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DÜNYA BELEDİYELERİ ARASINDA İLK 15'E GİRDİK
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği projelerle uluslararası alanda taktir toplamaya devam ediyor. Büyükşehir 
Belediyesi, Çin'de düzenlenen ve Dünya belediyelerine en prestijli ödüllerin verildiği 2. Guangzhou Uluslararası Ödül 
Yarışması'nda dünya çapında 259 belediye arasında finale kalma başarısını göstererek ‘Teşvik ve Teşekkür‘ ödülü kazandı.

“ORTAYA ÇIKACAK SIKINTI 
KIRSALI DAHA ÇOK 
ETKİLEYECEK”
Başkan Büyükerşen, AKP'li belediye 
meclis üyelerince su tarifelerindeki 20 
kuruşluk artışın engellenmesi ve kültür 
sanat bütçesinin yarı yarıya azaltılması 
ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.  

"Su fiyatlarındaki artıştan elde edilecek 
gelirle yeni mahalle olan köylerin ve ilçelerin 
altyapı eksiklerini, arıtma tesislerini yapmayı 
planlıyorduk. AKP'li meclis üyelerinin 
verdiği bu kararla yatırımlarımız zora girdi." 

“ÖZEL HALK OTOBÜSÇÜLERİ SUÇ İŞLİYORLAR”
"Kanunla verilen hak engellenemez.  65 yaş üstü vatandaşlarımızı özel halk otobüslerine keyfi bir kararla 

almamazlık yapamazlar. Bu suçtur ve vatandaşlarımız Valiliğe şikayette bulunmalılar." Devamı s. 11'de

“KÜLTÜR VE SANATTA DA 
ÖNCELİĞİMİZ KIRSAL”

"2015 yılı içinde kültür-sanat etkinliklerini 
ilçelere ve kırsaldaki mahallelere götürme, 
ilçelere sinema ve tiyatro salonları kurma 
ve orada yaşayan insanlarımıza sanat 
etkinlikleri ulaştırma projelerimiz vardı." 

“KIRSALA ALTYAPI
YATIRIMLARI ZORA GİRDİ”

Devamı s. 10'daDevamı s. 8-9'da
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BÜYÜKŞEHİR'E BİR ÖDÜL DE  TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ'NDEN
Odunpazarı Bölgesi’nde yapım çalışmaları devam 
eden ve bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecek 
“Büyükşehir Belediyesi Tarihi Odunpazarı Bölgesi 
Kentsel-Turistik Gelişim Projesi” Tarihi Kentler 
Birliği tarafından proje ödülüne layık görüldü. Ödül, 
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz Büyükerşen’e İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin haya-
ta geçirdiği “Tarihi Odunpazarı 
Bölgesi Kentsel-Turistik Gelişim 

Projesi” alanında en prestijli ödül olan 
Tarihi Kentler Birliği ödülüne layık gö-
rüldü. Ödülü Başkan Büyükerşen An-
talya’da düzenlenen ve Türkiye çapında 
birçok belediyenin katıldığı törenle aldı.

Başkan Büyükerşen törende yap-
tığı konuşmada “Tarihi Kentler 
Birliği ve ÇEKÜL Vakfı’nın tüm 
çalışanlarına bir Anadolu insanı 
olarak şükranlarımı sunuyorum. 
Bu ödül, projeleri hazırlayan 
mimarlarımızın, projecilerimi-
zin eseridir. Ödülü, hepsinden 

önemlisi belediyeler olarak geç-
mişe sahip çıkmamızın destekçi-
si olan Eskişehirliler adına, mi-
marımız ve bu projeye olur veren 
meclis üyelerimiz adına alıyo-
rum. Bütün belediye başkanı 
arkadaşlarımıza şunu söylemek 
istiyorum: Geçmişi bilmeyenler 

geleceği kuramazlar” şeklinde 
konuştu. Büyükşehir Belediye-
si’nin Odunpazarı’nın tarihi kim-
liğini geleceğe taşıyacak olan yeni 
projesinde yapılacak müzeler, sa-
nat galerileri, atölyeler, turistik ti-
caret alanları ve sosyal tesisler yer 
alıyor.

ÇİN’DEN ÖDÜLLE DÖNDÜK

Çin’in Guangzhou şehrin-
de Uluslararası Belediye-
ler Birliği tarafından iki 

yılda bir düzenlenen yarışma so-
nuçlandı. Dünya Belediyelerinin 
en prestijli ödülünün verildiği, 

2. Guangzhou Uluslararası Ödül 
Yarışmasında, Eskişehir Büyük-
şehir Belediyesi ‘Teşvik ve Te-
şekkür’ ödülünü aldı. 
   Dünyadaki 55 ülke ve 155 şe-
hirden 259 başvurunun yapıldığı 
yarışmada, Eskişehir Büyükşehir 

Belediyesi “Kent Belleği Müze-
si” projesi, büyük jüri tarafından 
finale kalan ilk 15 proje arasında 
yer aldı. “Kent Belleği Müzesi” 
projesi, “Teşvik ve Teşekkür” 
ödülüne layık görüldü.

  Guangzhou’da düzenlenen ödül 
töreninde, “Kent Belleği Müze-
si” projesine verilen “Teşvik ve 
Teşekkür” ödülünü Eskişehir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Yıl-
maz Büyükerşen aldı.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Belediyelerine en prestijli 
ödüllerin verildiği ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 
2. Guangzhou Uluslararası Ödül Yarışması'nda başvuran 
259 belediye içinden  ilk 15 belediye arasına girerek 
‘Teşvik ve Teşekkür‘ ödülü kazandı. 

Büyükşehir Belediyesi uluslararası alanda Eskişehir'i gururlandırmaya devam ediyor...
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ESKİŞEHİR’E BİR KARDEŞ DE BELÇİKA'DAN
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Brüksel’in Saint-
Josse Belediyesi yapılan bir törenle ‘Kardeş Şehir’ 
protokolü imzaladılar. Törende konuşan Saint-Josse 
Belediye Başkanı Emir Kır, “ Belçika’ya Türk işçi 
göçünün 50. yılında bu imzayı atmak benim için çok 
değerli. Eskişehir’den örnek alacağımız çok şey var “ 
dedi. Yılmaz Büyükerşen ise, “122 ulustan vatandaşların 
yaşadığı bir şehir ile kardeş olduk. Başkan Emir Kır’ın 
hemşehrimiz olması bizler için büyük mutluluktur. 
Kültür ve sanatla başlayacak ilişkilerimizi en üst 
seviyeye çıkartacağız” dedi.

Kardeş Şehir anlaşması için Eskişehir'e gelen Belçikalı heyet  örnek şehircilik çalışmaları karşısında hayranlıklarını gizleyemediler.

