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  Tepebaşı Belediyesi Re-
mourban - Akıllı Kentsel 
Dönüşümün Hızlandırılma-
sı Projesi ile marka kent 
olma yolunda emin adımlar 
atmaya devam ederken AB 
Ufuk 2020 Çerçeve Prog-

ramından hibe almaya hak 
kazanan 585 proje ile 230 
kurumun arasında 6. sıra-
da yer almayı başardı. 
  Tepebaşı Belediyesi ile 
birlikte listenin ilk 6 sıra-
sında yer almayı başaran 

kurumlar ise Türkiye Bi-
limsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumu (TÜBİTAK), 
Koç Üniversitesi, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, Bil-
kent Üniversitesi ve Arçelik 
oldu.

28 Belde Evi
8 Deneyimli Kafe

3 Gençlik Merkezi
4 Çocuk Merkezi

2 Kreş
4 Kültür Merkezi

26 Sağlık ve Sosyal Tesis Alanları

10 YILDA 75 HİZMET BİNASI

13 SPOR ALANI
Su Sporları Merkezi

Yunusemre Spor Tesisi
11 Futbol ve Spor Sahası

400 Noktada Park ve Yeşil Alan
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Akıllı Şehirler kavra-
mının herkesçe onay-
lanmış tek bir tanımının 
olmadığını biliyoruz. 
Yine de bu kavramı 
vücuda getiren bazı 
unsurların varlığı hak-
kında ortak bir fikir 
oluşmuş durumda.

Başlangıçta kırsalda 
yoğunlaşan ancak daha 
sonraları sanayileşme 
ve başka nedenlerin de 
zorlamasıyla kentlerde 
biriken nüfus, berabe-
rinde pek çok sorunun 
da ortaya çıkmasına 
neden oldu.

Konut, sağlıklı çev-
re ve altyapı gibi temel 
sorunların yanı sıra, bu 
sorunların hafiflediği 
ve çözüme kavuştuğu 
noktada diğer bazı is-
tekler yumağının ortaya 
çıkması, kent yaşamını 
hem karmaşık  hem de 
sistemli bir işleyişe, et-
kin bir şehir yönetimine 
doğru sürüklemiştir.

Bilgi ve iletişim tek-
nolojilerini kullanarak 
kent insanının öncelikli 
sorunlarının çözümüne 
yönelmek, yaşam kali-
tesini artırmak ve bunla-

rı sürdürülebilir kılmak, 
kamu ihtiyacını çağın 
gereklerine uyarak yap-
mak "Akıllı Şehir" kav-
ramının temel felsefesi 
içinde yer almaktadır. 
Tabii bunları yaparken 
katılımcı ve paylaşımcı 
olmayı, adalet kavramını 
hayata geçirmeyi ve kent 
insanı için ulaşılabilir 
olmayı da düşünmek ge-
rekmektedir.

Avrupa Parlamento-
su, akıllı yönetim, akıllı 
insanlar, akıllı yaşam, 
akıllı ulaşım, akıllı 
ekonomi, akıllı çevre 

özelliklerinden en az 
birini ele alan girişimleri 
“Akıllı Şehirler” kavramı 
içinde saymaktadır. 

"Akıllı Şehirler"den söz 
ederken iyi özümsenmiş 
ve doğru yönetilmiş, 
‘devamlılığı’ olan, buna 
bağlı olarak da ‘verimli’ 
olmayı ve ‘büyümeyi’ de 
içine alan bir bütünlük-
ten söz ediyorum.

Tepebaşı Belediyesi; 
sorumluluk alanındaki 
kent insanının istekleri 
ve ihtiyaçları doğrultu-
sunda, memnuniyeti ve 
kaliteyi gözeten, katı-

AKILLI ŞEHİRLER DEYİNCE…

lımcı ve paylaşımcı, 
sürdürülebilir çalışma 
esaslarını gözeterek 
çalışmalarını sürdür-
mektedir. Bu sürdürme 
eylemi, sizlerle birlikte 
ve el ele devam ede-
cektir.
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BAŞKAN ATAÇ DÜNYAYA TEPEBAŞI'NI ANLATTI

  Başkan Ataç  Birleşik 
Krallık, Amerika Birle-
şik Devletleri, Hindistan, 
İtalya, Portekiz, Endo-
nezya, Gana, Yunanistan, 
Hollanda, Romanya, Mo-
zambik, Senegal, Güney 
Afrika, Almanya, Zim-
babve, Uganda, İzlanda, 

   Başkan Ataç ve Tepebaşı 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Melih Savaş, 21-23 
Ekim tarihleri arasında 

  Zirvede tartışılan konular 
neticesinde ise Liderlik, 
Göç, Kentsel Güvenlik ve 
Sağlık alanlarında görüş 
birliği ile alınan kararlar, 
dünya ülkelerine küresel 
sorunlara yerel düzeyde 
çözüm oluşturabilecek bir 
mutabakat metni ile ya-
yımlandı. Başkan Ataç da 

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, İngiltere’de dünya genelinden 100 
kent liderinin katılımı ile düzenlenen Küresel Belediye Başkanları Meclisi Zirve-
si’nde Tepebaşı Belediyesinin projelerini anlattı.

