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Özlenen tablo
Eskiþehir tarihinde bir ilk yaþandý. Eskiþehirin yeni
dönemdeki tüm milletvekilleri, Maliye Bakaný ve Eskiþehir
Milletvekili Kemal Unakýtanýn öncülüðünde Eskiþehirin
sorunlarýný çözmek için bir araya geldi.
Toplantýya Eskiþehir Valisi Kadir Çalýþýcý, Ak Parti
Milletvekilleri Murat Mercan ve Nedim Öztürk, CHP
Milletvekili Murat Sönmez, MHP Milletvekili Beytullah Asil
ve DSP Milletvekili Tayfun Ýçli katýldý.
Maliye Bakaný Kemal Unakýtan toplantýdan sonra yaptýðý
açýklamada; Eskiþehir milletvekilleri olarak parti
gözetmeksizin bir araya geldik. Eskiþehirdeki kamu
yatýrýmlarýný birlikte takip edeceðiz. Toplantýda Su Sorununun
çözülmesi, Mekece yolunun tamamlanmasý, Trafiðin rahatlamasý için gerekli alt ve üst geçitlerin yapýlmasý,
Çevre Yolunun geniþletilmesi konularýný ele aldýk. Toplantýlarýmýzý sürekli hale getireceðiz. Bir dahaki toplantýya
Büyükþehir ve Alt Belediye Baþkanlarýný da davet edeceðiz dedi.

Belediye Meclisinde gensoru gerginliði
Eskiþehir Büyükþehir Belediye
Meclisinin Kasým ayý toplantýsýnda,
Ak Parti grubunun Eski Toprak Mahsülleri
Ofisi binasýný otel haline dönüþtürürken
yasalara aykýrý davrandýðý gerekçesiyle
Baþkan Yýlmaz Büyükerþen hakkýnda verdiði
gensoru görüþüldü.
Meclis Üyeleri ile Baþkan Yýlmaz Büyükerþen arasýnda sert
tartýþmalarýn yaþandýðý toplantýdan 12 kabul, 6 ret oyu çýktý.
Yýlmaz Büyükerþenin Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýndan
düþürülebilmesi için gerekli olan 3/4 kabul oyu
bulunamamasýyla gensoru kabul edilmedi.

Çocuktan al kapaðý!
Tepebaþý, Ýstiklal Ýlköðretim Okulunda Anasýnýfý Öðretmeni Emine
Güçlü, ÇEVSADýn Damacana Kampanyasýna öðrencileriyle
birlikte katkýda bulundu.
31 yýldýr öðretmenlik yapan Güçlü, dinlediði radyo anonsuyla
kampanyadan haberdar oldu. Kampanya haberini sadece bir kez
duymasý sebebiyle kapaklarýn nereye verileceðini bilemeyen Güçlü,
babasý ÇEVSADta görev yapan stajyer öðretmenin yardýmýyla
iletiþim sorununu ortadan kaldýrdý.
Öðrenci velileriyle topladýðý ortalama 300 damacana kapaðýný 1adet
fidana dönüþtüren Güçlü; keþke bütün atýklar deðerlendirilse. Kalýn
plastikler yüzyýllarca toprakta kalýyor dedi.
Evindeki çöpleri de kâðýt, plastik ve cam olarak ayýrdýktan sonra çöpe atan Emine Güçlü, kampanyaya destek
vermeye devam edeceðini belirtti.

Frig Vadisi birlikteliði
Eskiþehir, Kütahya, Bilecik, Afyon ve Uþak illeri
kent yöneticileri, bu illerin sýnýrlarý içerisinde bulunan Frig
Vadisi için bir araya geldiler. Frig Vadisi Kentlerinin
ekonomik entegrasyonu ve Türk ekonomisi konulu
sempozyuma baþ konuþmacý olarak Maliye Bakaný ve
Eskiþehir Milletvekili olan Kemal Unakýtan katýldý.
Bölgede birlik, beraberlik ve dayanýþmayý
saðlayarak büyük bir sinerji oluþturulmasý ve ülke
ekonomisine önemli katkýlar saðlanmasýný belirten
yöneticiler, bu sinerjiyi oluþturabilmek için bölgedeki
üniversitelerin ortak çalýþmasýnýn, iþ ve sosyal hayatýn
bütün olarak ele alýnmasýnýn, iller arasýnda ulaþýmýn kolaylaþmasý adýna helikopter taksiciliðinin önemine vurgu
yaptýlar. Sempozyumda Bor madeni, Termal turizm, Frig yapýtlarý yapýlmasý gibi konular da ele alýndý.