Büyükşehir Belediye Meclis Salo-
nunda yapılan törende Kardeş 
Şehir protokolü Yılmaz Büyüker-

şen ve Saint-Josse Belediye Başkanı Emir 
Kır tarafından imzalandı. 
İmza törenine, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Saint-Josse 
Belediye Başkanı Emir Kır, Belçika Bü-
yükelçisi Marc Trenteseau, çeşitli ülke 
vatandaşlarından oluşan Belediye Meclis 
üyeleri, Genel Sekreter Canan Demir ile 

Daire Başkanları katıldı. İmza töreninde 
bir konuşma yapan Büyükerşen, “ Sa-
int-Josse küçük ölçekli bir şehir fakat 
Belediye Başkanı Emin Kır hemşeh-
rimiz olduğu için çok önemli bir ko-
numu var. Sayın Emin Kır, hem bele-
diye başkanı, hem de milletvekili. Bu 
bizim ülkemizde olmayan bir sistem, 
Belçika’da ikisi bir arada yürütülüyor. 
Saint-Josse, 122 milletten oluşan nüfu-
su ve çok uluslu bir belediye meclisine 

sahip. Bu nedenle, Saint-Josse ile ‘Kar-
deş Şehir’ olmaktan dolayı mutluluk 
duyuyorum. Meclisimizde karar oy-
birliğiyle çıktı. İlk planda kültür, sanat 
ilişkleriyle kardeşliğimizi pekiştirece-
ğiz. Ardından projelerle devam edece-
ğiz. Karşılıklı yatırımların da olmasını 
istiyoruz” dedi. Saint-Josse Belediye 
Başkanı Emir Kır ise en son 1982 yılın-
da geldiği Eskişehir’in beton bir şehir 
olduğunu vurgulayarak, “ Yılmaz Büyü-

kerşen  Eskişehiri büyük bir değişime 
ve gelişime uğratmış. Heyetle birlikte 
yaptığımız gezide, bambaşka örnek 
bir şehirle karşılaştık. Eskişehir’den 
alabileceğimiz çok şey var. ‘Kardeş 
Şehir’ protokolünün, Türklerin Belçi-
ka’ya gidişlerinin 50. yıl kutlamalarına 
rastlaması oldukça güzel bir duygu, bu 
sayede iki belediye arasında varolan 
dostluk günden güne artarak pekişe-
cektir” şeklinde konuştu.

 ESKİŞEHİR'E HAYRAN KALDILAR



KETEM İŞBİRLİĞİ iLE KADINLARA KANSER TARAMASI
Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezine uzak mahalle-
lerde yaşayan kadınlar için, KETEM’den  (Kanser Erken 
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) 350 kişilik randevu aldı. 

KETEM’e Büyükşehir Belediyesi servis araçlarıy-
la getirilen kadınlara kanser taraması yapılırken, 
hastalık hakkında uyarıcı bilgiler de verildi. 

Çoğunluğu ilk kez kanser taraması yaptıran ka-
dınlar, Büyükşehir Belediyesinin hizmetinden ol-
dukça memnun olduklarını söylediler.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı, 
kanserde erken teşhisin öne-

mine dikkat çekmek için, şehir mer-
kezinden uzakta yaşayan kadınlar 
için KETEM ile işbirliği yaparak ha-
zırladığı projeyi  hayata geçirdi. Bü-
yükşehir Belediyesi servis araçlarıyla 

şehire getirilen kadınlara kanser ta-
raması yapıldı.
    Eskişehir Halk Sağlığı Müdürlüğü 
KETEM ile yapılan işbirliği sonucu  
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
görevlileri bütün ilçelerde toplan-
tılarla projeyi kadınlara anlattılar. 
Toplantılar sonucu 350 kadın kan-

ser taramasından yararlanmak için 
başvurdu. KETEM’de ilk olarak Sa-
rıcakaya İğdir Mahallesinden gelen 
30  kadına kanser taraması yapıldı. 
Doktorlar tarafından özellikle meme 
ve rahim kanseri konusunda bilgi-
lendirilen kadınlar, projeyi yürüten 
Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 

teşekkür ettiler.
   Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı’nın ‘Şehir 
Merkezine Uzak Yaşayan Kadınlar 
İçin KETEM’  projesi ile ücretsiz 
servis ve randevu alma hizmeti, 2015 
yılında da devam edecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN ENGELLİ 
VATANDAŞLARA ULAŞIM KOLAYLIĞI

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hizmete sokulan ve Eskişehir’de 
yaşayan engelli vatandaşların 
ulaşım sorununu çözen günlük 
servis aracı yoğun ilgi görüyor.

Engelli yetişkinlerin günlük ihtiyaçlarını karşıla-
mak için özel olarak tasarlanmış ve rahatlıkla 
kullanabildikleri, tekerlekli sandalye rampa dü-

zeneği olan otobüsler ulaşımda büyük kolaylık sağlı-
yor. Haftanın her günü randevu sistemi ile çalışan özel 
tasarlanmış engelli otobüsleri sabah 07.00’den 24.00’a 
kadar hizmet veriyor.
Engelli vatandaşlarımızın kullanımına tahsis edilen 
araçlarla ihtiyaç sahibi Eskişehirli engelliler evle-
rinden alınıp okul, hastane, işyeri başta olmak üzere 
günlük yaşamda gidecekleri yere ulaştırılıyor. Engelli 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için tasar-
lanan otobüslerden yararlanan vatandaşlar, evlerinden 
işyeri, okul ve çarşı merkezlerine çok kolay ulaştıkları-
nı belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Bü-
yükerşen ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.
Engelli vatandaşların ulaşım sorununu çözen özel do-
nanımlı otobüslerden faydalanmak isteyen vatandaş-
lar 0532 765 20 24 ve 0537 677 58 30 numaralı telefon-
lardan randevu alabilirler.  
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EKİPLERİMİZ İLÇE YOLLARINDA

ESKİ, İLÇELERDE ALT YAPI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Yol İşleri Şube Müdürlü-
ğü ekipleri, sorumluluğundaki ilçelerde ve ilçeler arasındaki 
yollarda bakım-onarım-yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. 

ESKİ Genel Müdürlüğü imkanlar dahilinde sürdürdüğü altyapı çalış-
malarına Sivrihisar, Çifteler ve Beylikova’da devam ediyor.

Fen İşleri’ne bağlı Yol yapım 
ve Onarım ekipleri Beylikova 
Halilbağı Mahallesi arasında  

3 kilometrelik alanda genişletme, 
tesviye, zemin ve altyapı iyileştirme 

çalışmaları yaptı. Ekipler ayrıca son 
olarak Beylikova, Okçu, Halilbağı 
ile Kaymaz arasında 15 kilometrelik 
alanda kot yükseltilmesi ve zemin 
iyileştirme çalışmaları ile Sivrihisar 

İlçe Merkezinde alt yapı çalışmaları 
sonrası bozulan yollarda asfaltlama 
çalışmaları da gerçekleştirdi. Yetki-
liler, 30 Mart 2014’den bu yana ilçe-
lerde 42 bin 951 ton alt temel dolgu, 

58 bin 628 ton üst temel mekanik, 38 
bin 813 ton asfalt yama ve bin 465 
ton asfalt kaplama çalışması yaptılar. 
İlçelerdeki çalışmalar hız kesmeden 
devam edecek.

