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2022 yılının ilk 6 ayında 3 
bin 528 ton ambalaj atığı-
nın yanı sıra tonlarca farklı 
türden atık toplanarak ülke 
ekonomisine katkı sağlandı.

devamı » 10. syf

TEPEBAŞI HALKIN-
DAN EKONOMİYE 
BÜYÜK KATKI

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni 
Orkestrası ve Koroları, Bilecik 
Belediyesinin ev sahipliğinde 
düzenlenen konserde Bile-
cikli vatandaşların karşısına 
çıktı. 

devamı » 8. syf

MUHTEŞEM 
ÇOCUKLARDAN 
BİLECİK’TE MÜZİK 
ZİYAFETİ

Toplumsal Eşitlik ve Psi-
kolojik Danışma Merkezi, 
düzenlenen açılış töreni ile 
hizmete açıldı.

devamı » 8. syf

TOPLUMSAL EŞİT-
LİK VE PSİKOLO-
JİK DANIŞMANLIK 
MERKEZİ AÇILDI

Belediye tarafından yer tah-
sisi yapılan ve Batıkent Ma-
hallesi’nde çarşamba günleri 
kurulacak semt pazarında 
149 pazarcı ilk kez tezgah 
açtı. 

devamı » 3. syf

BATIKENT SEMT 
PAZARI HİZMETE 
GİRDİ

Belediyemiz, Eskişehir Der-
nekler Federasyonu tarafın-
dan İstanbul’da düzenlenen 
Eskişehir Tanıtım Günleri 
etkinliğine katıldı. 

devamı » 9. syf

İSTANBUL'DA 
TEPEBAŞI RÜZGARI

SANAT
TEPEBAŞI'NDA!
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Sevgili Eskişehirli hemşehrilerim!

Tepebaşı Belediyesi olarak ilçemizi sanat ve sanatçı dostu bir anlayış ile yönetmeye, sanatın birleştirici 
ve iyileştirici gücünü esas almaya devam ediyoruz.

Yıllardır uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz 3 sanat etkinliğimizi, kent halkı olarak benimsemiş 
olmanızdan büyük mutluluk duyuyorum. 15 kez düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu, 11 kez düzenlediğimiz Uluslararası Sanat Çalıştayı ve 10 kez düzenlediğimiz Uluslararası 
Eskişehir Şiir Buluşması etkinlikleri, dünya çapında farklı kulvarlardaki sanatçıları ve eserlerini, sizler 
ile kaynaştırmamızı sağladı. Aldığımız olumlu geri dönüşlerden, yerel yönetimlerin sanatsal faaliyetlere 
ağırlık vermesinin önemini çok iyi anlıyoruz.

Bu etkinlikler sayesinde kentimize kazandırdığımız onlarca paha biçilemez eser; kentimizde bir açık 
hava müzesi, belediye hizmet binamızda da sanat galerisi rüzgarları estiriyor. 

Ulu Önderimiz, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Bir millet sanattan ve 
sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu 
çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş 
olur” sözlerinden hareket ile sanata, yaşamımızın her alanında yer vermeye gayret ediyoruz. Özellikle 
de geleceğimizin teminatı, yaşama sevincimiz çocuklarımız için... Kurduğumuz günden bu yana büyüyen 
ve başarıdan başarıya koşan, yurt içinde ve yurt dışında konserler veren, dereceler elde eden, dünyaca 
ünlü isimler ile aynı sahneyi paylaşan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası gibi. Tepebaşı Belediyesi 
Gençlik Tiyatrosu, karikatür atölyelerimiz, Çok Sesli Çocuk Koromuz, resim ve piyano eğitimlerimiz, ço-
cuk ve gençlerimizi sanat ile buluşturduğumuz çalışmalarımızdan sadece bazıları.

Bu güzel gelişmeler ile birlikte, sanat ve sanatçı dostu bir belediye olarak anılmaktan dolayı yaşadığım 
gururu, tüm etkinliklerimize sahip çıkan siz Eskişehirliler ile paylaşıyorum. Kentimizin yönetim anla-
yışının merkezinde, sanatın getirdiği güzelliklere yer vermeye devam edeceğimizi vurguluyor, hepinize 
sağlıklı ve güzel günler diliyorum.
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6  B İ N  K A D I N  A N N E L E R  G Ü N Ü ' N Ü  K U T L A D I

B A T I K E N T  S E M T  PA Z A R I  H İ Z M E T E  G İ R D İ

Belediyemizin Anneler Günü etkinliğinde bir araya gelen 6 bin kadın keyifli bir gün geçirdi. 

