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KIZILÝNLERDE ÝÞLEM TAMAM
Eskiþehir Valisi Kadir Çalýþýcý Kýzýlinler Termal Turizm
Projesiyle ilgili olarak önemli açýklamalar yaptý. Konuyla ilgili
Valilikte bir basýn toplantýsý düzenleyen Çalýþýcý Biz sondajla
ilgili gereken çalýþmalarý yaptýk ve bu çalýþmalar sonucunda
çok olumlu veriler elde ettik. Projeyle ilgili hemen her projede
yaþanan birkaç küçük sýkýntýyý bizde yaþadýk. Ancak Maliye
Bakanýmýzýn bu konuya yakýn ilgi göstermesiyle bu sorunlar
aþýldý. Bölge yatýrýmcýlar için sorunsuz ve cazip bir yer haline
geldi. Yatýrýmlar için önemli talepler var. Öyle sanýyorum ki
bölgeye talep artarak devam edecek dedi.

Kýzýlinler Termal Turizm Projesi nedir?
Merkeze baðlý Kýzýlinler köyünde 3 yýl önce sondaj çalýþmalarý yapýlmýþ ve bol miktarda, 57
derece sýcaklýkta termal su kaynaklarýna ulaþýlmýþtý. Bölge 2006 yýlýnda Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle
Kýzýlinler Termal Turizm Merkezi ilan edildi. 8 bin hektarlýk alanda gerçekleþecek projede 200 tane
5 yýldýzlý otel bölgeye rahatça sýðabiliyor. Bölge için uygulanacak teþvikler ve bölgenin Eskiþehir
Merkeze sadece 13 km uzaklýkta olmasý burayý cazip kýlýyor. Kýzýlinlerde ilk planda en az 6 otel
projesinin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Ayrýca bölgede Türkiyede sadece Ýzmir Balçovada bulunan
SPA Merkezi kurulmasý planlanýyor. Projeyle hem bölge hem Eskiþehir bambaþka bir çehreye bürünecek.

BELEDÝYE MECLÝSÝNDE SULAR DURULMUYOR
Yerel seçimler yaklaþtýkça Eskiþehir Büyükþehir Belediye
Meclisinde gerginlik artýyor. Belediye Baþkanýnýn DSPli, üyelerinin
çoðunluðunun ise Ak Partili olduðu Belediye Meclisinde Aralýk
ayý toplantýlarý yine gergin geçti.
Trafik sorununun çözülmesiyle ilgili olarak Baþkan
Büyükerþenin veto ettiði kararlarda Ak Partili üyeler ýsrarcý olunca
Büyükerþen olaya büyük tepki gösterdi ve mahkemeye gideceðini
söyledi. ESKÝnin 2008 bütçesi görüþmelerinde de sert tartýþmalar
yaþandý. 2008de suya yapýlacak zam konusunda da Büyükerþen
istediði kararý meclisten geçiremedi. Büyükerþenin % 11 artý
enflasyon oranýnda zam istediði musluk suyuna sadece enflasyon
oranýnda zam geliyor. Kalabak suyuna ise zam gelmeyecek. Bu arada Ak Partili üyeler 50 bin metreküp
Kalabak suyunun kanalizasyona boþaltýldýðýný tespit ettiklerini, bunun büyük bir skandal olduðunu
açýkladýlar. Yeni yýlda tramvaylarýn da %15-20 oranýnda zamlanmasý bekleniyor.
Damacana kapaklarýnýz çöpe gitmesin. ÇEVSADýn fidan kampanyasýna sizde katkýda bulunun.
Kapaklarýnýz çöpe gitmek yerine fidana dönüþsün istiyorsanýz, bizimle iletiþime geçebilirsiniz.

