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Belçika'da yap›lan yerel seçimler öncesi Anderlecht
Belediye Baflkan› Gaetan Van Goidsenhoven ve
onun listesinden meclis üyeli¤ine seçilen Mustafa
Ulusoy, Büyükflehir Belediyesi'nin Eskiflehir’de
yaflama geçirdi¤i baz› projeleri Anderlecht’te yap-
mak için örnek alacaklar›n› aç›klad›lar.

Belçika'da yap›lan yerel seçimler öncesi Anderlecht
Belediye Baflkan› Gaetan Van Goidsenhoven ve
onun listesinden meclis üyeli¤ine seçilen Mustafa
Ulusoy, Büyükflehir Belediyesi'nin Eskiflehir’de
yaflama geçirdi¤i baz› projeleri Anderlecht’te yap-
mak için örnek alacaklar›n› aç›klad›lar.

AVRUPA’YA ESKifiEHiR MODELi
BELEDiYECiLiK
AVRUPA’YA ESKifiEHiR MODELi
BELEDiYECiLiK

Büyükflehir Belediyesi'nin Bilim Deney Merkezi'yle efl zamanl› olarak Eskiflehir'e kazand›rd›¤›
Sabanc› Uzay Evi, Eskiflehirliler'e ve kentimize gelen turist gruplar›na, Uzay'›n büyülü dünyas›n›
adeta uzayda seyahat ediyormufl hissi içinde izleme ve ö¤renme f›rsat› sunuyor.

UZAYIN BÜYÜLÜ DÜNYASINI
ESK‹fiEH‹R’DE KEfiFED‹YORUZ

Sayfa 8 ve 9’da

Sayfa 7’de
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B
üyükflehir Belediyesi taraf›ndan
Eskiflehir'de yaflama geçirilen
projeler Türkiye'deki birçok be-

lediyeye örnek olmaya devam ediyor. 
Eskiflehir'deki projeleri yerinde gör-

mek üzere kente teknik inceleme gezi-
si düzenleyen belediyelere, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi de eklendi. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Üst Projeler Müdürü Ayflenur Alp-
kiriflçi baflkanl›¤›ndaki heyet, Eskiflehir
Büyükflehir Belediyesi'nin geçti¤imiz
Nisan ay›nda hizmete açt›¤› Sabanc›
Uzay Evi'ni yerinde inceleyerek yetki-
lilerden bilgi ald›lar. Uzay Evi'nde Nasa
kaynakl› görüntüleri izleyen ekip ayr›ca
Bilim Deney Merkezi'ni de gezdi.

Ayflenur Alpkiriflçi, Eskiflehir Bü-
yükflehir Belediyesi Sabanc› Uzay
Evi'nin, Türkiye'deki ve yurt d›fl›ndaki
benzerlerine göre en son teknolojiyi kul-
lanan uzay evi oldu¤unu belirterek,

“Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
yap›lan Sabanc› Uzay Evi'ni yerin-
de gördük, Eskiflehir Büyükflehir
Belediyesi’nin uzmanlar›ndan tav-
siyeler ald›k. Eskiflehir'deki Uzay

Evi'nin benzerini ‹stanbul'da aç-
mak istiyoruz. 

Eskiflehir Büyükflehir Belediye-
si'ni, bu baflar›l› çal›flmas›ndan do-
lay› kutluyorum” dedi.  

‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’NDEN
ESK‹fiEH‹R’E TEKN‹K ‹NCELEME GEZ‹S‹

Eskiflehir'deki uzay evi-
nin benzerini ‹stan-
bul'da kurmak isteyen
‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyesi'nin Üst Projeler
Birimi, uzay evi proje-
mizi yerinde incelemek
için Eskiflehir'e geldi. 

FUTBOL FEDERASYONU BAfiKAN VE
ÜYELER‹ DE M‹SAF‹R‹M‹Z OLDU

T
ürkiye Futbol Federasyo-
nu’nun Yönetim Kurulu
toplant›s›n› gerçeklefltirmek

için Eskiflehir'e gelen Futbol Fe-
derasyonu Baflkan› Y›ld›r›m
Demirören ve beraberindeki he-
yet için, Büyükflehir Belediyesi'nin
gerçeklefltirdi¤i projeleri kapsayan
özel bir gezi program› gerçekleflti-
rildi.

Kent Park ile Bilim Kültür ve
Sanat Park›’n› gezen, Porsuk'ta bot
turuna kat›lan ve Uzay Evi'ndeki
program› izleyen Demirören ve

beraberindeki heyet, Eskiflehir'de
gördükleri belediyecilik çal›flmala-
r›n› çok yerinde ve baflar›l› bulduk-
lar›n› ifade ettiler. 

Baflkan Y›ld›r›m Demirören,
Eskiflehir'in Türkiye'deki di¤er fle-
hirlerden çok farkl› ve güzel oldu-
¤unu belirterek, “Say›n Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen Tür-
kiye'de tekdir. Yapt›¤› çal›fl-
malar ortada. Kendisini kut-
luyorum. Eskiflehir'i çok be-
¤endim” dedi.

A lmanya'n›n Hessen Eyalet Tefl-
kilat›'nda görev yapan Sosyal
Demokrat Parti üyeleri, Bafl-

kan Büyükerflen'i ziyaret etti. Sosyal
Demokrat Parti Meclis Grup
Baflkan› Thorsten Schafer-Güm-
bel, Baflkan Büyükerflen'den Türki-
ye'deki belediyecilik çal›flmalar› ve Ye-
rel Yönetimler Kanunu hakk›nda bilgi
ald›.

Schafer-Gümbel, Eskiflehir'in Av-
rupa standartlar›nda bir flehir oldu¤u-
nu söyleyerek, “‹ki sene önce bir
dostum Türkiye'ye gitti¤imizde
Eskiflehir'i mutlaka görmemiz
gerekti¤ini söylemiflti. Eskiflehir
hakk›nda çok olumlu fleyler duy-

duk. Eskiflehir'e gelince gördük
ki çok güzel flehircilik çal›flmala-
r› yapm›fls›n›z. Büyükflehir Bele-
diye Baflkan› olarak sizi ve ekibi-
nizi kutluyorum” dedi. 

Baflkan Büyükerflen ise ziyaret-
ten duydu¤u memnuniyeti  belirterek
“Geçti¤imiz günlerde Hessen
Eyaleti'ne ba¤l› Frankfurt ile kar-
defl flehir ön protokolü imzala-
d›k. Frankfurt'tan gelen heyet ile
ticaretten sanata, e¤itimden sa-
nayiye kadar her platformda ifl-
birli¤i imkânlar›n› görüfltük. Siz-
leri Eskiflehir'de a¤›rlamaktan
dolay› çok memnunum” dedi.

ALMAN SOSYAL DEMOKRATLAR'DAN
BAfiKAN BÜYÜKERfiEN'E Z‹YARET 
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Büyükflehir Belediyesi Yol ‹fl-
leri fiube Müdürlü¤ü'ne ba¤l›
ekipler Gülp›nar Mahallesi
ve Sar›sungur'u kent merke-
zine ba¤layan yollarda ve
otobüslerin kulland›¤› güzer-
gâhlarda da s›cak asfalt
kaplama çal›flmas› gerçek-
lefltirdi. 