ESKİ Genel Müdürlüğü 
ekipleri ilçelerdeki alt yapı 
sorunlarını çözmek için 

çeşitli noktalarda çalışmalarını 
sürdürüyor. Sivrihisar, Çifteler ve 

Beylikova’daki kanalizasyon çalış-
maları da devam ediyor. Yatırım-
lar için İller Bankası kredi borçlan-
maları ESKİ tarafından ödenecek. 
ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri 

konu ile ilgili yaptıkları açıklama-
da Sivrihisar, Çifteler ve Beylikova 
ilçelerindeki alt yapı çalışmalarını 
kısa sürede tamamlayacaklarını, 
şimdiye kadar imkanlar dahilin-

de 12 bin 192 metre yeni 
boru hattı döşemesi ve 
3 bin 474 adet ana boru 
hattı tamiratı gerçekleş-
tirdiklerini ifade ettiler.
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BÜYÜKŞEHİR İLÇELERDEKİ 
ÇOCUKLARI KUCAKLIYOR

Büyükşehir Belediyesi ilçelerimiz ve kırsal mahallelerimizdeki 
çocuklarımızın bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirmek ve 
eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklere 
devam ediyor.İlçelerde yaşayan ilköğretim öğrencileri,  Keşif 
Küresi ve X-D sinema etkinliğiyle keyifli vakit geçirdiler. 

Keşif Küresi ve X-D Sinema İlçelerde Gösteri Yaptı 

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dai-
re Başkanlığı tarafından ilçelerde ilköğretim 
öğrencileri için düzenlenen Keşif küresi ve 

X-D sinema etkinlikleri yoğun ilgi gördü. Çifteler, 
Alpu, Seyitgazi ve Mahmudiye ilçelerinde düzenle-
nen gösterimlerde ilköğretim öğrencileri, Vücudun 
Şifresi, Badicod, Evren ve Dünyamız, Uzay Asansö-
rü ile Çikolata Gezegenine Yolculuk filmleriyle ke-

yifli zaman geçirdiler.
   Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Didem Aydın-
makina, “İlçede yaşayan çocuklarımızın eğlenirken 
öğrendikleri ve keyifli zaman geçirdikleri etkinlikle 
onların zihinsel gelişimlerine ve eğitimlerine katkı 
sağlıyoruz. Bu etkinliğe çocuklarımız kadar yetiş-
kin vatandaşlarımızın da ilgi göstermesi son derece 
mutluluk verici” dedi.
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SİLİVRİ BELEDİYESİ ESKİŞEHİR’E TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ

ESKİŞEHİR "ÖRNEK" OLMAYA DEVAM EDİYOR

 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN DAVET 

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile Eskişehir’e teknik gezi 
düzenledi. Heyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yurt içi - yurt dışındaki birçok 
belediye tarafından örnek alınan şehircilik çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Yılmaz Büyükerşen ayrıca, Ekim 2015’te 
Torino’da yapılacak olan, Birleşmiş Milletlerin 
(BM) Uluslararası Şehircilik Konferansı'na 
konuşmacı olarak davet edildi. 

İtalya’nın Torino kentinde Uluslararası 
Akıllı Hareketlilik Toplantısı'na katılan 
Büyükerşen, şehircilik alanındaki 
yeniliklerle ilgili incelemelerde de bulundu.

Silivri Belediye Başkanı Öz-
can Işıklar ve beraberindeki 
heyet Eskişehir’de hayata ge-

çirilen projeleri yakından incele-
mek ve çalışmalar hakkında bilgi 
almak için Eskişehir’e teknik gezi 
düzenledi. İlk olarak Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen’i ziyaret eden Silivri Belediye 
Başkanı Işıklar ve beraberindeki 

heyet, belediye meclis salonunda 
Büyükerşen’den Eskişehir’de yapı-
lan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
    Üç günlük teknik gezilerinde 
kent uygulamalarını yerinde ince-
leyen Başkan Işıklar ve beraberin-
dekiler Eskişehir’e hayran kaldı. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Eskişehirlilerin hizmetine sunu-
lan Bilim Kültür ve Sanat Parkı, 

Masal Şatosu, Bilim Deney Mer-
kezi, Sualtı Dünyası, Kentpark, 
Müzeler Kompleksi ve Porsuk’ta 
incelemelerde bulunan Silivri 
Belediye heyeti, Eskişehir’den et-
kilendiklerini belirttiler. Başkan 
Işıklar, “Silivri Belediyesi olarak 
Eskişehir Büyükşehir Belediye-
si’nin yaptığı hizmetleri takdir 
ediyoruz. Türkiye’de ses getiren 

ve kentlerin örnek aldığı projele-
ri yakından incelemek ve Eskişe-
hir’den ilham almak için teknik 
bir gezi düzenledik. Yılmaz Bü-
yükerşen’i yıllardır bir belediye 
başkanı olarak hayranlıkla ta-
kip ediyorum. Gerçekten Eski-
şehir’de sanatçı kimliğini kentin 
her bölgesine yansıtmış” şeklin-
de konuştu.

Piomente Bölge Yönetimi tarafın-
dan davet edildiği Uluslararası 
Akıllı Hareketlilik toplantısı için 

Torino’ya giden Büyükerşen ve Büyük-
şehir Belediyesi heyeti, bilimsel top-
lantılara katılarak, şehircilik alanında 
yapılan yenilikleri yerinde incelediler. 
Yılmaz Büyükerşen ve Meclis Üyesi 
Jale Nur Süllü, Torino Belediye Başkan 

Vekili Helenora Tissi ve Uluslararası 
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Giovanni Pischedda ile iki kent 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ko-
nusunda fikir alışverişinde bulundular. 
Büyükerşen’den Eskişehir’deki değişimi 
ve dönüşümü dinleyen Pischedda,  ya-
pılan çalışmalardan dolayı Başkan Bü-
yükerşen’i kendisini kutladı.