Eskiþehir yatýrým üssümüz Ýzciliðe ilk adým
Koç Holding
Yönetim Kurulu
Baþkaný Mustafa
Koç çeþitli açýlýþlara
katýlmak üzere
Eskiþehire geldi. Koçtaþ Eskiþehir
Þubesi, Otokoç ve Birmot Tesisleri ve
Opet Akaryakýt Ýstasyonunun açýlýþýný
yapan Koç; Eskiþehir Türkiyenin ve
Türk ekonomisinin göz bebeði dedi.
Eskiþehir, Afyon, Bilecik, Bolu,
Sakarya, Kütahya ve Düzcede bulunan
Koç Holding bünyesindeki 550 bayinin
yöneticileriyle de buluþan Mustafa Koç;
Eskiþehir, Koç Holding için çok önemli
bir kent. Ekonomisi en hýzlý kalkýnan
illerden birisi haline gelen Eskiþehiri
1970li yýllardan itibaren önemli sanayi
yatýrýmlarý için tercih ediyoruz þeklinde
konuþtu.

75. Yýl Çocuk Yetiþtirme Yurdunda 10 izci adayý yemin etti. Aday
izciler, izciliðe ilk adýmý attýlar.
ÇEVSAD liderlerinin büyük oranda katýlýmýyla gerçekleþen yemin
töreninde Yurt Müdürü Turan Zehni,
ÇEVSADta yapýlan izcilik
çalýþmalarýndan çok memnun
olduklarýný belirterek, bizim inþa
ettiðimiz bu binada ÇEVSAD da
harç oldu dedi.
Törende, ÇEVSAD Kulüp Önderi
M.Atýf Çay, yaklaþýk 1 yýldýr yapýlan
çalýþmalarýn meyvasýný verdiðini ve
çocuklar üzerinde gözle görülür
deðiþiklikleri fark ettiklerini belirtti.

Aðaç yaþken eðilir!
Kulüp Baþkaný Ýzci Lideri Emin Can, yavrukurtlara çevre ve fidan dikimi
konusunda bilgiler verdi. Ýzciliði çocuklara sevdirecek oyunlar oynatan
Can, ÇEVSAD Ýzci Evinin bahçesinde minik izcilerle beraber fidan
dikti.
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Bir kitap da bizden
ÇEVSAD, Hakkari ve Van illerine kitap ve giyecek yardýmý baþlattý.
Kampanya kapsamýnda toplanacak kitap ve giyecekler belirlenen illlerin
sivil toplum örgütleriyle iþbirliði içerisinde ihtiyaç sahiplerine
ulaþtýrýlacak.

Ýzcilik çalýþmalarýmýz devam ediyor
ÇEVSAD izcilik çalýþmalarýna
yeni adresinde de tüm hýzýyla
devam ediyor. Yavrukurtlar ve
Oymaklar her hafta Pazar
günleri ÇEVSADta
düzenlenen izcilik
faaliyetlerinde bu hafta
Yavrukurtlar, liderleri Tarýk Can eþliðinde çeþitli
gazete ve dergilerden kestikleri resimlerle kendi bakýþ
açýlarýndan dünyayý anlattýlar.
Oymaklar ise Lider Sadullah
Þeremet gözetiminde Odunpazarý
Evlerini, Atlýhan Çarþýsýný,
Kurþunlu Külliyesini ziyaret
ettiler. Ýzciler, Eskiþehire ait tarihi
ve kültürel zenginlikleri görerek
tanýma imkaný buldular.

Eskiþehire neler oluyor
Son 1 yýl içerisinde Eskiþehirde çok ciddi
yatýrýmlar arka arkaya yapýlmaya baþladý.
Öncelikle Eskiþehirin ünlü ailelerinden Eti
Gýda Ýþletmelerinin sahibi Kanatlý grubu
Kanatlý Alýþveriþ Merkezini açtý. Daha sonra
ise çok ilginç bir þekilde yapan firma
tarafýndan henüz açýlmadan 94 milyon dolara
satýlan, Fransýzlarla Sabancý Holdingin
ortaklýðýnda, içerisinde Carrefouru da
barýndýran Neo Alýþveriþ Merkezi açýldý. En
son ise geçtiðimiz ay Alman-Amerikan
ortaklýðý olan Ece grubu tarafýndan içerisinde
ünlü Avrupa markalarýnýn da bulunduðu
Espark Alýþveriþ Merkezi açýldý.