Yetkililer, hava flartlar› uy-
gun oldu¤u sürece Büyükfle-
hir Belediyesi sorumlulu¤un-
daki yollarda asfalt kaplama
ile yol bak›m onar›m çal›fl-
malar›na devam edecekler.

BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹ MAHALLE OLAN ESK‹ KÖY YOLLARIYLA OTOBÜS
GÜZERGAHLARINDA ASFALT YEN‹LEME ÇALIfiMALARINA DEVAM ED‹YOR

K ›sa bir süre önce Yukar› Ça¤lan,
Akp›nar, Gülp›nar yollar›nda yol
iyilefltirme çal›flmalar› gerçeklefl-

tiren Büyükflehir Belediyesi, mücavir
alan s›n›rlar› içinde bulunan Yörükk›r-
ka'y› Eskiflehir kent merkezine ba¤layan
yolu s›cak asfalt kaplad›.Yörükk›rka Kö-
yü'ne yap›lan çal›flmalar› de¤erlendiren
köy muhtar› Yakup Ak›n, Büyükflehir
Belediyesi'nden çok faydal› ve kal›c› hiz-
metler ald›klar›n› belirterek “Büyükfle-
hir Belediyesi, Nisan ay›nda tüm

köyün su tesisat›n› yeniledi ve
150 tonluk su deposunu köyümü-
ze kazand›rarak, kullanma suyu
sorunumuza kal›c› çözüm getirdi.
Ayr›ca Büyükflehir Belediyesi, kö-

yümüzün yollar›na mekanik mal-
zeme sererek yollar›m›z› asfalta
haz›r hale getirdi. fiimdi ise Say›n
Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z
Y›lmaz Büyükerflen'in talimatlar›y-

la, Büyükflehir Belediyesi Yol ‹flle-
ri fiube Müdürlü¤ü'ne ba¤l› ekip-
ler köy yolumuzda asfalt çal›flma-
lar› yapt›. Ayr›ca yemekhane ve
sosyal tesisimizin de çevre düzen-
lemesi Büyükflehir Belediyesi'nce
yap›ld›. Say›n Y›lmaz Büyükerflen
baflta olmak üzere, bu çal›flmalar-
da eme¤i geçen herkese teflekkür
ediyor ve sayg›lar sunuyorum”
fleklinde konufltu.

YEN‹ MAHALLELERE
BÜYÜKfiEH‹R’DEN
ASFALT H‹ZMET‹

YEN‹ MAHALLELERE
BÜYÜKfiEH‹R’DEN
ASFALT H‹ZMET‹

YÖRÜKKIRKA YOLU
ASFALTLANDI

YÖRÜKKIRKA YOLU
ASFALTLANDI

Büyükflehir Belediyesi, mücavir alan s›n›rlar› içinde
bulunan uzak mahalle ve köy yollar›nda s›cak as-
falt kaplama çal›flmalar› gerçeklefltiriyor. Ekipler
son olarak Yörükk›rka yolunu asfalt kaplad›lar. 

MAMUCA YOLU DA ASFALTLANDI
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B üyükflehir Belediyesi, kentin bir
çok bölgesinde oldu¤u gibi Ihla-
murkent Mahallesi’ni de sorum-

lulu¤unda olan alanlardaki asfalt, refüj,
kald›r›m ve peyzaj çal›flmalar›yla güzel-
lefltiriyor. 

Son olarak,  Ihlamurkent'te açt›¤› ye-
ni bulvarlar›n asfalt çal›flmalar›n› ta-
mamlayan Büyükflehir Belediyesi ekip-
leri, Ihlamurkent’in yeni yap›lan
kald›r›m ve refüjlerini de yüzlerce süs
bitkisi ve fidan dikerek güzellefltirdiler. 

Büyükflehir Belediyesi'nin Ihlamur-
kent'te yapt›¤› çal›flmalar nedeniyle
aç›klama yapan  mahalle muhtar› Bir-
sen Canbaz, “Büyükflehir Belediyesi
ekipleri, yol geniflletme, refüj ve
kald›r›m çal›flmalar›ndan sonra

flimdi de mahallemizde a¤açlan-
d›rma ve peyzaj çal›flmalar›
gerçeklefltirdi. Özellikle ana cad-
demiz olan Özlem Caddesi gibi
önemli yollarda yap›lan çal›flmala-
r› çok yerinde buluyoruz. Bu özve-

rili çal›flmalardan dolay› Say›n Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen baflta ol-
mak üzere, tüm Büyükflehir Bele-
diyesi ekiplerine flükranlar›m›z›
sunuyorum” fleklinde konufltu.

IHLAMURKENT MAHALLE MUHTARINDAN
BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹’NE TEfiEKKÜR

Büyükflehir Belediye-
si’nin Ihlamurkent’in
çehresini de¤ifltiren ça-
l›flmalar› büyük be¤eni
topluyor. 

Mahalle muhtar› Birsen
Canbaz, Büyükflehir Be-
lediyesi’ne ve Baflkan
Büyükerflen’e Ihlamur-
kent’teki hizmetlerinden
dolay› teflekkür etti.

Muhtar Birsen Canbaz

Büyükflehir Belediyesi, Ramazan Bayram›’nda oldu¤u gibi
Kurban Bayram›'nda da bayram nedeniyle kabir ziyaretinde
bulunan vatandafllara, yak›nlar›n›n kabirlerine dikmeleri
için on binlerce çiçek da¤›tt›.
Odunpazar›, Esentepe, Zincirlikuyu ve Asri Mezarl›k'ta, me-
zarl›k girifllerinde kurulan stantlarda Büyükflehir Belediyesi

ekipleri taraf›ndan da¤›t›lan çiçekleri alan vatandafllar, çi-
çekleri yak›nlar›n›n kabirlerine diktiler. Kabir ziyaretinde
bulunmak üzere mezarl›klara gelen ve Büyükflehir Belediye-
si'nin arma¤an› olan çiçeklerden alan vatandafllar, Büyükfle-
hir Belediyesi’nin her bayramda gerçeklefltirdi¤i bu anlaml›
uygulamas›n› taktirle karfl›lad›klar›n› belirttiler.

KAB‹R Z‹YARETLER‹NDE Ç‹ÇEKLER BÜYÜKfiEH‹R'DEN
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Modern ça¤›n, toplumlar›n haf›zas›na kaz›d›¤› te-
mel kavramlardan biri de, trafik…

Trafik, sözlük anlam› olarak; 
“Ulafl›m yollar›n›n yayalar ve her türlü tafl›t

taraf›ndan kullan›lmas›, gidifl gelifl, seyrüse-
fer” demek. 

Hem motorlu ve motorsuz araçlar, hem de yayalar;
yani insanlar var içinde…

Hem araçlar›n, hem de araç ile yayalar›n birbirle-
riyle iliflkilerini kaps›yor, trafik kavram›. Haliyle kural-
lar› var. Hem yayalar›n hem araçlar›n uymas› gere-
ken kurallar. 