  Büyükerşen’e, Torino’daki çöküntü 
alanlarında uygulanan kentsel dönü-
şüm örnekleri uzmanların verdiği bri-
fing ile anlatıldı. Brifingde ayrıca şehir 
planlamasında kentin dinamiklerinin 
nasıl hareket ettiği konusunda da bilgi 
verildi. Torino ziyaretinde, Eskişehir’de 
gerçekleştirilecek olan müzeler konu-
sunda tasarımı Avrupa’nın en ünlü 

mimarları ve küratörlerince yapılan 
Juventus Müzesi ve kentin simgesi Si-
nema Müzesi’ni gezen  Büyükşehir Be-
lediyesi Heyeti  müze müdürlerinden 
bilgi aldı. Torino Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Guido Bolatto ile yapılan gö-
rüşmede ise iki kentin sanayi ve ticaret 
temsilcilerinin bir araya gelmesi karar-
laştırıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Kurulu’nda 2015 yılı su tarifesinde yapılması önerilen ve AKP’li meclis üye-
lerinin çoğunlukta olduğu Plan Bütçe Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edilen, ancak genel kurul sırasında AKP’li meclis üyeleri tarafın-

dan bu kez reddedilen artışlar konusunda görüşlerini açıkladı. Yılmaz Büyükerşen, “ESKİ tarafından önerilen ve komisyon tarafından 
kabul edilen bu artışlar, şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımız için su faturalarında aylık ortalama 2 TL’lik bir artışa yol açacaktı. 
Vatandaşlarımızın da, gerek enflasyon rakamları gerek artan maliyetler gözönüne alındığında “makul” bulacaklarına inandığım bu 
yeni fiyat düzenlemesiyle, ESKİ’nin yıllık gelirinde toplamda 10 milyon TL’lik bir artış olacak ve bununla kırsaldaki yatırımlar finanse 
edilecek, daha kısa zamanda bitirilebilecekti. Yani bir tür imece usulü ile kırsala yapılacak yatırımlar desteklenecekti. Ancak AKP’li 
üyelerin verdiği bu popülist karar kırsala yönelik altyapı yatırımlarımızı 2015 yılı için zora sokmuştur” dedi.

ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü), şehir merkezinde yapması gereken temel altyapı hizmetlerini yüzde 90 oranında tamamlamıştır. 
ESKİ’nin 2015 yılındaki hedefi, kırsalda bulunan ilçe ve mahalle olan köylerimize yeni yatırımlar yapmaktı. ESKİ’nin 2015 yılı Yatırım Programı, Stratejik 
Plan ve Performans Programında bu hedefler ayrıntılarıyla belirtilmiş, tek 
tek açıklanmış ve  ESKİ’nin 2015 yılı Yatırım Programı, Stratejik Plan ve 
Performans Programı Genel Kurul’da oy birliği ile kabul edilmişti. Oysa 
bütçe görüşmeleri esnasında AKP grup başkanının önerisi üzerine, 
komisyon kararı kabul edilmeyerek evvelce karara bağlanan performans 
programına taban tabana zıt bir durum yaratılmıştır. Bu durum ESKİ 
yatırımlarını engellemeye yönelik sonuçlar doğuracaktır. ESKİ 2015 yılında 
kırsalda gerçekleştirmeyi planladığı birçok yatırımı, ya hiç yapamayacak ya 
da bu yatırımlar gelecek yıllara kalacaktır.

“KARARLARLA KIRSALA  ZARAR VERİLDİ”

ESKİ’NİN 2015 HEDEFİ KIRSALA YATIRIM GÖTÜRMEK İDİ…

ESKİ’NİN ARTIŞ TALEBİNİN GEREKÇELERİ:
Maliye Bakanı 2015 Enflasyon 
Hedefini %9.4 Olarak Açıkladı:
   AKP hükümetinin Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek, 25 Kasım 2015 tarihinde, hü-
kümetin 2015 yılı bütçesine ilişkin TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı 
sunumda, 2015 yılı enflasyon beklenti-
lerinin yüzde 9,4 olduğunu açıklamıştır. 
Daha yüksek çıkması kuvvetle muhtemel 
olan bu oran, 2015 yılında tüm giderlerde 
yaşanacak fiyat artışını ifade etmektedir.
   Bu nedenle ESKİ Genel Müdürlüğü, 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açık-
lamasına dayanarak, akaryakıt, elektrik, 
yedek parça, malzeme, işçilik gibi temel 
giderlerinde 2015 yılında en az yüzde 9.4 
oranında artış olacağını öngörerek kulla-
nım suyu tarifesinde bu miktarda zam ta-
lebinde bulunmuştur.
Hizmet Alanı Genişledi:
    30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel 
seçimlerin ardından yürürlüğe giren yeni 
Büyükşehir Yasası ile, başta kırsaldaki il-
çelerimiz olmak üzere, mahalle statüsüne 
dönüştürülen belde ve köylerimiz su ve 
kanalizasyon yatırımları açısından ES-

Kİ’nin sorumluluğuna geçmiştir. 
     ESKİ daha önceki yıllarda yalnızca kent 
merkezinde hizmet yaparken, bu tarihten 
itibaren 14 ilçe ve 500’den fazla mahalleye 
hizmet ve yatırım götürmekle sorumlu-
dur. Hizmet alanı yaklaşık 14 bin kilomet-
re kareye genişleyen ESKİ’nin, kırsala da 
tam ve eksiksiz hizmet götürebilmesi için 
bütçesinin, bırakın azalmasını, arttırılma-
sı gerekmektedir.

Bütçe Dengesini Korumak İçin:
    ESKİ Genel Müdürlüğü, bütçesini artır-
mak için değil, yalnızca enflasyon karşısında 
bütçe dengesini korumak için böyle bir artış 
talep etmiştir. 
Bir çoğu AKP’li olan büyükşehir Belediye-
leri ile yine bir çoğu AKP yönetiminde olan 
il belediyelerinin tamamı su ve kanalizasyon 
idarelerinin bütçelerini bu enflasyon bek-
lentisine göre düzenlemişlerdir. Bunun bir 
gereği olarak kullanım su tarifelerine değişik 
oranlarda zam kararı aldılar ancak yalnız 
Eskişehir Büyükşehir Belediye meclisinde 
AKP’liler aksi karar alarak Eskişehir’de su 
fiyatlarındaki artışa onay vermediler.

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi)            : Mesken 4.04 TL.
(İSKİ, su tarifesini her ay açıklanan TEFE-TÜFE oranlarına göre düzenlemektedir.
1 Ocak 2014 tarihinde 3,75 TL olan tarife, 9 Ekim 2014 tarihinde 4.04 TL olmuştur.)
ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi)            : Mesken 4.17 TL.
İZSU (İzmir Su ve kanalizasyon İdaresi)                  : Mesken (0-20 m3) : 3,43 TL.
                                : Mesken (21 ve üzeri m3) : 8.03 TL.
BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi)           : Mesken (0-10 m3) 2,98 TL.
               : Mesken (11- ve üzeri m3) 5,66 TL.
KOSKİ (Konya Su ve kanalizasyon İdaresi)           : Mesken 2.42 (06.01.2014)
GASKİ (Gaziantep Su ve kanalizasyon İdaresi)   : Mesken (0-12 m3) : 3,54 TL.
              : Mesken (13 ve üzeri m3) : 5.97 TL.
KASKİ (Kayseri Su ve kanalizasyon İdaresi)        : Mesken : 2,50 TL.
DİSKİ (Diyarbakır Su ve kanalizasyon İdaresi)    : Mesken : 2,27 TL. (Temmuz 2014)
İSU (Kocaeli Su ve kanalizasyon İdaresi)                : Mesken (0-10 m3) : 2,62 TL.
                                                                                                    : Mesken (10 m3 ve üzeri) : 4,77 TL.
MESKİ (Mersin Su ve kanalizasyon İdaresi)         : Mesken : 3.74 TL.
ASKİ (Adana Su ve kanalizasyon İdaresi)              : Mesken : 2,749 TL.
(Aylık Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE’ye göre her ay yeniden belirlenmektedir)
ESKİ (Erzurum Su ve kanalizasyon İdaresi)         : Mesken :1,66 TL.
SASKİ (Samsun Su ve kanalizasyon İdaresi)       : Mesken : 3.17 TL.
(Aylık Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE’ye göre her ay yeniden belirlenmektedir)
SASKİ (Sakarya Su ve kanalizasyon İdaresi)       : Mesken : 3.14 TL.
(Aylık Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE’ye göre her ay yeniden belirlenmektedir)
ASAT (Antalya Su ve kanalizasyon İdaresi)       : Mesken : 3,59 TL. 
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ESKİŞEHİR'DE 1 metre küp su 2 lira 35 kuruş iken
DİĞER İLLERDEKİ FİYATLAR ŞÖYLE