Belediye tarafından yer tahsi-
si yapılan ve Batıkent Mahal-
lesi’nde çarşamba günleri ku-
rulacak semt pazarında 149 
pazarcı ilk kez tezgah açtı. 

iyi ki bir araya geldik. 
Bizim kadınımız, an-
nelerimiz her şeyin en 
iyisine layıktır. Anneler 
Günü için buluşmuşken 
Türkiye’nin en büyük 
annesini, Zübeyde Ha-
nım’ı anmak istiyorum. 
Çünkü öyle bir evlat 
doğurdu ki bugün bu-
rada özgürce toplan-
mamızın bile en büyük 
nedeni. Bu neden Mus-
tafa Kemal Atatürk’tür, 
nur içinde yatsınlar. 
Büyük şair Can Yücel'e 
sormuşlar, ‘Neden hep 
babanıza şiir yazıyorsu-
nuz?’ Can Yücel, ‘Anne-
me olan sevgimi yaza-
cak kadar şair değilim’ 

15 Haziran Çarşamba 
günü itibariyle semt 
pazarı ilk kez kuruldu. 

Batıkent mahalle 
sakinleri de kurulan 
semt pazarından do-
layı mutlu olduklarını 
belirterek belediyeye 
ve pazarcı esnafına 
teşekkürlerini iletti.

Özdilek AVM yanında 
bulunan çamlık alanda, 
açık havada buluşan 
kadınlar; sanatçılar Öz-
genur Altaş, Salim Öz-
kara ve Mesut Girgin’in 
şarkıları ile gönüllerin-
ce eğlendi. 

Buluşmada kadınlara 
seslenen Başkan Dt. 
Ahmet Ataç, kadınlara 
verilen değerin önemi-
ne dikkat çekti ve “Çok 
değerli cumhuriyet 
kadınları, hepiniz hoş 
geldiniz. Açık havada 
bu güzel etkinlikte bir 
aradayız, çok mutlu ol-
dum, ayaklarınıza sağ-
lık. Pandeminin ardın-
dan ilk kez buluştuk, 

Gülensu Sokak 
üzerinde çarşam-
ba günleri pazar yeri 
kurulmasına karar ve-
rilmiş, ardından semt 
pazarında 149 adet 
satış tezgâhı için yer 
tahsisi başvuruları 
kabul edilmişti. No-
ter huzurunda yapılan 
kura çekiminin ardın-
dan pazarcı esnafının 
yerleri belirlendi ve 

demiş. Bugün güzelce 
Anneler Günü’nü kut-
layacağız. Binlerce kişi 
bir araya gelmeye de 
devam edeceğiz. Bugün 
6 bin, yarın 26 bin kişi 

bir araya geliriz. Yeter 
ki birlikteliğimiz hayat 
boyu sürsün. Anneler 
Günü’nüz kutlu olsun.” 
dedi.

Etkinliğe katılan an-

neler de Başkan Ataç’a 
kadınlar için gerçek-
leştirdiği çalışmalar ve 
kadına verdiği değerden 
dolayı teşekkürlerini 
iletti.
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Defile sonrasında ko-
nuşan Başkan Ataç: “Türk 
kadınına fırsat verildiğinde 
neler yapıldığını görüyo-
ruz. Bir kendinizi alkış-
layın. Bu yıl 4 bine yakın 
kadın kursiyerimiz, bine 
yakın çocuk kursiyerimiz 
eğitim aldılar. 24 Belde 
Evi’nde 11 deneyimli ka-

Defilenin ardından ise 
Eskişehir’in sevilen sanat-
çısı Hira birbirinden güzel 
parçaları seslendirerek 
keyifli bir konser gerçek-
leştirdi. Bu yıl ücretsiz 
olarak düzenlenen iğne 
oyası, giyim, takı tasarım, 
örgü, seramik, yağlı boya, 

fede sizlerle beraber bu 
mekanlarımız cıvıl cıvıl 
oldu ve böyle bir üretim 
sağlandı. Sizlerin bu ba-
şarısını görünce çok çok 
mutlu oldum. İnşallah bu-
günler bitmek üzere daha 
güzel daha aydınlık günler 
göreceğiz. Yolumuz açık 
olsun.” dedi.

resim, karakalem, keçe 
aksesuarları, amigurumi, 
hediyelik eşya, seramik 
kağıt sanatı ve kağıt takı 
tasarımı kurslarından 3 
bin 600 yetişkin kursiyer, 
986 da çocuk kursiyerimiz 
yararlandı.