Bu kurallar, trafi¤in düzenli ve sa¤l›kl› bir flekilde ifl-
lemesi için getirilmifl, birkaç istisna d›fl›nda neredeyse
evrensel nitelikler tafl›yan bir bütün…

Günlük yaflant›m›z›n çok önemli parçalar›ndan biri.
Tüm geliflmifl flehirlerde oldu¤u gibi, trafik Eskiflehir

için de ço¤u zaman olumsuzluklar›yla gündeme gelen
bir konu. “Trafik s›k›fl›kl›¤›”, “trafik keflmekefli”, “tra-
fik çilesi” olarak tan›mlan›yor ço¤unlukla. Birçok or-
tamda da, “Eskiflehir'in en önemli sorunlar›ndan biri”
olarak lanse ediliyor.

Trafik, her ne kadar araçlar ile yayalardan ve onla-
r›n hem kendileriyle hem de birbirleriyle iliflkilerini
düzenleyen kurallardan oluflan bir bütün olsa da, te-
melinde “bir insan davran›fl›” olarak tan›mlanmas›
gereken bir kavram.

Zira, araçlar› insanlar kullan›yor.
Hiçbir arac›n, beklenmeyen mekanik bir ar›zas› ol-

mad›kça, insandan ba¤›ms›z davranmas› mümkün
de¤il. Beklenmedik mekanik ar›zalar›n da yine, ba-
k›m ve periyodik kontrollerin zaman›nda ve gere¤in-
de yap›lmamas›ndan kaynakland›¤›, dolay›s›yla yine
insan hatas›ndan do¤du¤u aç›k bir gerçek.

Araç sürücülerinin var olan trafik kurallar›na ne öl-
çüde uyup uymad›klar› da, trafi¤in bir sorun olup ol-
mamas›ndaki en önemli neden. Tüm sürücülerin ve
yayalar›n var olan trafik kurallar›na tam olarak uyma-
lar›, trafi¤i bir s›k›nt› ve çile olmaktan ç›karacakt›r
kuflkusuz.

Ancak, hem yaya, hem de araç sürücüsü olarak,
trafi¤in tek temel gerçe¤i olan insan davran›fl›, hem
araçlar›n, hem yollar›n, hem de kurallar›n do¤ru kul-
lan›m›, art›k insan hayat›ndan ç›kmas› olanakl› olma-
yan trafik iflleyiflinin sa¤l›kl› hale gelmesindeki en
önemli geliflme olacakt›r.

Yoksa, ne kadar kural koyarsan›z koyun, ne kadar
yol yaparsan›z yap›n, ne kadar geliflmifl araç üretirse-
niz üretin; insan›n trafikteki davran›fl›n› do¤ru bir
noktaya tafl›yamazsan›z, hiçbir yarar› olmaz.

Hiçbir araç, kendi iste¤iyle di¤er arac› sollamaz,
kendi iste¤iyle h›z limitlerini aflmaz, kendi iste¤iyle
k›rm›z› ›fl›kta geçmez, kendi iste¤iyle yasak yere park
etmez, kendi iste¤iyle trafikte sorun yaratacak bir
davran›flta bulunmaz.

Bugün bizim flehrimizde de oldu¤u gibi, trafi¤i bir
çile haline getiren, ne araçlar›n çoklu¤u, ne yollar›n
yetersizli¤i, ne kurallar›n yanl›fll›¤›d›r.

Trafi¤i, bir çile haline getiren, araç sürücüsü ya da
yaya olarak, insandan baflkas› de¤ildir.

Ne zaman ki, insanlar; trafi¤i kendilerinin yaratt›¤›,
düzenledi¤i ve uymalar› gereken bir kurallar bütünü
olarak görür ve öyle davran›rlar; iflte o gün trafik, bir
çile ve s›k›nt› olmaktan ç›k›p, hayat›m›z› kolaylaflt›ran
bir düzen haline gelir.

TRAF‹K DED‹⁄‹M‹Z...

B üyükflehir Belediyesi taraf›ndan
Odunpazar› ‹lçe Halk E¤itim
Merkezi deste¤iyle ücretsiz ola-

rak düzenlenen aile e¤itimi kurslar›n›n
dördüncüsü, Büyükflehir Belediyesi
Kad›n Dan›flma ve Dayan›flma Merke-
zi'nde bafllad›. 

Kurs süresince, 12-18 yafl aras› ço-
cu¤u olan ailelere, çocuk yetifltirme
becerilerinin gelifltirilmesi ve aile içi
iliflkilerin güçlendirilmesi yoluyla, ço-
cu¤un var olan potansiyelini kullanma-
s›n› sa¤lamaya yönelik e¤itimler veri-
liyor. 

Büyükflehir Belediyesi Sosyal Hiz-

metler Dairesi Baflkan› Dr. Jale Nur
Süllü, anne-baba olman›n sa¤l›kl› nesil-
ler yetifltirilmesindeki önemini belirte-
rek, düzenlenen kurs ile çocu¤un zihin-
sel, duygusal, fiziksel ve toplumsal ola-
rak çok yönlü geliflimine katk›da bulu-
nulmas›n›n hedeflendi¤ini kaydetti. 

Uzman e¤itmen Nefle Uyguner tara-
f›ndan düzenlen 14 haftal›k e¤itim so-
nunda kat›l›mc›lara Milli E¤itim Ba-
kanl›¤› onayl› sertifika verilecek. 

E¤itimlerle ilgili ayr›nt›l› bilgi Kad›n
Dan›flma ve Dayan›flma Merkezi'nin
233 08 08 numaral› telefonundan al›-
nabilir.

B üyükflehir Belediyesi, vatandafl-
lar›n toplu tafl›mada daha kali-
teli, güvenli ve rahat seyahat

edebilmeleri için, otobüsle toplu tafl›-
mac›l›k yapan floför ve otobüs iflletme-
cilerinin e¤itilmesi, kurumlara ve in-
sanlara olan sorumluluklar›n›n hat›rla-
t›lmas› amac›yla bir e¤itim semineri
düzenledi. Taflbafl› Kültür Merkezi K›r-
m›z› Salon'da düzenlenen e¤itim semi-

nerine çok say›da halk otobüsü ifllet-
mecisinin yan› s›ra, halk otobüslerinde
görev yapan floförler kat›ld›. 

Ulafl›m Dairesi Toplu Tafl›ma fiube
Müdürü Nedret Coflkun, Eskiflehir'de-
ki toplu tafl›ma sisteminde özel halk
otobüsü iflletmecilerinin uymas› gere-
ken kurallar›, düzenlenen e¤itim semi-
nerleriyle halk otobüsü iflletmeci ve
çal›flanlar›na anlatt›klar›n› söyledi. 

H alk Sa¤l›¤› Müdürlü¤ü'nün
“Her gün yürü budur sa¤l›-
¤›n özü” slogan›yla düzenledi-

¤i halk sa¤l›¤› yürüyüflüne, Büyükflehir
Belediyesi de destek verdi. 

Bilim Kültür ve Sanat Park›'nda dü-
zenlenen etkinli¤e çok say›da Eskifle-
hirli kat›ld›. Kat›l›mc›lara yürüyüflten
önce Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan
flapka da¤›t›ld›. 

Eskiflehirliler, sa¤l›kl› yaflam yürüyüflü-
ne kat›lmaktan memnun olduklar›n› ve
sporun sa¤l›kl› yaflam için önemli oldu-
¤unu ifade ettiler. Büyükflehir Belediye-
si'nin hayata geçirdi¤i büyük ölçekli
parklar›n, kent halk› için hem dinlenme
hem de spor yapabilme yönünden son
derece uygun oldu¤unu da ifade eden
kat›l›mc›lar Büyükflehir Belediyesi'nin bu
tür hizmetlere devam etmesini dilediler.