   

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Genel Kurulu’nda 2015 yılı su tarifesinde yapılması önerilen ve AKP’li meclis üye-
lerinin çoğunlukta olduğu Plan Bütçe Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edilen, ancak genel kurul sırasında AKP’li meclis üyeleri tarafın-

dan bu kez reddedilen artışlar konusunda görüşlerini açıkladı. Yılmaz Büyükerşen, “ESKİ tarafından önerilen ve komisyon tarafından 
kabul edilen bu artışlar, şehir merkezinde yaşayan vatandaşlarımız için su faturalarında aylık ortalama 2 TL’lik bir artışa yol açacaktı. 
Vatandaşlarımızın da, gerek enflasyon rakamları gerek artan maliyetler gözönüne alındığında “makul” bulacaklarına inandığım bu 
yeni fiyat düzenlemesiyle, ESKİ’nin yıllık gelirinde toplamda 10 milyon TL’lik bir artış olacak ve bununla kırsaldaki yatırımlar finanse 
edilecek, daha kısa zamanda bitirilebilecekti. Yani bir tür imece usulü ile kırsala yapılacak yatırımlar desteklenecekti. Ancak AKP’li 
üyelerin verdiği bu popülist karar kırsala yönelik altyapı yatırımlarımızı 2015 yılı için zora sokmuştur” dedi.

ESKİ Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Meclisi 
üyelerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla AKP’li üyeler 
çoğunluktadır. ESKİ Genel Kurulu Plan ve Bütçe 

Komisyonu toplam 9 üyeden oluşmakta, bu üyelerin 6’sı AKP’li, 
3’ü de CHP’li üyelerdir. Komisyon Başkanı yine AKP’li üye olan 
Ahmet Yapıcı’dır.
    İşte bu komisyonun yaklaşık 20 gün süren ESKİ Genel 
Müdürlüğü 2015 yılı bütçe inceleme çalışması sonucunda bir 
rapor hazırlanmış, Genel Müdürlüğü'nün talebi olan yüzde 10 
oranındaki artış komisyonda oy birliği ile yüzde 8 olarak kabul 
edilerek imza altına alınmıştır.
    ESKİ Genel Kurulu ile Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki 
genel temayül şudur ki, ilgili komisyondan oy birliği ile gelen 

raporlar, genel kurul veya meclisten de yine oy birliği ile 
geçer. Zira komisyon üyelerinin, görüşmeler sürerken yaşanan 
gelişmelerden, talep edilen değişiklik ve önerilerden kendi parti 
gruplarını haberdar ettikleri ve onların da görüşlerinin alınarak 
ortak bir karar verildiği varsayılır. Pratikte de yaşanan budur. Bu 
pratik yaklaşım, ESKİ Genel kurulu ve Büyükşehir Meclisi’nin 
daha sağlıklı ve daha çabuk karar almasını sağlamaktadır.
     27 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen ESKİ Genel 
Kurulu’nda ise, AKP grup sözcüsü tarafından bir önerge verilmiş 
ve komisyondan oy birliğiyle gelen kullanım suyu tarifesinde 
yapılan yüzde 8’lik artış reddedilmiştir. Yani AKP grubu, 
kendi partilerine mensup komisyon üyelerinin hazırladığı ve 
imzaladığı raporu kabul etmemiş ve değiştirmişlerdir.

   Yukarıda da detaylarıyla açıklandığı üzere ESKİ Genel 
Müdürlüğü kullanım suyundaki yüzde 8’lik artışı, keyfi bir 
nedenle istemiş değildir. Aksine Maliye Bakanı'nın açıklamasına 
dayanarak “zorunlu olarak” talep etmiştir.
   ESKİ’nin 2015 yılı bütçesinde “gelir azalmasına” neden 
olacak bu karar, idarenin bütçe denkliğini bozacak niteliktedir. 
Enflasyon gerçeğiyle yaşamak zorunda olan ülkemizdeki özel ve 
kamu kurumları, yapacakları yatırım ve hizmetleri planlarken 
enflasyonda yaşanması beklenen artışı göz önünde tutmak 
zorundadırlar. Zaten Bakan ve yetkililer, kurumları bu konuda 
uyarmak amacıyla enflasyon beklentilerini açıklamaktadırlar. 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamasındaki asıl amaç 
da, kurum ve kuruluşların bütçelerini bu gerçeğe göre 
düzenlemeleri içindir.
    ESKİ Genel Kurulu’nun AKP’li üyeleri ise, ne yazıktır ki, bu 
gerçeği sırf popülist siyasi yaklaşımlar nedeniyle görmezden 
gelmektedirler. Eskişehir halkına şirin görünmek ve siyasi 
rant elde etmek amacıyla, özellikle Eskişehir kırsalındaki 
yatırımların yapılmamasına yol açan  bir kararın altına imza 
atmışlardır. Bu, kırsaldakilerin zarar görmesi demektir. 

“KARARLARLA KIRSALA  ZARAR VERİLDİ”

KOMİSYON RAPORUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ 

BU ENGELLEMENİN YARATACAĞI SONUÇLAR
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“SANATSAL ETKİNLİKLER 
BÜYÜK SEKTEYE UĞRAYACAK”

Eskişehir’de tiyatroya ve diğer kültürel etkinliklere 
artan talebi dile getiren Büyükerşen şu bilgileri 
verdi; 

    “2001’de tiyatrolar ilk kurulduğu yıl toplam 98 
oyunu 20 bin 200 kişi izledi. İçinde olduğumuz 2014 
yılında 365 etkinliği 105 bin 952 kişi izlemiş. Bunlar 
resmi sayılardır, satılan bilet sayılarıdır. Eskişehir ti-
yatrolar için bilet kuyruklarının olduğu bir şehirdir. 