Kadına fırsat verirseniz 
başarıyı yakalar

H i ra  s a h n e ye  ç ı k t ı

Sergi, Belde Evleri’nde 
kadınlara yönelik birçok 
kurs açan ve geçen yıl ya-
kalandığı koronavirüs ne-
deniyle hayatını kaybeden 
Zişan Kızılcıklı anısına dü-
zenlendi. Belde Evleri’nde 
eğitim gören birçok va-
tandaşın el emeğinin yer 
aldığı 2021-2022 Zişan 
Kızılcıklı Yıl Sonu Sergisi 

Eşitsizliğin azaltılması 
amacıyla kurulan Top-
lumsal Eşitlik Merke-
zi’nin açılış töreninde 
Başkan Dt. Ahmet Ataç 
yaptığı konuşmada: “İn-
san hayatında eşitlik 
ve adalet çok önemli. 
Dünyaya baktığımızda 
mutsuz insan sayısı çok 
fazla. Türkiye’de de son 
20 yılda doktor hasta-
nede, öğretmen okulda 
şiddet görüyor. Kadınla-
rımız evde, sokakta her 
yerde şiddete maruz ka-
lıyor, hatta katlediliyor. 

TOPLUMSAL EŞİTLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK MERKEZİ AÇILDI

BELDE EVLERİ'NİN 
YIL SONU SERGİSİ

Belediyenin Belde Evleri’nden fay-
dalanan kursiyerlerin hazırlamış 
oldukları ürünlerin yer aldığı 2021-
2022 Zişan Kızılcıklı Yıl Sonu Ser-
gisi ve Defilesi beğeni topladı. 

Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Merkezi, düzenlenen 
açılış töreni ile hizmete açıldı.

ve kursiyerlerin ürettikleri 
tekstil ürünlerinin defile-
sine 2 bin 500 kişi katıldı. 
Defilede, el emeği kıyafet-
ler, kursiyerler tarafından 
sergilenirken çocuklar 
da podyumda yerini aldı. 
Defile sonunda tüm eğit-
menler sahneye çıkarak 
10’uncu Yıl Marşı'nı hep 
bir ağızdan söyledi.

Çocuklarımız çok ciddi 
sıkıntılar yaşıyor. Bu 
şiddet olaylarının bir an 
önce bitmesini diliyoruz. 
Belediyemizin yaklaşık 
60 tane tesisi var. Bu te-
sislerimiz bebeklerimiz-
den yaşlılarımıza kadar 
herkese hizmet veriyor. 
Öncelikle de çocukla-
rımız ve kadınlarımızın, 
yaşadıkları olumsuzluk-
ların ardından bu desteğe 
ulaşmaları çok önemli. 
Burada birçok toplantı-
lar, atölyeler, farkındalık 
oluşturacak çalışmalar 

yapılacak. Yetkin bir 
kadro ile hizmet vere-
ceğiz. Buraya kimsenin 
ihtiyacı olmamasını dile-
sem de arkadaşlarımıza 
çok iş düşeceğini tahmin 
ediyorum. Merkezimizin 
hayırlı olmasını diliyo-
rum.” sözlerini kullandı.

Toplumsal Eşitlik ve 
Psikolojik Danışmanlık 
Merkezi, Uluönder Ma-
hallesi Cansen Sokak A 
Blok no:5/2 adresinde 
yer alıyor.
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Gecede konuşma ya-
pan CHP Yüksek Disiplin 
Kurulu Başkanı ve Artvin 
Milletvekili Uğur Bayrak-
tutan,  Uğur Mumcu ile 
anısını paylaşırken: “Es-
kişehir 2022 Türkiye’sin-
de çölde vaha, Tepebaşı 
o vaha içindeki gül bah-
çesi, Ahmet Ataç da o 
gül bahçesi içerisinde 
bir pırlanta. Uğur Mum-

Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise konuşmasında: “Uğur Mumcu'yu anlatmakla bitmez, çok derin bir varlığı vardı. İki Elin Sesi Var Çocuk 
Senfoni Orkestrası ve Koroları’nı dinlediniz. O çocuklarımızın Atatürk’e, cumhuriyetimize, sevgilerini ve çaldıkları parçaları Uğur Mumcu’ya 
armağan ediyorum.” sözlerini kullandı.

29. Uğur Mumcu’yu Anma Ödülleri’ni kazananlar ise şu şekilde:
Siyaset kategorisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Mil-

letvekili Uğur Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan ve CHP Eski Genel Başkanı Altan Öymen
Basın kategorisinde gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Nevşin Mengü ve İsmail Küçükkaya
Bilim ve Teknoloji ödülleri Kadir Has Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan
Hukuk kategorisinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim 

Dalı, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer
Sanat kategorisinde tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Müjdat Gezen, oyuncu, rejisör ve yönetmen Murat Atak, klasik müzik, opera sanatçısı 

Selva Erdener ile Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygün
Toplum ve Kent kategorisinde siyaset bilimci Prof. Dr. Fuat Keyman
Spor kategorisinde spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Eskişehir 222 Motosiklet Derneği, 26 Eskişehir Motosiklet Grubu ile Vosbağa Derneği
Mücadele kategorisinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Avcılar Be-

lediye Başkanı Turan Hançerli
Çevre-Tarım kategorisinde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım
Dayanışma kategorisinde Boğaziçi Protestoları, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo
Kent Kültürü kategorisinde Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Cumhuriyet Tarihi ve Siyasi Tarih Araştırmacısı Prof. Dr. 