A‹LE E⁄‹T‹M‹ PROGRAMLARININ
DÖRDÜNCÜSÜ BAfiLADI

BÜYÜKfiEH‹R'DEN HALK
OTOBÜSÇÜLER‹NE E⁄‹T‹M

HALK SA⁄LI⁄I YÜRÜYÜfiÜNE DESTEK VERD‹K
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Belçika'da yap›lan yerel seçimlerde yeniden
Anderlecht Belediye Baflkanl›¤›’na seçilen
Gaetan Van Goidsenhoven ve onun listesin-
den meclis üyeli¤ine seçilen Mustafa Ulusoy,
Büyükflehir Belediyesi'nin Eskiflehir’de yafla-
ma geçirdi¤i baz› projeleri Anderlecht’te
yapmak için örnek alacaklar›n› aç›klad›lar.

Baflkan Büyükerflen: “Eskiflehir’i Avru-
pa’da örnek al›nacak bir flehir haline ge-
tirdik, bu baflar›daki en büyük pay, bizle-
re güvenen halk›m›z›nd›r.”

E skiflehir'de Prof. Dr. Y›lmaz Bü-
yükerflen'in çabalar›yla gerçekle-
flen flehircilik uygulamalar›, yurt

içinden sonra flimdi de yurt d›fl›nda ör-
nek al›nmaya bafll›yor. Belçika'da ya-
p›lan yerel seçimler öncesi aç›klama
yapan Anderlecht Belediye Bafl-
kan› Gaetan Van Goidsenhoven
yeni dönem projelerinde Eskiflehir'de
yaflama geçirilen Porsuk Projesi ile yi-
ne Eskiflehir'de tramvay›n geçti¤i ya-
yalaflt›r›lan caddeleri örnek almak iste-
diklerini söyledi.

Goidsenhoven, Anderlecht'te yap›-
lan seçimlerde listedeki tek Türk aday
olan ve meclise seçilen Mustafa Ulu-
soy ile düzenledikleri bas›n toplant›-

s›nda, geçti¤imiz aylarda Eskifle-
hir'e belediyecilik çal›flmalar›n›
yerinde görmek üzere teknik in-
celeme gezisi düzenlediklerini
hat›rlatarak “Eskiflehir'de çok
be¤endi¤imiz Porsuk Çay›
Projesi'ni Anderlecht Kana-
l›'nda uygulamak istiyoruz. Yine
Anderlecht'teki Rue Wayez soka-
¤› için de ‹ki Eylül Caddesi'ndeki
düzenlemeleri hayata geçirece-
¤iz. Haz›rlad›¤›m›z kentsel dönü-
flüm projelerini Türk yat›r›mc›-
larla birlikte yapmak istiyoruz”
dedi.

Goidsenhoven ayr›ca, “Selam Es-

kiflehir Selam Türkiye” diyerek,
Türk dostlar›na da selam göndermeyi
unutmad›. 

Eskiflehir’de 13 y›ld›r yapt›klar› bele-
diyecilik uygulamalar›n›n Türkiye s›-
n›rlar›n› afl›p Avrupa’da örnek al›nma-
ya bafllamas›ndan mutluluk duydukla-
r›n› söyleyen Baflkan Büyükerflen
“Eskiflehir’de yapt›¤›m›z ifllerin
Brüksel gibi Avrupa Birli¤i’nin

merkezi olan bir yerde örnek al›-
naca¤›n›n söylenmesi, ne kadar
do¤ru projeler yapt›¤›m›z› bir
kez daha göstermifltir. 

Tüm bu güzel projelerimizi Es-
kiflehirlilerle birlikte baflard›k.
Eskiflehir Avrupa’da da örnek
al›n›r hale geliyor. Bu gurur he-
pimizin” fleklinde konufltu.

AVRUPA’YA ESK‹fiEH‹R MODEL‹
BELED‹YEC‹L‹K
AVRUPA’YA ESK‹fiEH‹R MODEL‹
BELED‹YEC‹L‹K

Baflkan Goidsenhoven ve Ulusoy, Eskiflehir’e gelerek
Baflkan Büyükerflen’i ziyaret etmifllerdi.
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E skiflehir 1999 yerel seçimlerinin ard›n-
dan, birçok alanda yeni ve örnek - mo-
del bir yerel yönetim anlay›fl› ile tan›fl›r-

ken, bu yeni anlay›fl›n en önemli kollar›ndan
biri de, kent içi ulafl›m politikas›yd›.

Bu tarihe kadar Eskiflehir, Türkiye'nin tü-
münde oldu¤u gibi, lastik tekerlekli araçlar›n
egemenli¤i alt›ndayd›. Tüm ulafl›m politikala-
r›, bu do¤rultuda oluflturuluyor ve uygulan-
maya çal›fl›l›yordu. Eskiflehir'de ticaret alanla-
r›n›n belirli bir bölgede toplanm›fl olmas› ve
günlük trafik ak›fl›n›n bu bölgeye yönelik ol-
mas› kent merkezinde içinden ç›k›lmaz bir
trafik kaosu yaflanmas›na neden oluyordu. 

Eskiflehir'de 1999 yerel seçimlerinin ard›n-
dan göreve gelen Prof. Dr. Y›lmaz Büyüker-
flen Baflkanl›¤›'ndaki yeni yerel yönetim, orta-
ya koydu¤u projelerle Eskiflehir'de kent içi
ulafl›ma yönelik alg›y› ve genel kabul gören
politikalar› tamamen de¤ifltirece¤inin önemli
ipuçlar›n› veriyordu. Eskiflehir araçlar› de¤il

insanlar› bir yerden bir yere ulaflt›racak, do¤a
ile dost, kentin dokusuna ve ruhuna zarar
vermeyecek, yayalar›n hareket özgürlü¤ünü
k›s›tlamayacak bir kent içi ulafl›m politikas›na
kavufluyordu.

Bu do¤rultuda Eskiflehir, Türkiye'de kent içi
Ulafl›m Master Plan›n› haz›rlatan ilk belediye
oluyor ve kent içi ulafl›mda Eskiflehir için ne-
lerin do¤ru oldu¤u, uzman ekiplerin aylar sü-
ren veri toplama ve analiz çal›flmalar›yla orta-
ya konuluyordu.