Uzmanlýk Etütleri baþladý

Her sene olduðu
gibi bu sene de uzmanlýk
etütleri tüm hýzýyla devam
ediyor. Ýzci liderlerimiz
tarafýndan izcilere
istedikleri ve zayýf
olduklarýný düþündükleri
konularda etütler
yapýlmaya baþlandý. Ýzciler
almak istedikleri,
kendilerini eksik
hissettikleri dersler için
ÇEVSADa Aralýk sonuna
kadar bilgi verebilirler.

Özdilek ise önümüzdeki süreçte Eskiþehirde büyük bir
Alýþveriþ Merkezi açmak için çalýþmalara baþladý.
Büyük bir kýsmý yabancý sermaye tarafýndan yapýlan
bu büyük yatýrýmlarýn Eskiþehir ve Eskiþehirli için ne kadar
faydalý olduðu ise tartýþma konusu. Büyük Alýþveriþ Merkezleri
Küçük esnafý bitirecek eleþtirilerine maruz kalsa da halkýn
sosyal hayat standardýný yükselttiði de bir gerçek. Ancak
Eskiþehirde son zamanlarda yapýlan yatýrýmlarýn üretime
deðil de sürekli tüketime yönelik olmasý dikkatlerden kaçmýyor.
Artýk kent yöneticilerimizin bu þehre yatýrým getirirken üretime
yönelik yatýrýmlarý getirmeleri ve teþvik etmeleri gerekiyor.

BESYOda engellilere seminer
ÇEVSAD gönüllülerinden Anadolu Üniversitesi
Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 3.sýnýf öðrencisi
Faruk Yýðcý ve arkadaþlarý engelliler için sunum yaptýlar.
Öðr. Gör. Güner Arasýn baþkanlýðýný yaptýðý Beden
Eðitimi ve Spor Dersinde, Engellilerin günlük hayatta
karþýlaþtýðý zorluklar ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda
12 Aralýk Perþembe günü gerçekleþen seminere
Eskiþehirin tekerlekli basketbol takým oyuncusu Recep
ÇETÝN de katýldý.

Coþkun ve Sergen formunun zirvesinde
Son 5 maçta 7 gol atan Coþkun Birdal ile
verdiði müthiþ arapaslarý ve yaptýðý asistlerle
takýmý adeta bir maestro gibi yöneten Sergen
Yalçýn bu sene performanslarýnýn doruk
noktasýndalar. 35 yaþýný devirmiþ 2 kurt
futbolcunun bu form grafiklerini sezon sonuna
kadar sürdürmeleri bekleniyor.

Es Esde fetret devri
Ardý ardýna aldýðý Diyarbakýrspor,
Ýstanbulspor ve Samsunspor galibiyetlerinden
sonra önemli bir yükseliþ eðilimi yakalayan
Eskiþehirspor son 2 haftada aldýðý sonuçlarla
duraklama dönemi yaþýyor.

Ancak kendi evinde Kocaelispor karþýsýnda 2-0 öne geçmesine
raðmen rehavete kapýlan Eskiþehirspor kiþisel hatalar nedeniyle
çok basit 2 gol yiyerek galibiyetten oldu. Özellikle futbolcularýn
bir kýsmýnýn laubali tavýrlarla çok basit hatalar yapmalarý
taraftarý kýzdýrdý. Teknik Direktör Metin Diyadin de rehavet
nedeniyle basit goller yediklerini buna kesinlikle çare
Yakaladýðý bu önemli galibiyet serisinden bulacaklarýný söyledi.
sonra deplasmanda Kayseri Erciyessporla
berabere kalan Eskiþehirspor kendi evinde
Kocaelisporla oynadýðý maçta ise 2-0 öne
geçmesine raðmen 1 puana razý olmak zorunda
kaldý.
Þampiyonluðu hedefleyen Kayseri Erciyesspor
karþýsýnda deplasmanda alýnan beraberlik camia
tarafýndan normal karþýlanmýþtý.

Damacana kapaklarýnýz çöpe gitmesin. ÇEVSADýn fidan kampanyasýna sizde katkýda
bulunun. Kapaklarýnýz çöpe gitmek yerine fidana dönüþsün istiyorsanýz, bizimle iletiþime
geçebilirsiniz.