Kemal Yakut
Yaşam Boyu Başarı kategorisinde Türkiye’de ilk kez kadavradan böbrek ve karaciğer naklini gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Kurucusu 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı
Aydınlanma Savaşçısı kategorisinde akademisyen Prof. Dr. Sinan Canan, tarihçi yazar Sinan Meydan
Emek kategorisinde Mehmet Açıktan ve Varlığınız Sağlığımız Anıtı ustaları Nurettin Azak, Hüseyin Ceyhan, Özkan Saraç, Ali Düzgün Yıldız, 

Hüseyin Kocabıyık
Sağlık kategorisinde ise Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Ömer Özkan

cu ışıklar içinde uyusun. 
1923 Aydınlanma Devri-
mini savunmak gericilik 
değildir. Cumhuriyet de-
ğerleri ve Mustafa Kemal 
Atatürk’ü savunmak ile-
riciliktir. İktidarda oldu-
ğumuz günleri göreceğiz, 
bu ülkeyi umudun ve öz-
gürlüğün ülkesi, hepimi-
zin Türkiye’si yapacağız.” 
ifadelerini kullandı. 

Bayraktutan: Eskişehir 
2022 Türkiye’sinde çölde vaha

Faik ÖZTRAK

“Uğur Mumcu’ya armağan ediyorum”

Mumcu’nun ölüm yıl dönümünde belirlenen ancak pandemi dolayısıyla takdim 
edilemeyen 16 kategorideki 42 ödül yoğun katılım ile gerçekleşen gecede sahip-
lerine takdim edildi. 

Soner Yüksel’in sunumunu yaptığı etkinlik, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Or-
kestrası ve Koroları’nın müzik koordinatörü Kaan Kıran ve Şef Simay Pala eşliğin-
de, günün anlam ve önemine uygun eserleri seslendirmesi ile başladı.

29. ÇGD UĞUR MUMCU’YU ANMA GECESİ VE ÖDÜL TÖRENİ
Belediyemizin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler 
Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından dü-
zenlenen “29. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi 
ve Ödül Töreni” yoğun katılım ile gerçekleşti. 
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10. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR BULUŞMASI
Belediyemiz tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Eskişehir Şiir Bu-
luşması, yerli ve yabancı 23 şairin katılımıyla gerçekleşti. 

Belediyemizin düzenle-
diği Uluslararası Eskişehir 
Şiir Buluşması’nın 10.’su, 
bu yıl da hem Türkiye’nin 
çeşitli illerinden hem de 
dünyanın farklı nokta-

10. Uluslararası Eski-
şehir Şiir Buluşması’nın 
onur konuğu Lâle Müldür, 
okurları için kitaplarını 

Eskişehir’in yerel sa-
hafları da etkinlik sü-
resince Özdilek Kültür 
Merkezi bahçesinde Don 
Kişot Sahaf, Fahrenheit 

Etkinlikte her yıl olduğu 
gibi yine Türk şiirinin yi-
tirilen isimleri de anıldı. 
Salih Bolat ve Sina Akyol 
da bu yıl anması yapılan 
şairler oldu. Oturumda 
Rahmi Emeç, Ömer Asaf 

Geleneksel hale gelen 
çocuklara şiir atölye-
si etkinliği de Esentepe 
Çocuk Sanat Merkezi’n-
de yaklaşık 20 çocuğun 

Şiir Buluşması’na yerli 
ve yabancı 23 şair, et-
kinliğin son gününde Ya-
zılıkaya önünde şiirlerini 
seslendirdi. Etkinlikte 
ilk olarak tarihi Yazılı-
kaya Anıtı incelendi ve 

larından gelen yabancı 
şairleri bir araya getirdi. 
23 şairin katıldığı etkin-
likte şiir okumalarından 
anmalara, oturumlardan 
imza ve söyleşilere kadar 

imzaladı. Etkinliğe katı-
lan şairlere katılım ve te-
şekkür belgeleri takdim 
edildi. 