‹stanbul Teknik Üniversitesi taraf›ndan ha-
z›rlanan plan uyar›nca, flehirde ulafl›m için
harcanan toplam süreyi k›saltacak, kent içi
ulafl›mda konforu art›racak, ulafl›mdan kay-
naklanan riskleri azaltacak, bütün bu amaçla-
ra ulafl›rken de flehrin mevcut dokusunun im-
kânlar›n› zorlamayacak bir toplu ulafl›m siste-
mi olarak modern tramvay sistemi kuruldu.
‹lk etapta ana omurga olarak mevcut güzer-
gahta hizmete giren tramvay projesi ileriki
dönemlerde etap etap kentin tamam›n› sara-

ESK‹fiEH‹R'‹N KENT ‹Ç‹ ULAfiIM POL‹T‹KASI

“fiEH‹R ARAÇLAR ‹Ç‹N DE⁄‹L, ‹NSANLAR ‹Ç‹ND‹R”
1950'lerden sonra Türkiye'de kent içi ulafl›m›n rayl› sistemler-
le toplu tafl›mac›l›k yerine lastik tekerlekli araçlara kayd›r›l-
mas› ve beraberinde özel otomobil say›s›n›n her y›l katlana-
rak artmas›, Türkiye'nin hemen bütün flehirlerinde, bu flehir-
lerin yetersiz yollar›nda çok çeflitli s›k›nt›lara yol açt›. Daha
önce Avrupa flehirlerinde yaflanan benzer s›k›nt›lara cevap
olarak yap›ld›¤› gibi, Türkiye'de de flehrin mevcut dokusunu
tahrip etme pahas›na otomobillerin ak›fl›n› h›zland›racak,
tedbirler gelifltirildi. Halbuki bu yaklafl›m›n daha çok proble-
me yol açt›¤›, Avrupa tecrübesinden biliniyordu. Eskiflehir'de
ise, di¤er flehirlerin aksine, kent içi ulafl›m problemi daha ge-
nifl bir perspektiften ele al›nd›.

Yukar›da yaklafl›k 60 kiflinin kent içi ulafl›mda tramvay› ya da otomo-
billerini tercih ettiklerinde caddelerin durumu gözüküyor. 60 otomobil
bir araya geldi¤inde caddede ad›m atacak yer kalmazken sadece 1 tram-
vay ile ayn› anda 200 kifliye kadar yolcu tafl›nabiliyor.

Temsili foto¤raft›r.
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cak ve kent içi ulafl›mda ana sistem olacak
flekilde planland›. Eskiflehir'in tramvay› çe-
flitli uluslararas› ödüllere lay›k görülecek ka-
dar baflar›l› bir sistem oldu.

Bu vizyon içinde, flehir içi toplu ulafl›m an-
lay›fl› rayl› sistemlerle entegre edilecek, bu-
nun yan›nda yaya öncelikli trafik uygulama-
lar› hayata geçirilecekti.

2000'li y›llar›n bafl›ndan itibaren bu anla-
y›fl flehir içinde dalga dalga yay›l›yor, Eskifle-
hir'in var olan flehir yap›s› içinde, insanlar›n
kendili¤inden benimsedikleri bir seyir izli-
yordu.

Yaya öncelikli trafik uygulamas› o tarih-
lerde Türkiye'de hemen hemen hiçbir flehir-
de uygulanm›yordu. Aksine, örnekleri hep
Avrupa'dayd›. Bir Anadolu flehrinde yaya
öncelikli trafik ve ulafl›m politikalar›n›n be-
nimsenmifl olmas›, flehirde yaflayanlar ka-
dar, alan çal›flanlar› için de bir hayli etkileyi-
ci bir durumdu. Örne¤in 100 kiflinin, her bi-
rinin tek tek özel araçlar›yla trafi¤e ç›kmala-
r›yla oluflacak yo¤unlukla, bu 100 kiflinin
toplu tafl›m araçlar›yla, özellikle de tramvay-
la tafl›nmalar›, bunun yan›nda da alternatif
olarak bisiklet kullanmalar› durumunda olu-
flacak fark› göz önüne getirmek, yaya böl-
geleri kavram›n›n önemini anlamak için ye-
terlidir.  

Bu gerçekten hareketle Eskiflehir'de kuru-
lan modern tramvay sistemi ile lastik teker-
lekli araçlar›n aras›ndaki iliflki baz› kesimler
taraf›ndan son derece olumsuz bulunurken,
baz› kesimler içinse k›sa zaman içinde tram-
vay lehine geliflecek ve vazgeçilmez bir hal
alacakt›. Tramvay hatlar›n›n kent içi trafik
düzenini bozdu¤u, s›k›nt›lar yaratt›¤› hep
söylenegeldi. Bu söylemin s›kça siyasi ola-
rak dile getiriliyor olmas›, inand›r›c›l›ktan da
uzakta tutuyordu bu görüflü. Eskiflehirliler
tramvaylar›n› çok sevdiler ve gelifltirilmesini,
flehrin çok daha fazla noktas›na ulaflmas›n›
istediler. Y›llar süren onay süreçlerinin ar-
d›ndan yaflama geçirilmek için çal›flmalar›na
bafllanan ve 2013 y›l› içerisinde tamamla-
nacak olan ilave tramvay hatlar›yla Eskifle-
hir bir kat daha geliflecek. 

Bu süreçte Türkiye'nin baflta metropol
kentleri olmak üzere flehirlerinin neredeyse
tamam›nda kent içi ulafl›m sorunlar› benzer
özellik göstermeye bafllad›. Birçok kentte
araçlar›n ak›fl›n› h›zland›rmak amac›yla,
pahal› ameliyatlarla adeta kentlerin karn›n›
yararcas›na caddelerin orta yerine aç›lan ve
“bat-ç›k” olarak adland›r›lan alt geçitler tra-
fik sorununu çözemedi¤i gibi pek çok flehir-
de mahalleleri bölen, flehirlerin dokusunda
onar›lmaz tahribatlar açan beton y›¤›nlar›
olarak ç›kt› karfl›m›za. Söz konusu düzenle-

meler sadece bat - ç›k'›n oldu¤u kavflakta
kesintisiz bir trafik ak›fl› sa¤lasa bile bir son-
raki kavflakta yaflanan t›kan›kl›¤› daha da
yo¤unlaflt›rd›. Bugün bir çok metropolde
kent içi ulafl›m›n t›kanma noktas›na geldi¤i-
ni söyleyebilmek mümkün. Bu duruma ge-
linmesindeki ana neden ulafl›m politikalar›-
n›n yanl›fl belirlenmesidir. Örneklerle aç›kla-
yal›m: 

Ankara Büyükflehir Belediyesi Çayyolu'na
infla etmeyi düflündü¤ü metro inflaat›n› ta-
mamlayamad›. Halbuki Eskiflehir yolu orta-
s›ndan metroya göre çok daha az maliyet-
lerle tramvay infla edilseydi ODTÜ, Bilkent,
Hacettepe ö¤rencileri çok rahat tafl›nabilir,
Ümitköy ve Çayyolu nüfusu bu tramvay ile
ulafl›m ihtiyac›n› sa¤layabilirdi. Eskiflehir yo-
lundaki gençlerin kar›flt›klar› ölümlü trafik
kazalar› da azal›rd›. 