FAHRÝ KESKÝNDEN ÖRNEK DAVRANIÞ
22. Dönem Ak Parti Eskiþehir Milletvekili Fahri Keskin biriktirdiði milletvekili
maaþlarý ile Lise yaptýracak. Fahri Keskin 5 yýlda milletvekili maaþlarýna hiç
dokunmayýp, kendi imkanlarýyla geçindiðini ve 500.000 YTL para biriktirdiðini
söyledi . 22 Temmuzda milletvekilliði biten Keskin biriktirdiði bu maaþlarýyla
Sivrihisara Öðretmen Lisesi yaptýrmaya karar verdi.
Eskiþehir Valisi Kadir Çalýþýcý, Keskin'in Sivrihisar ilçesine yaptýracaðý 18
derslikli lisenin protokolünün imzalandýðýný belirterek, "Ýmza töreninde
bakanýmýzýn yaný sýra Sivrihisar kaymakamý, ben ve Fahri Keskin vardý.
Maaþlarýna hiç dokunmayýp, biriktirmiþ. Banka cüzdanlarýný Milli Eðitim Bakaný
Hüseyin Çelikin önüne býraktý. Bana bu baðýþ çok anlamlý geldi. Fahri Keskin'e çok teþekkür ediyorum.
Diðer parlamenterlere ve hepimize bu davranýþýn örnek olmasýný diliyorum" dedi.

BÜYÜKELÇÝLERÝN ESKÝÞEHÝR ÝLGÝSÝ
Eskiþehir 5 gün arayla ABD ve Rusyanýn Ankara
Büyükelçilerini aðýrladý. Öncelikle ABD Ankara Büyükelçisi
Ross Wilson Eskiþehire geldi. Vali Kadir Çalýþýcýyý
makamýnda ziyaret eden Wilson terör konusunda Türkiyeye
desteklerinin süreceðini ancak bunun uzun vadeli bir süreç
olduðunu söyledi.
Bu ziyaretten sadece 5 gün sonra Rusya Ankara
Büyükelçisi Vladimir Ivanovskynin Eskiþehire gelmesi ise
dikkat çekiciydi. Ivanovsky Türkiyenin terörle mücadelesini
desteklediklerinin, iki ülke iliþkilerinin geliþtirilmesini
istediklerini vurguladý.

ÝÞ DÜNYASI ESKÝÞEHÝRDE BULUÞTU
ESÝAD (Eskiþehir Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði) ýn ev sahipliðinde
düzenlenen Ýþ dünyasýnda kadýn konulu toplantý Eskiþehir Anemon Otelde
yapýldý. Toplantýya TÜSÝAD (Türk Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði) Baþkaný
Arzuhan Doðan Yalçýndað, TÜRKONFED (Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý
Konfederasyonu) Baþkaný Celal Beysel, çok sayýda sanayici, iþ adamý ve yönetici
katýldý. Toplantýda kadýnýn toplumdaki yeri, kadýnlarýn istihdamý, pozitif ayrýmcýlýk
konularý deðerlendirildi.
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SHÇEKDE YEMÝN TÖRENÝ

ESKÝÞEHÝRDE BELEDÝYE SAVAÞI

Erkek Yetiþtirme
Yurdunda toplam 20 izci
yemin etti. 5 Aralýk
Çarþamba
günü
gerçekleþen tören Yurt
Kuruluþ Müdürü Ali
Dertlinin
açýlýþ
konuþmasýyla baþladý.
Dertli, duyduðu gururu
belirterek; Ýzcililerin izcilik yolunda baþarýlý olacaðýna
inanýyoruz. Yemin eden izcileri tebrik ederim dedi. Program
Sosyal Hizmetler Ýl Müdürünün konuþmasýyla devam etti.
Ýl Müdürü Hasan Basri Canbaz; 1971 yýlýnda kurulan yurdun
65 öðrencisinden 30u izci. Ýzcilerimiz ÇEVSADa baðlý
olarak birçok etkinlik yapýyor. Ýzcilik þimdi olduðu gibi ileride
de çok fayda saðlayacak. Bu sene izcilik kamplarýna
katýlamadým. Seneye sizlerle birlikte ayný çadýrlarý ben de
paylaþmak istiyorum þeklinde konuþtu. Cambazýn ardýndan
söz alan ÇEVSAD Kulüp Önderi Yrd.Doç.Dr.M. Atýf Çay,
Yurttaki çalýþmalarýnýn yaklaþýk 1 senedir devam ettiðini,
bu süre içerisinde izci ve ergin izcilerin gösterdiði baþarýlar
sebebiyle yemin etmeye hak kazandýklarýný söyledi. Erkek
Yetiþtirme Yurdu izcilerinin katýldýðý etkinliklerle ilgili
görüntülerin izlenmesinin ardýndan izci ve ergin izciler yemin
ettiler. Tören, oynanan oyunlarla son buldu.