451 Sahaf, Monk Coffee 
& Books, Germinal Sahaf 
ve Uçurtma Kitap & Kafe 
yer aldı. 

Tosun, Engin Turgut, 
Oğuzhan Akay, Olcay Öz-
men ve Gökhan Arslan, 
Bolat ve Akyol’un şiirle-
rinin yanı sıra anılarını da 
katılımcılar ile paylaştı.

katılımı ile gerçekleşti. 
Buluşma direktörü Hay-
dar Ergülen tarafından 
Esentepe Çocuk Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen 

Frig Vadisi gezildi. Bu-
rada bölge üzerine kitap 
da yazmış olan buluşma 
şairlerinden Erol Büyük-
meriç, Frig Vadisi’ne iliş-
kin bilgiler aktardı. Ge-
zinin ardından şairlerin 

pek çok etkinlik yapıldı. 
Uluslararası Eskişehir Şiir 
Buluşması 10. Yıl Sergisi 
ile Eskişehir Teknik Üni-
versitesi öğrencilerinin 
Yunus Emre için hazır-

ladıkları afiş çalışmala-
rından oluşan Bir Yaşam 
Sancısı / Öğrenci Çalış-
maları Sergisi de beğeni-
ye sunuldu. 

Onur Konuğu Lale Müldür

Yerel sahaflar da yer aldı

Salih Bolat ve Sina Akyol anıldı

Çocuklara Şiir Atölyesi yapıldı

Y a z ı l ı k a y a ’ d a  Ş i i r  D i n l e t i s i

atölyeye çocuklar, usta 
şairden şiir ve edebiyata 
dair önemli bilgiler aldı. 
Çocuklar, Ergülen’in ço-
cuklar için hazırladığı Nar 
Alfabesi kitabından şiirler 
de okudu. 

müzik eşliğinde okuduk-
ları şiirler, Eskişehir'den 
etkinliğe katılan sanat-
severlere keyifli ve sa-
nat dolu bir gün yaşattı.
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11. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Belediyemizin bu yıl 11.’sini düzenlediği Uluslararası Sanat Çalıştayı, 
15 sanatçının katılımı ile gerçekleşti.

Belediyemizin Ulusla-
rarası Eskişehir Pişmiş 
Toprak Sempozyumu ve 
Uluslararası Eskişehir 
Şiir Buluşması ile birlikte 
uluslararası prestije sa-
hip 3 sanat etkinliğinden 
biri olan Uluslararası Sa-

Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç da 
Tepebaşı’nda sanata ve-
rilen değere vurgu yapar-
ken: “10 çalıştayda 400 
tabloyu kapsayan çok 
güzel bir koleksiyonu-
muz oldu. Zaman zaman 
eserlerimizi de organi-
zasyonlarda sergiliyor 
ve önemli geri dönüşler 

nat Çalıştayı’nın 11.’si, 15 
sanatçının katılımıyla Öz-
dilek Sanat Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Çalıştaya 
katılan 15 sanatçı 5 gün 
boyunca şekil verdikleri 
tablolarını, Tepebaşı’nın 
sanat koleksiyonuna ar-

alıyoruz. Belediyemi-
zin bu konuda çok ciddi 
deneyimleri oldu. Tüm 
sanatçılarımıza, çalışma 
arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum. Bu güzellikle-
rin Türkiye’de tüm illere 
yayılmasını diliyorum, 
her yer Eskişehir olsun.” 
sözlerini kullandı.

mağan etti. Bu güne ka-
dar 11.’sini bitirdiğimiz 
çalıştayda, 290 sanatçı-
nın yaklaşık 390 eseri ile 
büyük bir resim koleksi-
yonuna sahip olduk.

“Her yer Eskişehir olsun”
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Belediyemiz, komşu Bulgaristan’da Dobriç iline 
bağlı Dobriçka ilçesi ve Amasra Belediyesi ile 
kardeş şehir oldu.

Dobriçka tarihi beledi-
ye binasında ve Amasra 
Belediyesi Meclis Sa-
lonu’nda yapılan tören-
lerde konuşan Başkan 
Ataç: “İki güzel kentin, 
iki güzel belediyesinin 
kardeşliğini perçinleyen 
bu beraberliğin, çok gü-

Başkan Ataç: Önemli projeler yapıyoruz

Başkan Ataç: “Eskişehir ve 
Bilecik, et ile tırnak gibidir.”

KARDEŞ ŞEHİRLER DOBRİÇKA 
VE AMASRA

MUHTEŞEM ÇOCUK-
LARDAN BİLECİK’TE 
MÜZİK ZİYAFETİ

Belediyemiz, Türkiye’nin 
yanı sıra dünyadan kent-
ler ile kardeşlik ilişkileri 

zel şeyler getireceğine 
inanıyorum; birlikte iyi 
işler yapacağız. Tepebaşı 
Belediyesi olarak genel 
belediyecilik hizmetle-
ri dışında sürdürülebilir 
çevre politikaları ile sağ-
lıklı nesiller için projeler 
geliştiriyoruz. Kentimizin 

İki Elin Sesi Var Çocuk 
Senfoni Orkestrası, kom-
şu şehir Bilecik’te Şeyh 
Edebali Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde konser verdi. 
Orkestra şefliğini Simay 
Pala, koro şefliğini ise 
Derya İnanç’ın üstlendiği 
konserde çocuklar, marş 
ve şarkıları başarı ile ses-

Başkan Dt. Ahmet Ataç  
Eskişehir ve komşu Bile-
cik’in yakın ilişkisine dik-
kat çekerken:“Öncelikle 
bu güzel ev sahipliği için 
çok teşekkür ediyorum. 
İki komşu olarak Eskişe-
hir ve Bilecik, et ile tırnak 
gibidir. Ayrıca Tepebaşı’n-
da şehir dışından en çok 
Bilecikliler yaşıyor, sizler 
ile her zaman bir aradayız. 
Bugün de çok güzel ve Bi-
lecik’e yakışan bir gündü. 