‹stanbul'da ise durum art›k katlan›labilir ol-
maktan çok uzakta.  Tüm ulafl›m politikas›-
n› birkaç y›l öncesine kadar otomobilleflme
üzerine belirleyen metropolümüz, otomo-
billerin kullan›m say›s›n›n artmas›yla yollar›
geniflletti, otobanlar, yeni köprüler, tüneller
yapt› ancak birkaç y›l içinde bu bile, ‹stan-
bul'daki ulafl›m›n iki köprüde kilitlenmesini
önleyemedi. Çare olarak, çok h›zla al›nan
bir kararla “metrobüs” getirildii. Ancak bu
karar al›n›rken “sürücü” faktörü göz önüne
al›nmad›. Zira metrobüs kullan›m› sürücü
odakl› oldu¤u için her ne kadar kendi özel
yollar› da olsa hataya çok müsaittir. Kilo-
metre_yolcu hesab›yla bile kaza miktarlar›n›
tramvay/metrobüs olarak k›yaslasak bile

arada ne kadar fark oldu¤u görülecektir. Bir
de üzerine metrobüs yoluna di¤er yollardan
giren otomobil kazalar›n›, k›fl›n ya¤an kar-
dan dolay› yaflanan aksamalar› eklersek
mevcut durumun analizi çok daha rahat ya-
p›labilinir. Tramvay ulafl›m› kar ya¤mas›n-
dan etkilenmedi¤i gibi, sürücüye hata yapa-
cak pay b›rakm›yor olmas›yla da Metrobüs
tafl›mac›l›¤›n›n bir hayli önünde bir ulafl›m
sistemidir. Özetle ‹stanbul'da Metrobüs ula-
fl›m›n›n tramvaya oranla baflar›s›z bir ulafl›m
politikas› oldu¤u rahatl›kla söylenebilir.

Üstelik Eskiflehirliler’in çok iyi bildi¤i üze-
re, elektrikle çal›flan tramvaylar egzoz gaz›
ç›karmad›klar› gibi, yaya bölgelerinde dola-
flan insanlar›n aras›ndan çok rahat geçebilir
olmas› sebebiyle de flehre ayr› bir güzellik
katmaktad›r.

Eskiflehir trafik politikas›n› belirlerken Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Prof. Dr. Y›lmaz
Büyükerflen'in ileri
görüfllülü¤üyle, kent-
lerin motorlu tafl›tlar
için de¤il, insanlar
için oldu¤u prensi-
binden yola ç›kmas›
önemlidir. Kendi de-
yifliyle insanlar cadde
ve sokaklar›nda ra-
hatça yürüyemedik-
leri flehri sevmezler.
Hayat otomobillerin
içinde de¤il, aç›k ha-
vada yaflan›r.

Eskiflehir'in trafik

politikas› iflte bu anlay›flla belirlendi. fiimdi
yap›lmas› gereken, yeni tramvay hatlar›n›n
hayata geçirilmesi, bisiklet yollar›n›n yayg›n-
laflt›r›lmas› ve yaya bölgelerinin art›r›lmas›-
d›r. Burada dikkat edilmesi gereken,  yaya
yolu de¤il,  yaya bölgesi tan›m›n›n kullan›-
l›yor olmas›d›r. Genelde yaya kald›r›mlar›
infla edilirken Eskiflehir'de yaya bölgeleri
oluflturuldu. Avrupa'n›n birçok flehrinde
uygulanan, petrol düflkünü Amerika'da bi-
le yayg›nlaflan bir kavramd›r yaya bölgesi
kavram›. ‹nsanlar›n caddelerinde sokakla-
r›nda rahat rahat dolaflt›¤›, gezdi¤i, foto¤-
raf çekti¤i, parklar›na girdi¤i bir flehir için
kuflkusuz olmas› gereken en önemli fley-
dir. 

Bir bölge ne kadar çok geniflletilir ve
araç trafi¤ine aç›l›rsa o bölge o kadar çok
tafl›t ak›n›na u¤rar. As›l olan flehirleri oto-
banlaflt›rmak de¤il, tafl›t trafi¤ini azaltarak

Lastik tekerlekli araçlarla
kent içi tafl›mac›l›k.

Modern tramvay sistemiyle
kent içi tafl›mac›l›k.

Ça¤dafl kent içi ulafl›mda bisiklet yollar› da
önemli yer tutuyor. Dünyan›n pek çok ileri
kentinde oldu¤u gibi (afla¤›da) Eskiflehir’de de
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan yeni bisiklet
yollar› oluflturuluyor. (yanda)
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Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›,
yeni sezonda Eskiflehir ‹l Milli E¤itim Mü-
dürlü¤ü ile iflbirli¤i yaparak çocuk tiyatro-
su alan›nda yeni bir çal›flmay› hayata ge-
çiriyor. 

“Eskiflehir'de Tiyatro ‹zlemeyen Çocuk
Kalmas›n” slogan› ile yola ç›k›lacak olan
proje kapsam›nda, Eskiflehir'deki tüm
ilkö¤retim okullar›na ulafl›larak, sezon
içerisinde sahnelenecek olan yeni çocuk
oyunlar›na, Eskiflehir'de ö¤renim gören
yaklafl›k 50 bin ö¤rencinin tamam›n›n ka-
t›l›m›n›n sa¤lanmas› hedefleniyor.

Büyükflehir Belediyesi, bir sanat or-
ganizasyonu daha baflar›yla ger-
çeklefltirdi. Her y›l tüm Türkiye ça-

p›nda halk jürilerinin oylar›yla tiyatro ya-
p›mlar› ve sanatç›lar›na verilen “Direk-
leraras› Seyircileri Tiyatro Ödülle-
ri”nin on ikincisi, yurt içi ve yurt d›fl›n-
dan tiyatro sanatç›lar›n›n genifl kat›l›m›y-
la Eskiflehir'de yap›ld›. Eskiflehir Bü-
yükflehir Belediye Baflkan› Prof.
Dr. Y›lmaz Büyükerflen'in ev sahipli-
¤ini yapt›¤› gecede, KKTC, Almanya,
Antalya, Ankara, Adana, Bursa, ‹z-
mir ve Eskiflehir'den kat›lan sanatç›lara
ödülleri törenle verildi. Aralar›nda, Mu-
rat Atak, Zafer Kayaokay, Ayfle Emel
Mesci, Mustafa Kurt'un da bulundu¤u ti-
yatro yönetmenleri, Murat Demirbafl,
Ömer Naci Topçu, Orkun Y›lmaz, Öz-

lem Öztürk gibi oyuncular›n kat›ld›¤› ve
ödül ald›¤› gecede, birçok özel ve anlam-
l› ödül de sahipleri ile bulufltu.

Tiyatro sanat›na verdikleri destek ile
ödüle lay›k görülen Bursa'n›n Nilüfer
‹lçesi Belediye Baflkan› Mustafa
Bozbey, ‹zmir'in Mordo¤an ‹lçesi
Belediye Baflkan› Ahmet Çak›r ve
Dikili Belediye Baflkan› Osman Öz-
güven geceye kat›larak ödüllerini ald›-
lar. Ödül töreninde konuflma yapan Ni-
lüfer Belediye Baflkan› Mustafa
Bozbey, üniversiteyi Eskiflehir'de oku-

du¤unu ve o zamanlar Eskiflehir denince
akla sadece toz ve çamur geldi¤ini söyle-
yerek “Üniversitede Say›n Y›lmaz
Hocam›n ö¤rencisiydim. Belediye
Baflkanl›¤› zaman›mda da Say›n
Büyükerflen'i hocam olarak kabul
ediyorum. Çünkü Y›lmaz Büyüker-
flen'in Eskiflehir'de ne denli güzel
ifller yapt›¤›n› biliyorum ve onu ör-
nek al›yorum” fleklinde konufltu. 