Yerel seçimler 2009 yýlýnýn Mart
ayýnda yapýlacak. Yani seçimlere 14 ay
var. Aslýnda bu oldukça uzun bir zaman.
Ancak partiler çalýþmalarýna þimdiden
baþlamýþ durumda. Bu seçimler Türkiyenin
birçok yerinde zorlu bir yarýþa sahne
olacak. Yarýþýn zorlu geçeceði beklenen
yerlerin baþýnda da Eskiþehir geliyor.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan katýldýðý
bir televizyon programýnda Eskiþehiri
kesinlikle almak istiyorum diyerek
Eskiþehir Büyükþehir Belediyesine ne
kadar önem verdiðini göstermiþ oldu. 2
dönemdir görevi yürüten mevcut belediye
baþkaný Yýlmaz Büyükerþen 3.dönem için
tekrar aday olacaðýný açýkladý. Eskiþehirde
geçen seçimlerde olduðu gibi bu
seçimlerde DSP ile Ak Parti arasýnda
geçecek. Ak Partide ise adayýn kim olacaðý
merak konusu. Kulislerde 4 isim
konuþuluyor. Milletvekili Nedim Öztürk,
Odunpazarý Bld. Bþk. Burhan Sakallý,
Tepebaþý Bld. Bþk. Tacettin Sarýoðlu ve Ýl
Baþkaný Murat Canözer. Nedim Öztürkün
milletvekili olduðu için partisi tarafýndan
adaylýðýna izin verilmeyeceði belirtiliyor.
Alt belediye baþkanlarýnýn ise ayný mevkide
kalacaklarý öngörülüyor. Bu nedenlerle þu
anda Ak Partide Murat Canözer ismi ön
plana çýkmýþ durumda. Tabii ki deðirmenin
altýndan daha çok sular geçer.

TEMÝZ HAVA ÝÇÝN EL ELE PROJESÝ
Hollanda hükümetinin, Avrupa Birliði uyum süreci
içerisinde bulunan ülkeleri desteklemek amacýyla yürüttüðü
Matra projesi kapsamýnda baþlatýlan ''Eskiþehir ve
Ýskenderun'da Temiz Hava Ýçin El Ele'' adlý çalýþmanýn 1.
Ýletiþim Platformu toplantýsýnýn ikinci ayaðý Ýskenderun'dan
sonra Anadolu Üniversitesinde yapýldý. Toplantýda, Eskiþehir
ve Ýskenderun'daki hava kirliliði ve buna baðlý oluþan saðlýk
etkilerinin belirlenmesi, hava kalitesinden sorumlu yerel
kurum ve kuruluþlarýn güçlendirilmesi ile halkýn bu konuda
bilinçlendirilmesinin hedeflendiði proje hakkýnda katýlýmcýlara
bilgi verildi, görüþ ve öneriler dinlendi.
Çevsad bu toplantýya heyet olarak katýldý. Çevsad
baþkaný Emin Can Bu tür toplantýlarý önemsiyoruz ve bir
çevre derneði olarak destekliyoruz þeklinde konuþtu

Peki seçimlerde ne olur?
Büyükerþen yerini koruyabilir mi? Ak Parti
Eskiþehiri alabilir mi? Þu anda bu sorulara
cevap vermek oldukça zor. Burada
CHPnin tutumu da büyük önem taþýyor.
CHP-DSP bir þekilde ittifak yapmazsa Ak
Partinin eli güçlenecek. 22 Temmuz genel
seçimlerine baktýðýmýzda Ak Partinin
Eskiþehir Merkezden 155 bin,
CHP+DSPnin 87 bin oy aldýðýný görüyoruz.
Yani Ak Parti neredeyse CHP+DSPyi ikiye
katlamýþ durumda. Þüphesiz yerel
seçimlerde adaya oy verilir. Büyükerþenin
Eskiþehirdeki aðýrlýðý da göz ardý edilemez.
Ancak Büyükerþen faktörü bu makasý
kapatabilir mi tam bir muamma. Sözün
özü önümüzdeki yerel seçimlerde
Eskiþehirde çok çetin ve çekiþmeli bir
yarýþ bizleri bekliyor.