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Or-
kestrası ve Koroları, Bilecik Beledi-
yesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
konserde Bilecikli vatandaşların 
karşısına çıktı. 

lendirerek Bileciklilerden 
büyük beğeni aldı. Konser 
sonunda sahneye çıkan 
Bilecik Belediye Başkan 
Vekili Melek Mızrak Su-
başı, koordinatör Kaan Kı-
ran, şefler Simay Pala ve 
Derya İnanç ile çocukları 
tebrik etti.

Sevgili Başkanımız Melek 
Mızrak Subaşı, Bilecik’in 
ilk kadın başkanı. Kendi-
sini kutluyoruz ve destek 
veriyoruz. Bilecik’imiz de 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
cumhuriyet kentlerinden 
bir tanesi ve Melek Mızrak 
Subaşı’nın başkanlığı ile 
ileriye gidecek.” sözlerini 
kullandı. Konser progra-
mı, katılımcıların alkışları 
eşliğinde son buldu.

kurarak sosyal ve kültürel 
konuların yanı sıra beledi-
yecilik çalışmaları üzerine 

iş birlikleri geliştirmeye 
devam ediyor.

gelişimi için uluslararası 
iş birliklerine ve bu çerçe-
vede sosyo-kültürel ça-
lışmalara önem veriyoruz. 
Bu projelerimizi kardeş 
şehir olduğumuz Dobriçka 
Belediyesi ve Amasra Be-
lediyesi ile de yapacağız. 
Buna inanıyoruz.” dedi.
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İSTANBUL'DA TEPEBAŞI  RÜZGARI
Belediyemiz, Eskişehir Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 
Eskişehir Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. 

E k o  Ş o v  b e ğ e n i  t o p l a d ı
Belediyemiz temizlik 

emekçilerinden oluşan 
ve Türkiye'de bir ilk olma 
özelliği taşıyan, kuruldu-
ğu günden bugüne verdi-
ği konserler ile adından 
sıkça söz ettiren Eko Şov; 

konserde çöp kovaları, 
çöp kutuları ve temizlik 
kürekleri gibi günlük te-
mizlik çalışmaları sıra-
sında kullanılan araç ve 
gereçlerden oluşan enstrü-
manlarıyla müzik yaptı. 

Belediye, bu yıl ilk kez 
düzenlenen etkinliğe ka-
tılarak, kentte gerçek-
leştirdiği örnek proje ve 
çalışmaları İstanbullulara 
tanıttı. 

Açılış töreninde konu-
şan Başkan Ataç: “Bu ilk 
kez yapılan bir etkinlik ve 
memnuniyet verici. İstan-
bul’da yıllardır yaşayan 
çok sayıda hemşehrileri-

miz var. Eskişehir’in bu-
günkü konumu ise adeta 
parlayan bir yıldız gibi. 
Eskişehir, bir cumhuriyet 
kentidir. Mustafa Kemal 
Atatürk de Eskişehir’i 

tam 26 kez ziyaret et-
miştir ve Eskişehirlilere 
büyük önem vermiştir. 
Mustafa Kemal’in haya-
lindeki şehir, zannediyo-
rum Eskişehir’dir. Biz de 

belediyemizin dünyaya 
örnek olan projelerini 
tanıtacağız. Emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi 
sunuyorum.” sözlerini 
kullandı.
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2022 yılının ilk 6 ayında 3 bin 528 ton ambalaj atığının yanı sıra tonlarca farklı 
türden atık toplanarak ülke ekonomisine katkı sağlandı.

Belediyemizin düzenlediği Geri 
Dönüşüm Temalı Çevre Çocuk 
Şenliği’nde atölyelerden spor 
aktivitelerine, oyunlardan mü-
zik dinletisine kadar pek çok 
etkinlik çocuklar ile buluştu. 

Belediyemiz, uyguladığı atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları ile öncü olmaya devam ediyor. Atık yönetimi ve geri kazanım uygulamaları 
ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması da sağlanmış oluyor. Bu kapsamda toplanan ambalaj 
atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının atık yönetimi ve geri kazanım uygulamaları ile bilinçli 
tüketim alışkanlığı konusunda ne kadar duyarlı ve bilinçli olduğunu da gözler önüne seriyor.