Eskiflehir'e 5 ödül birden
12. Direkleraras› Seyircileri Tiyatro

Ödülleri töreninde,  Eskiflehir Büyükfle-
hir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›'n›n “Ke-
flanl› Ali Destan›” adl› oyunu “En ‹yi
Prodüksiyon” ödülünü al›rken, oyu-
nun koreograf› Yeflim Al›fl da “En ‹yi
Koreografi” ödülüne lay›k görüldü.
fiehir Tiyatrolar›n›n “Bay Kolpert”
adl› oyunla Mehmet Ergen “En ‹yi
Yönetmen”, Sermet Yeflil ise “En
‹yi Erkek Oyuncu” ödüllerine lay›k
görüldü. 

Gecede ayr›ca fiehir Tiyatrolar› sanat-
ç›lar›ndan Basri Albayrak “Kar›nca-
lar” adl› oyunla “En ‹yi Yönetmen”
ödülünü al›rken, Hakk› Kufl’a Eskiflehir
Barosu Gençlik Merkezi Tiyatro Toplu-
lu¤u'nun sahneledi¤i “Azizim Aziz” ad-
l› oyunla “En ‹yi Yönetmen” ödülü
verildi.

D‹REKLERARASI SEY‹RC‹LER‹ T‹YATRO ÖDÜLLER‹
ESK‹fiEH‹R’DE SAH‹PLER‹N‹ BULDU

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi, 12. Direkleraras›
Seyircileri Tiyatro Ödülleri Töreni’ne ev sahipli¤i
yapt›. Gecede, Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi fie-
hir Tiyatrolar› Sanatç›lar› 5 ödül ald›.

T‹YATROYA G‹TMEYEN ÇOCUK KALMAYACAK
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E skiflehir'in en büyük sanat kurumu olan Büyükfle-
hir Belediyesi fiehir Tiyatrolar› 2012 -2013 se-
zonunu açt›. Eskiflehir'de yeni sezonun ilk oyun-

lar›, Aziz Nesin'in kaleme ald›¤› “Toros Canavar›” ile
Euripides'in yazd›¤› “Troyal› Kad›nlar” oldu. Büyükfle-
hir Belediyesi Sanat ve Kültür Saray›'nda prömiyeri ya-
p›lan Toros Canavar› ile bafllayan yeni sezonda 2'si ço-
cuk 6's› yetiflkin olmak üzere toplam 8 yeni oyun Eski-
flehirli tiyatro severlerle buluflacak. Yeni sezon ile ilgili
de¤erlendirmelerde bulunan fiehir Tiyatrolar› Genel
Sanat Yönetmeni Basri Albayrak, Türkiye'de faaliyet
gösteren tiyatrolar ve tiyatro alan›ndaki sivil toplum ör-
gütlerinin yapm›fl oldu¤u ortak toplant› sonucu, 2012-
2013 tiyatro sezonunda y›l›n tiyatro temas›n›n “Özgür-
lük” olarak belirlendi¤ini hat›rlatarak, yeni oyunlar›n
belirlenen bu tema kapsam›nda seçildi¤ini söyledi. 

Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›'n›n, yeni se-
zonda Aziz Nesin'in yazd›¤› Ergun Ü¤lü'nün yönetti¤i
“Toros Canavar›” adl› oyunu,  Euripides'in yazd›¤› Mu-
rat Karasu'nun yönetti¤i “Troyal› Kad›nlar” adl› oyunu,
Emanuel Robles'in yazd›¤› Bar›fl Erdenk'in yönetece¤i
“Özgürlü¤ün Bedeli” adl› oyunu, Dario Fo'nun yazd›¤›
‹lham Yazar'›n yönetece¤i “Bir Anarflistin Kaza Sonu-
cu Ölümü” adl› oyunu, Sam Shepard'›n yazd›¤› Serdar
Bilifl'in yönetece¤i “Aç S›n›f›n Laneti”  adl› oyunu ve
Oktay R›fat'›n “Ya¤mur S›k›nt›s›” adl› oyunlar›n› sahne-
leyecek. Yeni sezondaki çocuk oyunlar› ise fiehir Tiyat-
rolar› sanatç›lar›ndan Ali Eyido¤an'›n projelendirip yö-
netti¤i “‹lk Aflk” ile Rusya Novgorod Tiyatrosu'ndan ço-
cuklara yönelik bir obje tiyatrosu olacak. 

Kuruldu¤u günden bu yana Eskifle-
hirliler'in yo¤un ilgisini gören Bü-
yükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrola-
r›, on ikinci sezonuna merhaba dedi.
Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatro-
lar›'n›n yeni sezon repertuar›nda,
8'i yeni toplam 14 oyun yer al›yor. 

T‹YATROMUZDAN YEN‹ SEZONDA 8 YEN‹ OYUN

Eskiflehir'de yeni sezonun ilk oyunu Aziz Nesin'in kaleme ald›¤›
“Toros Canavar›” oldu

Oyunun yönetmenli¤ini, ‹stanbul fiehir Tiyatrolar› Sanatç›s› Ergun
Ü¤lü üstleniyor. Oyunda uzun zamand›r aranmakta olan Toros
Canavar› ad›yla nam salm›fl bir az›l› haydutun, s›radan bir ailenin
hayat›n› nas›l de¤ifltirdi¤i anlat›l›yor. Aziz Nesin'in ustal›kla kaleme
ald›¤›, e¤lenceli ve bir o kadar da renkli bir hikâyesi olan “Toros
Canavar›” sezon boyunca Eskiflehir sahnelerinde izlenebilecek.

Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar›'n›n geçen sezon
sonunda sahnelemeye bafllad›¤› bir di¤er yeni oyunu ise Kanl› Nigar.

Yeni sezonunu birbirinden renkli oyunlarla zenginlefltiren fiehir Ti-
yatrolar›, Türk Tiyatrosu'nun klasikleri aras›nda say›lan Sad›k fien-
dil'in “Kanl› Nigar” adl› oyununu Eskiflehir seyircisi ile buluflturuyor.
Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun tüm motiflerini içinde bar›nd›ran e¤-
lence düzeyi yüksek, müzikli oyunun yönetmenli¤ini Münir Canar üst-
leniyor. 

TOROS CANAVARI KANLI N‹GAR

Yeni sezonun yeni oyunlar›ndan Tro-
yal› Kad›nlar.
Euripides'in yazd›¤› ve Yücel Erten çe-
virisi ile sahnelenen “Troyal› Kad›n-
lar”›n yönetmenli¤ini ‹stanbul Devlet
Tiyatrosu sanatç›s› Murat Karasu üst-
lendi. 

“Savafl›n ilk kaybedeni masumiyettir”
sözü ile yola ç›k›lan ve 10 y›l süren
Troya Savafl›’n›n ard›ndan, kentin
düflmesiyle kocalar›n›, çocuklar›n›,
umutlar›n› kaybeden, esir düflen ka-
d›nlar›n ac›lar›n›n ve iç parçalay›c›
hayk›r›fllar›n›n öyküsü anlat›l›yor.

“SAVAfiIN ‹LK KAYBEDEN‹ MASUM‹YETT‹R”
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ORKESTRAMIZ GURUR KAYNA⁄IMIZ

K uruldu¤u 2002 y›l›ndan bu za-
mana kadar yerli ve yabanc› bir-
çok solist eflli¤inde çok say›da

konserler veren ve Eskiflehir'e gelen tu-
rist gruplar›ndan da yo¤un ilgi gören
Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkes-
tras›, hem yurt içinde hem de yurt d›fl›n-
da Eskiflehir'in tan›t›m›na büyük katk›
sa¤l›yor. 