Senfoni Orkestrası uluslararası etkinliklerden da-
vetler almaktadır. Fakat yapılan bu kesinti nedeniyle 
orkestramız artık bu davetlere katılamayacak. Köy-
ler için oluşturmak istediğimiz 20 kişilik bir tiyatro 
ekibimiz vardı. Tiyatro ekibi köylerde ve ilçelerde 
oyunlar sergilemeye devam edeceklerdi. Dahası 12 
ilçeye sinema salonu yapacaktık. Halkımızı kahveha-
nelerden kültürel etkinlere çekecektik. Artık bunları 

yapmak olanaklı değil. AKP’li meclis üyelerimizin 
kararlarıyla tiyatro biletlerine zam yapıldı. 3 TL olan 
öğrenci bileti 5 TL’ye, 5 TL olan tam bilet 7,5 TL’ye 
yükseltildi. Müzikal oyun biletleri de 10 TL. oldu. Bir 
tarafta su tarifesinde artış durdurulurken diğer taraf-
tan kültür-sanat etkinlik biletlerine zam yapılıyor. 2-3 
çocuklu asgari ücret alan bir aile artık tiyatroya gele-
mez. Bu mantığı anlamakta zorluk çekiyorum.”
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, bü-
yükşehir Belediyesi’nin 2015 yılı bütçesi içinde AKP’lilerin yaptığı değişik-
likle kültür sanat bütçesindeki 10 milyon TL’lik bölümün Fen İşleri-Yol Ya-
pım İşleri bütçesine aktarılmasını değerlendirdi. “Fen İşleri bütçesinde yol 
yapımı için zaten yeterli ödenek vardı” diyen Büyükerşen, “Büyükşehir 
Meclisi’nde AKP’li üyelerin çoğunluğuyla alınan bu karar nedeniyle, kül-
tür-sanat etkinliklerimiz büyük sekteye uğrayacaktır” şeklinde konuştu.

KIRSAL KESİM VE 
İLÇELERDEN TİYATRO 
OYUNLARIMIZI GÖRMEK 
ÜZERE BELEDİYE 
OTOBÜSLERİYLE 4 BİN 200 
KADIN VE ÇOCUĞUMUZ SANAT 
TESİSLERİMİZE GETİRİLDİ.
BUNA DEVAM EDİLECEKTİ. 

ŞEHİR TİYATROMUZ 
SİVRİHİSAR, SARICAKAYA, 
İNÖNÜ, SEYİTGAZİ, 
MİHALGAZİ, MAHMUDİYE, 
ALPU VE HAN İLÇE VE 
KÖYLERİNDE BAŞLADIĞI 
"KÖYDE TİYATRO"YA DEVAM 
EDECEKTİ.

ŞEHİR TİYATROLARI TEMSİL VE SEYİRCİ SAYILARI

YIL                     TEMSİL SAYISI          SEYİRCİ SAYISI

2001              98      20 BİN 200
2014                    365               105 BİN 952
TOPLAM       3648   971 BİN 914

SENFONİ ORKESTRASI KONSER VE SEYİRCİ SAYILARI

YIL          KONSER SAYISI         SEYİRCİ SAYISI

2002                    40                                    7 BİN 640
2014                    85             48 BİN 460
TOPLAM       849                                 411 BİN 728



“HALK OTOBÜSÇÜLERİNİ VALİLİĞE ŞİKAYET EDİN”

Özel halk otobüsçülerin 65 yaş üzeri 
vatandaşlara ilişkin aldıkları “65 
yaş ve üzeri vatandaşları ücretsiz 

taşımama” kararını yorumlayan Büyüker-
şen şunları söyledi; 
   “Otobüsçüler 65 yaş üzeri vatandaşla-
rımızı almazlarsa, ya da otobüsten indi-
rirlerse suç işlerler. Kanunla verilen bir 
hakkı engelleyemezler. Bu iş kanunla 
belirlenmiştir, kanun müeyyideyi kimin 
uygulayacağını da belirlemiştir. Bu işin 
sorumluluğu yasa ve genelge ile Valiliğe 
verilmiştir. Böyle bir muameleye maruz 
kalan bir vatandaşımız olursa, hemen 

valiliğe başvursun. Vatandaşımızın işi-
ni kolaylaştırmak için matbu dilekçeler 
hazırladık. Otobüsçülerin bindirmediği 
halkımız bu dilekçeleri belediyeden alıp 
valiliğe verebilirler. Öte yandan, özel 
halk otobüsçülerinin 65 yaş ve üzeri va-
tandaşlarımızı taşımamaları kesinlikle 
yanlış, o nedenle de bu kararlarından 
hemen vazgeçmeleri gerekir. Biz iki ay 
önce, ücretsiz taşımadan kaynaklanan 
ek yükü telafi etmesi için fiyatlarına zam 
yaptık. Halk otobüsçülerinin kararların-
dan hemen vazgeçmelerini istiyoruz.”
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65 yaş ve üzeri vatandaşların, kendilerine hükümet tarafından yasal hak olarak verilmesine 
karşın özel halk otobüslerince “keyfi bir kararla” taşınmamaları ile ilgili değerlendirmede 
bulunan Yılmaz Büyükerşen, “Özel halk otobüsçülerinin yaptığı kesinlikle suçtur. 65 yaş 
ve üzeri vatandaşlarımıza yasa ile verilen hak kesinlikle engellenemez. Böyle bir davra-
nışla karşılaşan vatandaşlarımız Eskişehir Valiliği’ne şikâyette bulunmalılar” dedi.

4 Mart 2014  SALI                                   Resmî Gazete                                        Sayı : 28931

                                                                                                                YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının belirlenmesi, toplu 
taşıma hizmetinin kapsamı ve bu hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esasların tespiti amacıyla düzenlenmiştir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
65 yaş ve üstü bireylerin ücretsiz veya indirimli yolculuk hakkı
MADDE 5 – (1) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçihatları ile belediyelere, belediyeler 
tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma 
hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır.
(2) Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından %50 indirimli olarak yararlanır.
(3) Toplu taşıma araçlarının ait olduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler, altmış 
yaş ile altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilir.
Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullanımı
MADDE 6 – (1) Ücretsiz veya indirimli seyahat edebilmek için;
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri kapsamındakiler için Bakanlık tarafından verilen Seyahat Kartı,
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamındakiler için Engelliler İçin Kimlik Kartı, engellilere kimlik kartı verilmesine 
ilişkin 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik uyarınca verilmiş bulunan kimlik kartı, anılan Yönetmeliğin geçici 1 
inci maddesinde sayılan engelliler için kimlik kartı ile engel oranının yer aldığı nüfus cüzdanı,
c) 5 inci madde kapsamındakiler için nüfus cüzdanı,
kullanılır.
(2) Toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli yararlanma amacıyla birinci fıkrada belirtilen belgelerin ibraz edilmesi halinde, ücretsiz veya 
indirimli seyahat hakkı herhangi bir gerekçeyle engellenemez.
İdari ve cezai işlemler
MADDE 12 – (1) İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının 
kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alır.
(2) Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu 
taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden 
itibaren bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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ELENİ KARAİNDROU ESKİŞEHİRLİLERİ BÜYÜLEDİ
Dünyaca ünlü Yunan besteci-piyanist Eleni Karaindrou ve Şef Ender Sakpınar yönetimindeki Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, ‘Türk-Yunan Senfoni Yolculuğu’ konseri, Atatürk Kültür Sa-
nat ve Kongre Merkezinin merdiven boşluklarını bile dolduran sanatseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Eskişehir Büyükşehir Beledi-
yesi işbirliği ile düzenlenen konserde  sahne alan En iyi Avru-
palı Besteci ödülü ve Avrupa’nın Oscar’ı kabul edilen Felix ödü-

lünün sahibi  Eleni Karaindrou’ya  Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası eşlik etti. Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merke-
zi’nde gerçekleşen konsere Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.   Yunan 
besteci-piyanist Eleni Karaindrou, Şef Ender Sakpınar yönetimindeki 
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile birlikte en sevilen eser-
lerini seslendirdi. Sahnede Eleni Karaindrou’ya mandolinde Aristot-
les Dimitriadis, akordeonda Larysa Zhykhareva, obuada Evangelos 