TEPEBAŞI HALKINDAN EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

GERİ DÖNÜŞÜM TEMALI ÇEVRE ÇOCUK ŞENLİĞİ

2022 yılı Ocak, Şubat, 
Mart, Nisan, Mayıs ve 
Haziran ayını kapsayan 
verilere göre, belediye 
tarafından geri kazanımı 
sağlanan ambalaj atık 
miktarı 3 milyon 528 bin 
120 kilograma ulaştı. 
2022’nin söz konusu 6 
aylık döneminde top-
lanan bitkisel atık yağ 
miktarı ise 27 bin 755 
kg oldu. Toplanan bitki-
sel atık yağlar lisanslı 

Şenlik kapsamında atöl-
yeler, spor aktiviteleri, 
oyunlar, müzik dinletisi, 
İki Elin Sesi Var Çocuk 
Korosu, stantlar, 2. el kı-
yafet takası, Eko-Okullar 
etkinlikleri, Doğa Kona-
koğlu ile geri dönüşüm 
atölyesi, Cevriye Ataman 
ve Şebnem Balevi ile kitap 
söyleşisi gerçekleştirildi.

Şenlik, öğrencilerin 
etkinlik alanına bando 
korteji ile giriş yapması 

Tepebaşı Belediyesi Su-
kurusu Atölyesi, Tepebaşı 
Belediyesi Yeryüzü Ekoloji 
Okulu, Tepebaşı Belediyesi 
İklim Sözcüleri Atölyesi, 
Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi İklim Değişikliği ve 
Sıfır Atık Dairesi Başkan-
lığı, HELEN BEE, DECATH-
LON, EKİN CITY, Nar Çiçeği 
Geri Dönüşüm Cam Sanatı, 
Keçi Geçti Kahve Kavurma 
Atölyesi, Cam Cadısı Sanat 
Atölyesi, Gökkuşağı Sanat 
Atölyesi (Geri dönüşüm 
malzemelerinden eşya ya-
pımı), Treviart Atölye, DRN 
Çanta Tasarımı Atölyesi, 
Kolaymış Bu Geri dönü-

6 ayda 3 milyon 528 bin kg ambalaj atığı toplandı

6 ayda 3 milyon 528 bin kg ambalaj atığı toplandı

geri kazanım firmasına 
gönderilerek biodizel 
üretimine katkı sağlandı. 
Böylece doğaya atılma-
yan her damla bitkisel 
atık yağ için toprakları-
mız ve su kaynaklarımız 
da kirletilmemiş oldu. 
Öte yandan 2 bin 951 kg 
atık pil, 53 bin 930 kg 
tekstil atığı, 2 bin 31 kg 
ilaç atığı, 168 kg elekt-
ronik atıklar ve 3 bin 150 
kg ömrünü tamamlamış 

şüm Atölyesi, Arıvaryum, 
TEMA, Çevre Koruma ve 
Ambalaj Atıkları Değerlen-
dirme Vakfı, TÜBİSAD - Bi-
lişim Sanayicileri Derneği, 
TPUSMAN Tekstil Sanayi 
Ticaret Anonim Şirketi, 
AKKA Çevre Atık Yönetimi 
Sanayi Ve Ticaret A.Ş.,KOL-
ZA-Kolza Biodizel Yakıt ve 

lastik toplanarak ekono-
miye kazandırıldı.

Öte yandan vatandaşlar, 
atıklarını hangi noktalara 
bırakabileceklerine dair 
bilgilere ise Belediyenin 
resmi internet sitesinde 
yer alan “Nereye Ata-
yım?” bölümünden ve 
“https://www.nereyea-
tayim.com/17/mapPla-
ces” internet adresinden 
ulaşabiliyor.

Petrol Ürünleri San. Ve Tic. 
A.Ş, LÖSEV Dükkan, MADO 
(İkram), ETİ (İkram), TET-
RAPAK (İkram), Lösemili 
Çocuklar Sağlık ve Eğitim 
Vakfı, Cevriye Ataman- 
Kitap Söyleşisi, Adımlar 
Kitabevi, İnsancıl Kitabevi, 
Eskişehir Bisiklet Derneği 
(VELESBİD)

ile başladı. Ardından öğ-
rencilerin geri dönüşüm ve 
nesli tükenen hayvanlara 
dikkat çektikleri kostüm-
leri ile sahneye çıkmaları, 
katılımcılardan alkış aldı.