Türkiye'nin en genç senfoni orkestra-
s› olarak an›lan orkestra, son olarak
Amerika Birleflik Devletleri’nin New
York ve Washington kentlerinde ver-
di¤i konserlerle, ad›ndan baflar›yla söz
ettirdi. Türk soyundan gelen ülkelerin
sanatç›lar›n›n kat›l›m›yla Amerika Birle-
flik Devletleri’nde, biri dünyan›n en
önemli sanat merkezlerinden olan
Newyork Lincoln Center’da olmak
üzere iki büyük konser veren Büyükfle-
hir Belediyesi Senfoni Orkestras›, Yu-
nus Emre’nin sevgi dolu dünyas›n›, ses-
lendirdi¤i Yunus Emre Oratoryosu’yla
okyanus ötesine tafl›d›. 

Senfonik repertuar›n›n yan› s›ra

Devlet Opera ve Balesi ile de çeflitli
opera eserlerini seslendiren Senfoni
Orkestras›, senfonik opera eserlerinde
gösterdi¤i baflar›l› performansla da sa-
natseverlerden tam not al›yor. Büyük-
flehir Belediyesi Senfoni Orkestras› ve
Devlet Opera ve Balesi iflbirli¤iyle her
sene düzenlenen Ulusal Eskiflehir
Opera ve Bale Günleri de yerli opera
ve bale eserlerin sanatseverlerle bulufl-
turarak, Eskiflehir'in 2013 Türk Dün-
yas›  Kültür ve Sanat Baflkenti unvan›-
na büyük katk› sa¤l›yor. 

Büyükflehir Belediyesi Senfoni Orkes-
tras› haftal›k konserlerinin yan› s›ra il-
kö¤retim ö¤rencileri için çocuk atölye-

leri, aç›klamal› konserler ve söyleflili din-
letiler de düzenleyerek, müzik sevgisini
ve bilgisini erken yafllarda çocuklara ka-
zand›r›yor. 

Büyükflehir Belediye Baflkan›
Prof. Dr. Y›lmaz Büyükerflen, Bü-
yükflehir Belediyesi Senfoni Orkestra-
s›'n›n genç, dinamik ve h›zla kendini ge-
lifltiren bir yap›ya sahip oldu¤unu belir-
terek, “Senfoni Orkestram›z her
hafta iki konser veriyor. Konserler
Eskiflehirli hemflehrilerimiz kadar
Eskiflehir d›fl›ndan gelen vatan-
dafllar›m›z›n da yo¤un ilgisini çeki-
yor. Çevre illerden sadece senfoni

konserlerine gelen vatandafllar›-
m›z var. Bu da Eskiflehir'in Anado-
lu'nun ve Türk Dünyas›’n›n kültür
sanat baflkenti unvan›n›n en kesin
kan›t›d›r. Ulu Önder Atatürk'ün
'Sanats›z kalan bir toplumun ha-
yat damarlar›ndan bir kopmufltur'
sözünü ›fl›¤›nda, Eskiflehir için
yapt›¤›m›z yat›r›mlar› klasik bele-
diyecilik anlay›fl›n›n d›fl›na ç›kart-
t›k ve flehre kültür sanat flehri
kimli¤i de kazand›rd›k. Senfoni
Orkestram›z›n da bu baflar›daki
pay› büyüktür” fleklinde konufltu.

2012-2013 sezonuna, fief Ender
Sakp›nar'›n orkestra flefli¤inde, ke-
man sanatç›s› Nicolas Koeckert'in ka-
t›ld›¤› muhteflem bir konserle merha-
ba diyen Büyükflehir Belediyesi Senfo-
ni Orkestras›, her hafta cuma ve cu-
martesi günleri Büyükflehir Belediyesi
Kültür ve Sanat Saray›'nda verdi¤i
konserlerine yeni sezonda da aral›ks›z
devam edecek.

Özel bir programla Amerika Birleflik Devletleri’nde
iki büyük konser veren ve Yunus Emre’nin sevgi
dolu felsefesini okyanus ötesine tafl›yan Büyükfle-
hir Belediyesi Senfoni Orkestras›’n›n, geçen sezon-
da verdi¤i 36 konseri 20 binden fazla kifli dinledi. 

BURASI NEWYORK

BURASI WASHINGTON
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CUMHUR‹YET BAYRAMIMIZI
SPOR ETK‹NL‹KLER‹YLE RENKLEND‹RD‹K

B
üyükflehir Belediyesi, Cumhuriyet
Bayram› kutlamalar›n› Bilim Kültür
ve Sanat Park›'nda düzenledi¤i at-

letizm kros koflular› ve optimist yar›fllar›,
Porsuk Çay›'nda gerçeklefltirdi¤i ka-

no yar›fllar› ve Organize Sanayi Te-
nis ‹htisas Kulübü’nde yap›lan te-
nis karfl›laflmalar›yla renklendir-
di. Cumhuriyet Kupas› Yar›fllar›

olarak düzenlenen et-
kinlikler birbirinden ke-
yifli ve çekiflmeli yar›flla-

ra sahne oldu. Sportif etkinliklerin ilkinde Bilim
Kültür ve Sanat Park›'nda atletizm kros yar›fllar›
yap›ld›. 16 yafl alt›, y›ld›z ve genç erkek ve ba-
yan kategorilerinde yap›lan kros yar›fllar›na çok
say›da sporcu kat›ld›. Kros yar›fllar›n›n ard›ndan
yine Bilim Kültür ve Sanat Park›'nda optimist
yelkenli tekne yar›fllar› yap›ld›. Büyükflehir Bele-
diyesi Cumhuriyet Kupas› Yar›fllar›'n›n bir di¤er
bölümünde ise Porsuk Çay›'nda kano yar›fllar›
ve Tenis ‹htisas Kulübü’nde tenis karfl›laflmalar›
düzenlendi. Etkinliklerde dereceye giren sporcu-
lara madalya verildi. 

Büyükflehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 89. Y›l› kutlama programlar›
kapsam›nda bir dizi sportif etkinlik gerçeklefltirdi. Bilim Kültür ve
Sanat Park› ile Porsuk Çay›'nda düzenlenen etkinliklere Eskiflehirliler

yo¤un ilgi gösterdiler. 
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Eskiflehirliler, Cumhuriyetimizin 89. y›l›nda
Cumhuriyet’e ve Atatürk Devrimleri’ne olan
ba¤l›l›klar›n› bir kez daha gösterdiler. 29 Ekim
Cumhuriyet Bayram› nedeniyle gerçeklefltirilen
Cumhuriyet yürüyüflüne 20 binin üzerinde Eski-
flehirli kat›ld›. Gündüz Cumhuriyet yürüyüflüyle
dolan Vilayet Meydan›, akflam da Büyükflehir
Belediyesi’nin Cumhuriyet Konseri’ne ev sahip-
li¤i yapt›. Alan› dolduran binlerce Eskiflehirli
Cumhuriyet Bayram›’n› Mithat Körler konseri
ve havai fiflek gösterileriyle kutlad›lar. Etkin-
likler kapsam›nda ayr›ca Porsuk Çay›’nda tek-
nelerle fener alay› geçifli de düzenlendi.