Christopoulos, piyanoda Natalia Michailidou eşlik etti. Konserde Ka-
raindrou’nun By the Sea, On the Road , The Weeping Meadow, Valse, 
Eternity Theme  başta olmak üzere 27 eser seslendirildi.
     Eleni Karaindrou ve Senfoni Orkestrasının seslendirdiği beste-
leri büyük bir hayranlıkla izleyen yaklaşık 1.500 sanatsever konser 
sonunda sanatçıyı ayakta alkışladılar. Üç kez sahneye çağrılan Eleni 
Karaindrou, Eskişehirlilerin kendisine unutulmaz bir gece yaşattığı-
nı belirterek, Şef Ender Sakpınar ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası’nın dünya orkestralarıyla eşdeğer kalitede oldu-
ğunu ve büyük bir uyum sergilediklerini söyledi.

 “ ESKİŞEHİR: BİR KENTİN DÖNÜŞÜMÜ ” 
FOTOĞRAF SERGİSİ NANCY’DE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Eskişehir ile Nancy arasında gerçekleştirilen ‘Kardeş Şehir’ görüşmeleri kapsamında, ilk kül-
türel etkinlik “Eskişehir; Bir Kentin Dönüşümü” isimli fotoğraf sergisi ile  gerçekleşti. Eskişe-
hirli fotoğraf sanatçılarının 50 fotoğrafının  yer aldığı serginin Fransa’daki açılışında Büyükşe-
hir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuzhan Özen bir sunum yaptı. 

Nancy Chepfer City’deki açılışa, Nancy Be-
lediye Başkan Yardımcısı Lucienne Reder-
cher, Türkiye’nin Strasburg 1. Konsolo-

su Mustafa Dolay, Nancy İl Genel Meclisi Başkanı 
Mathieu Klein, Dış İlişkilerden Sorumlu Nancy Be-
lediye Başkan Yardımcısı  Jean-Michel Berlemont, 
Ata Turquie Derneği Başkanı Murat Erpuyan  ve 
Nancyliler  katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Baş-
kan Yardımcısı Lucienne Redercher, Eskişehir’in 
beklediklerinden daha güzel bir şehir olduğunu 
belirterek, “Eskişehir modern bir Avrupa kenti, 
‘Kardeş Şehir’ girişiminde ne kadar isabetli bir 
karar verdiğimizi daha iyi gördük. Kentimizde 
açılan bu sergi ve sunum için, çok güzel hazırlan-
mışlar” dedi.
  Açılışta sunum yapan, Büyükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Oğuzhan Özen, Nancy 
şehrinde Eskişehir’i tanıtmaktan dolayı çok mutlu 
olduğunu vurgulayarak, “ Nancy Belediyesinin ve 
kent halkının sergimize gösterdiği ilgiye ve övgü-
ye teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
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2014-2015 Tiyatro se-
zonuna oldukça hızlı 
bir giriş yapan Eski-

şehir Büyükşehir Beledi-
yesi Şehir Tiyatroları, sah-
nelemeye başladığı “Lüküs 
Hayat Müzikali” ile rekora 
koşuyor. Atatürk Kültür 
Sanat ve Kongre merke-
zinin 1200 kişilik dev sa-

lonunda sahnelenmesine 
rağmen biletleri satışa çık-
tığı gün birkaç saat içinde 
tükenmeye devam ediyor. 
Oyuna ilgi büyük. Eskişe-
hir halkından büyük talep 
gören oyun, başta Ankara, 
Bursa ve Antalya olmak 
üzere şehir dışından oyu-
nu izlemek için otobüsler-

le gelen gruplarca da ayak-
ta alkışlanıyor. Usta tiyatro 
adamı Haldun Dormen’in 
yönettiği yaklaşık 70 kişi-
lik bir kadro ile sahnele-
nen Lüküs Hayat Müzikali 
sezon sonunda kırılması 
zor bir rekora imza atacak 
gibi görünüyor.  

Tiyatro oyunu sey-
retmek Eskişehir 
halkının günlük 

hayatının bir parçası hali-
ne geldi. Bu olumlu tablo-
da, Eskişehir Şehir Tiyat-
rolarının 14 yıl boyunca 
göstermiş olduğu perfor-
mansın etkisi oldukça bü-
yük. 32 yerli, 27 yabancı 

ve 21 çocuk oyunu ile top-
lamda 80 farklı oyun sah-
neleyen şehir tiyatroları 
3500’ün üzerinde temsil 
sayısı ile 1 milyon 200 
bin’in üzerinde (biletli, 
davetli, ücretsiz izleyici-
ler) seyirci sayısına ulaş-
mayı başardı. Haftanın 6 
günü 5 sahnede perdele-

rini açan Şehir Tiyatrola-
rı yeni açılan 1200 kişilik 
Atatürk Kültür Sanat ve 
Kongre Merkezi’nde sah-
nelenen her temsilin ka-
palı gişe oynaması da göz 
önünde bulundurulursa 
rekorlarını kırarak yolu-
na devam edeceğinin sin-
yallerini veriyor.  

ESKİŞEHİR’DE  “LÜKÜS HAYAT”A YER BULUNAMIYOR

LÜKÜS HAYAT "KAPALI GİŞE"

Şehir Tiyatroları 14 Yılda 1 Milyon Seyirciye Ulaştı

Şehir Tiyatrosu ve Senfoni Orkestrasının ortak projesi  “Lüküs Hayat” oyunu Eskişehirlilerden olduğu kadar çevre illerden 
gelen vatandaşlardanda yoğun ilgi görüyor. Oyunun biletleri satışa çıktığı andan itibaren birkaç saat içinde tükeniyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 
oyunlarını sergilemeye başladığı 2001 yılın-
dan bu güne haftanın 6 günü perdelerini aça-
rak binlerce temsil gerçekleştirdi ve 1 mil-
yonun üzerinde seyirci sayısına ulaştı.
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İTFAİYEDEN UYARI “BACA TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİN”
İtfaiye Daire Başkanlığı, içinde bulunduğumuz kış aylarında baca temizlikleri 
konusunda, gerekli tedbirlerin alınması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.        