Güray Yüksel

YARALI BÝTÝRDÝK
Eskiþehirspor TFF 1. Ligin ilk yarýsýnýn son
maçýnda deplasmanda Boluspora 2-1 yenilerek ilk
devreyi kapattý. Sergenle öne geçen Eskiþehirspor
Coþkunun ayaðýndan bir penaltý kaçýrdý. Daha sonra
basit hatalar nedeniyle yenilen goller maðlubiyeti
getirdi.
Ýlk yarýya genel olarak bakýldýðýnda zirveye
oynayan takýmlar karþýsýndaki yenilgiler dikkat
çekiyor. Asýl rakiplerimiz olan Sakaryaspor,
Antalyaspor, Malatyaspor takýmlarýna yenilen Es Es
kendi evinde Kartalspor ve Kocaelispor ile berabere
kaldý. Üstün oynadýðý bazý maçlarda bile basit ve kiþisel hatalarla gelen maðlubiyetler takýma büyük
darbe vurdu. Özellikle deplasmanda büyük üstünlük kurup, birer de penaltý kaçýrdýðý Orduspor ve
Boluspor maçlarýndaki maðlubiyetler taraftarý çileden çýkardý.
Ligin en kaliteli kadrosu, en saðlam bütçesi Eskiþehirsporda. Diðer kulüpler büyük sýkýntý
yaþarken ES ESde futbolcularýn paralarý günü gününe ödeniyor. Bütün bunlara raðmen ilk yarýda 30
puan toplayýp, ligi 4. sýrada bitirebildi. 2. yarý hazýrlýklarý Antalyada baþladý. Ýlk yarýdaki basit puan
kayýplarýna ve derbi maçlardaki eksikliðe çare bulunmasý gerekiyor.

ES ESDE OPERASYON

BAÞKANDAN ÖNEMLÝ MESAJLAR

Ýlk yarýyý arzuladýðý yerde
bitiremeyen, hedeflediði puana
ulaþamayan Eskiþehirsporda operasyon
baþladý. Ýlk planda kaleci Cenk, Fatih,
Ersin ve Ýshak takýmdan gönderildi. Devre
arasý kampýndan sonra yapýlacak
transferlere göre gönderilen futbolcu
sayýsý artabilir. Buna karþýlýk yönetim
transfer çalýþmalarýný hýzlandýrdý.
Fenerbahçeden Can Arat, Kemal Aslan,
Ýlhan Parlak, Gençlerbirliðinden Kaleci
Gökhan, Oftaþdan Eren, Ç.Rizespordan
Emre Toraman transfer listesindeki bazý
isimler.

Eskiþehirspor Baþkaný Nebi
Hatipoðlu camiaya önemli mesajlar
gönderdi. Atatürk Stadýnda basýn
toplantýsý düzenleyen Hatipoðlu
Sorunsuz bir kulübüz. Futbolculara
ve Teknik kadroya hiç borcumuz
bulunmuyor. Devre arasýnda takýma
kaleci, sol bek, ön libero, orta saha
olmak üzere 4 takviye yapacaðýz.
Tesislerimiz bitmek üzere, en geç
Mayýs 2008de açýlýþýný yapmak
istiyoruz. Taraftarýmýz bize tam
destek olmalý ve kulübe zarar veren hareketlerden
kaçýnmalý þeklinde konuþtu.

ÇAKIRGÖZ-HATÝPOÐLU GERGÝNLÝÐÝ
Eskiþehirsporda Baþkan Nebi Hatipoðlu
ile 2.Baþkan Rýdvan Çakýrgöz arasýnda
yaklaþýk 1 yýldýr süren sürtüþme ilk yarýnýn
sonunda hat safhaya ulaþtý. Taraflar
yaptýklarý açýklamalarla birbirleri hakkýnda
suçlamalarda bulundu. Þampiyonluða giden
Eskiþehirsporda huzursuzluk istemeyen
yönetim bu konuyu gündemine aldý. Kritik
yönetim kurulu toplantýsýndan sonra Rýdvan
Çakýrgöz 2.Baþkanlýk görevinden ve yönetim
kurulu üyeliðinden istifa etti. Ancak kulüple
ilgili tespitlerini kamuoyu ile paylaþmaya
devam edeceðini söyledi. Yani sorun geçici olarak çözümlenmiþ oldu.