Ardından Başkan Ataç, 
18 okula Yeşil Bayrak 
takdim etti. Başkan Ataç 
daha sonra şenlik alanın-
daki stantları incelerken 
öğrenciler ile bol bol fo-
toğraf da çektirdi.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM VE İKLİM ATÖLYESİ

İ K L İ M  D O S T U  K E N T  P L A N L A M A S I

7-12 yaş arası çocuklar 
için gerçekleştirilen Sür-
dürülebilir Yaşam ve İklim 
Atölyesi Yeryüzü Ekolo-
ji Okulu’nda düzenlendi. 
Atölyede çocuklar, uzman 
eğitmenlerden sürdürüle-
bilirliğin önemini ve iklim 

Etkinliğin açılış konuş-
masında katılımcılara hi-
tap eden Başkan Ataç:“7 
belediye başkanı olarak 
iklim değişikliğine karşı 
farkındalık oluşturabil-
mek için Karşıyaka’da 
başladığımız etkinliğin 
ikincisini Eskişehir’de 
gerçekleştiriyoruz. Yerel 
yönetimler olarak iklim 
değişikliğine karşı tecrü-
be paylaşımları yapmayı, 
yenilikçi çözümler üret-
meyi, belediyeler arası 
dayanışmayı önemsiyoruz. 
Bu buluşmaya ev sahipliği 
yapmaktan onur ve mut-
luluk duyuyoruz. İklimle 
ilgili felaketler tüm dün-
yada gündemde, Türkiye 
de bu meselenin sonuç-

değişikliğinin dünyaya olan 
etkilerini öğrendi. Çözüm 
önerileri ve ‘Bizler neler 
yapabiliriz?’ başlıkları al-
tında; enerji verimliliği, 
enerji tasarrufu, günlük 
hayattaki olumsuz alışkan-
lıkları değiştirmek konu-

larını en yoğun yaşayan 
coğrafyalardan bir tanesi. 
2021 yazında yaşanan or-
man yangınları ve sel fe-
laketleri önemli kayıplara 
yol açtı. İklim bilimi, uzun 
yıllardır sera gazı emis-
yonlarını sıfırlamazsak 
çok daha sık ve aşırı hava 
olayları ile karşılaşacağı-
mızı ortaya koyuyor. Biz 
Tepebaşı Belediyesi ola-
rak insan ve çevre odaklı 
bir belediyecilik anlayışı 
ile sürdürülebilir bir iklim 
değişikliği mücadelesini 
benimsiyoruz. İklim de-
ğişikliğine karşı direncin 
artırılması amacıyla bölge 
ve şehirlerin ihtiyaçlarının, 
çözüm önerilerinin belir-
lenmesi amacıyla çalış-

Belediyenin gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atöl-
yesi ile çocuklara sürdürülebilirlik ve iklim bilinci aşılandı.

Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Buluşması’nın ikinci top-
lantısı “İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım” teması ile gerçekleştirildi.

ları da çocuklara anlatıldı. 
Atölye çalışmasında; iklim 
değişikliğinde insan fak-
törü, karbon ayakizi, enerji 
ihtiyacındaki artışlar, fosil 
yakıt kullanımı ve yenile-
nebilir enerji kaynakları 
konuları da ele alındı.

malarımızı sürdürüyoruz. 
Hep birlikte günümüzün en 
önemli küresel çevre so-
runu olan iklim meselesi-
ne odaklanmalıyız. Ertele-
meden, birbirimizden güç 
alarak ilerleyelim ve iklim 
değişikliğine engel olarak 
dünyamıza sahip çıkalım.” 
sözlerini kullandı.

Açılış konuşmalarının 
ardından Başkanlar Paneli 
gerçekleştirildi. Modera-
törlüğünü Prof. Dr. Koray 
Velibeyoğlu ve Stefano 
Salata’nın yaptığı oturu-
mun konuşmacıları Te-
pebaşı Belediye Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç, Seyhan 
Belediye Başkanı Akif Ke-
mal Akay, Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, 

Karşıyaka Belediye Baş-
kanı Dr. Cemil Tugay ve 
Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras oldu. Panelde 
söz alan başkanlar, iklim 
duyarlı kentlerin üretimin-
de mekansal boyut, tasa-
rım, planlama, iklim uyum 
sürecinin hayata geçiril-
mesinde toplumla birlikte 
tasarlamak, karar verme 
sürecine dahil etmek, ik-
lim krizi konusundaki so-
runlara karşın, uygulama 

ve projeler konularında 
bilgiler verdi.

Etkinlik, Uygulamada 
Yenilikler ve Tasarruf adlı 
ikinci oturum ile devam 
etti. Ardından Tepebaşı 
Belediyesinin Melih Sa-
vaş Yaşam Köyü, Mustafa 
Kemal Atatürk Su Sporları 
Merkezi, Yeryüzü Ekoloji 
Okulu ve hizmet binasını 
kapsayan teknik gezi ger-
çekleştirilmesi ile buluş-
ma sona erdi.
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