Her yıl onlarca kişinin özellikle 
sobadan sızan karbonmonok-
sit gazı nedeniyle zehirlendi-

ğini hatırlatılan Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, kış 
aylarında baca tıkanıklığı sonucu ya-

şanan çok sayıda yangının, mal ve can 
güvenliğini tehdit ettiği belirtti. Peker, 
“Vatandaşlarımızın bacalarını mut-
laka temizletmesi gerekiyor. Bugüne 
kadar baca temizliği yapılmadıysa 
mutlaka bacalar yetkili firmalara te-

mizletilmeli  ve kontrolü yaptırılma-
lı” dedi. Peker ayrıca okul ve kamu ku-
rumlarında eğitimlerin verildiğini ifade 
ederek gerekli denetimlerin Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekip-
leri tarafından yapıldığını söyledi.

EKMEĞİ İSRAF ETMEYELİM
HALK EKMEK ROLL EKMEK ÜRETİMİNDE KAPASİTEYİ DÖRT KATINA ÇIKARDI

Halk Ekmek Fabrikası, bir öğünde tüketilebilen ve ekmek israfını önleyen roll ekmekten 3 bin adet üretirken, yeni 
teknik donanımla kapasitesini saatte 12 bin  roll ekmeğe çıkardı. Halk Ekmek Fabrikası Müdürü Zaim Zaimoğlu ayrıca 
çölyak hastalarına glutensiz ekmek, makarna, un, şehriye ve hamburger ekmeğini maliyetine getirdiklerini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Halk Ekmek Fabrikası, roll ek-
mek üretim kapasitesini artırdı. 

Yenilenen üretim makineleriyle Halk 
Ekmek Fabrikasının kapasitesi saatte 3 
bin roll ekmekten, 12 bin roll ekmeğe 
çıkarıldı. Ayrıca  Halk Ekmek, iki yüz 
çölyak hastasına siparişle maliyetine 
glutensiz ürünler getiriyor.
    Halk Ekmek’e olan yoğun ilgiyi kar-
şılayabilmek için yatırım yapan Eski-
şehir Büyükşehir Belediyesi üretim 
makinelerini yeniledi. Halk Ekmek 
Fabrikası Müdürü Zaim Zaimoğlu, 
vitaminli, çavdarlı, kepekli, tuzsuz, 
tam buğday, ruşemli ekmek ile hal-
ka hizmet götürdüklerini belirterek, 
“Ekmek tüketiminde israfı önlemek 
için ürettiğimiz roll ekmeğe olan 
ilgi fazla olunca, kapasitemizi artır-
dık. Saatte 12 bin roll ekmek kapasi-

tesi ile her türlü siparişi karşılayabi-
liyoruz. Çeşitli kurum ve kuruluşlar 
israfı önlemek için bizden roll ek-
mek alıyorlar” dedi. 

Çölyak hastalarına özel hizmet
    Eskişehir’de yaşayan 200 çölyak has-
tasının ihtiyacı olan glutensiz ürünleri 
de temin ettiklerini söyleyen Zaimoğlu, 
“Bizde üretim olmadığı için glutensiz 
ürünleri şehir dışından siparişle geti-
riyoruz. 0222-320 37 70 nolu telefonla 
siparişleri Cuma günleri saat 12.00’ye 
kadar alıyoruz. Glutensiz ekmek, 
makarna, un, şehriye ve hamburger 
ekmekleri, her hafta Çarşamba ve 
Perşembe günleri fırından teslim edi-
yoruz. Siparişlerden sadece maliyet 
ve kargo ücreti alıyoruz. Amacımız 
çölyak hastalarına yardımcı olmak” 
şeklinde konuştu.
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KADINLARDAN DEV "EŞİT DÜNYA GAZETESİ"
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
ve Mücadele Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi  
Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Kent Konseyi 
Kadın Meclisinin çıkardığı "Eşit Dünya Gazetesi" 
Eskişehirli kadınlarla buluştu.

Espark Alışveriş Merkezi önüne 
konulan “Eşit Dünya Gazetesi”-
nin açılışını Eskişehirli kadınlar 

hep birlikte yaptı. Açılışa Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi Jale Nur Süllü, 
Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Didem 
Aydınmakina, Kadın Meclisi Başkanı 
Seyhan Yalçın, Kadın Meclisi Üyeleri, 
Sivil toplum örgütleri ve kadın örgütleri 
ve sevilen ses sanatçıları Ali-Aysun Ko-
catepe katıldı. 
   Açılış öncesinde bir konuşma yapan 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet-
ler Daire Başkanı Didem Aydınmaki-
na, “Bir dünya hayal ediyoruz. Eşit bir 
dünyada kadının sesinin daha çok çık-
tığı, baskı altında kalmadığı, özgürce 
seçtiği bir dünya hayal ediyoruz. Hoş 
görüyle bakan, yüreğini yansıtabildi-
ği, emeğinin karşılığını aldığı, vuran 

ellere dur diyebildiği, eşit bir dünya 
istiyoruz” dedi.    Kent Konseyi Kadın 
Meclisi adına konuşma yapan Kadın 
Meclisi Başkanı Seyhan Yalçın ise, gü-
nümüzde Türkiye’de kadınların hala 
şiddete maruz kalarak yaşamaya devam 
ettiğini belirterek “Biz Kent Konseyi 
Kadın Meclisi ve Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi Kadın Danışma ve Daya-
nışma Merkezi olarak kadına yönelik 
şiddete karşı mücadelede üzerimize 
düşen her türlü sorumluluğun bilin-
ciyle mücadelemizi gerçekleştirmek 
için çaba gösteriyoruz” dedi.
   Konuşmaların ardından “Eşit Dün-
ya” isimli dev gazetenin açılışı yapıl-
dı. Gazetede kadınların hayal ettikleri 
dünya ile ilgili haberler yer aldı. Açı-
lış sonrasında kadınlar halay çekerek, 
“Eşit Dünya Gazetesi” önünde fotoğ-
raf çektirdiler.

ÇOCUKLAR HAKLARINI OYNAYARAK ÖĞRENDİLER
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Hakları Birimi,  Mahmudiye Ortaokulu 
öğrencilerine, çocukların kanuni hakları ve bu hakların hangi durumlarda ihlal 
edildiğini öğreten “Söz Küçüğün” kutu oyunu etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı Çocuk Hakları Birimi, İstanbul Üni-
versitesi Çocuk Çalışmaları Biriminin katkıla-
rıyla hazırlanan “Söz Küçüğün” kutu oyunu ile 
Mahmudiye ilçesindeki 6 ve 7’inci sınıf öğren-

cileri ile buluşturdu. Çocukların hak kavramı 
konusunda  düşünmeleri ve öğrenmeleri açısın-
dan etkili olan Söz Küçüğün kutu oyunu ile öğ-
renciler, kanuni haklar ve bu hakların hangi du-
rumlarda ihlal edildiğini eğlenerek öğrendiler.
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