Başkan Ataç, 100 yerel yönetim liderine sağlık 
alanındaki çalışmaları aktardı.

Liderlik, Göç, Kentsel Güvenlik ve Sağlık 
alanlarında mutabakat metni imzalandı.

Norveç ve Avustralya gibi 
ülkelerden zirveye katılan 
100 yerel yönetim lide-
rine, Tepebaşı Belediyesi 
tarafından sürdürülen ça-
lışmalar hakkında bilgiler 
aktardı. Sağlık çalışmala-
rını kapsayan oturumda söz 
alan Başkan Ataç, Tepebaşı 

Belediyesinin hayata geçir-
diği sağlık projeleri kapsa-
mında sağlanan hizmetler 
hakkında sunum gerçek-
leştirdi. Ataç ayrıca zirveyi 
takip eden yerel yayın or-
ganlarının yayınlarına da 
katılarak röportajlar ger-
çekleştirdi.

katılımcı belediye başkanı 
olarak mutabakat metnine 
imza atarken zirveye ulus-
lararası düzeyde katılım 
gösteren 100 yerel yönetim 
liderinin, zirve sonrasın-
da dayanışma ve işbirliği 
sağlamalarının da temelleri 
atıldı.

gerçekleştirilen GPM Yıllık 
Zirvesi 2018’de, dünyadan 
yerel yönetim liderlerinin 
yanı sıra uluslararası uz-

manlar ile bir araya gelerek 
yerel düzeydeki zorlukların 
tartışıldığı oturumlara dahil 
oldu. Zirvede belediye baş-

kanları sağlık, mali ve pro-
fesyonel hizmetler, kentsel 
güvenlik, göç, kent güven-
liği, kentsel sağlık (karbon 

ayak izi), ileri teknoloji ve 
yenilik, konut ve ulaşım ile 
yeşil teknoloji gibi konular-
da tecrübelerini paylaştı. 
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KIRSAL OLMADAN KENT DE OLMAZ

Tepebaşı Belediyesi, 
S.S. Kavacık ve Çevre 
Köyleri Tarımsal Kalkın-
ma Kooperatifi işbirliğin-
de hayata geçirdiği proje 
ile üreticilere destek ol-
maya devam ediyor.

Başkan Ataç: “Bura-
da Kavacık ve çevre 
köylerinin süt toplama 
merkezlerinin üçüncü 
noktasını açıyoruz. Ka-
vacık’ta hizmet veren 
merkezin yanı sıra Ata-
lantekke Mahallesi’nde 
de ikinci süt toplama 
merkezinin yapımını ta-
mamladık. Bugün ise 
Uludere Mahallesi’nde 
açılış yapıyoruz. Bura-
daki merkezimizde 1,5 
tonluk bir süt toplama 

Tepebaşı Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan süt toplama merkezi, Uludere Mahallesi’nde hizmete açıldı. 1,5 ton kapasite 
ile hizmet verecek merkezde, toplama tankına ilk sütü Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç döktü.

tankı olacak, Pınar Süt 
Fabrikası tarafından ba-
ğışlandı. Öncekilerin 4,5 
ton toplama kapasitesi 
vardı, böylelikle toplam-
da 6 tona çıkmış oluyor. 
Hedefimiz ise 10 bin tona 
çıkarmak. Bugün bir ilçe 
olarak Tepebaşı 30 ili-
mizden büyük, bütün 
Türkiye’nin özendiği bir 
ilçe haline geldi.  Üre-
ticimize katkı sağlaya-
cak, emeklerine değer 
katacak adımlar atmaya 
devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

Başkan Ataç’ın, tesisin 
halkımıza hayırlı olma-
sını dileyerek  toplama 
tankına ilk sütü dökmesi 
ile program sona erdi. 

Üreticilerin yanında olmak, tarımsal üretimi ve üreticiyi destekle-
mek, üreticilerin günümüz koşullarına uyumunu sağlamak, tarımsal 
alanda yaşanan teknolojik gelişmeleri takip edilebilmek için strateji-
ler üretmek amacıyla oluşturulan Kırsal Kalkınma Kurulunun temeli 
atıldı.

U L U D E R E  S Ü T  T O P L A M A  M E R K E Z İ
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Osman Tanju Güler’in 
sunumu ile gerçekleşen 
söyleşi ve serbest kürsü 
etkinliğinin ardından Te-
pebaşı Belediyesi temizlik 
işçilerinden kurulu Eko Şov 
Ritim Grubu konser verir-
ken Halk Oyunları Ekibi bir 
gösteri sundu. İlk konuş-

Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç: 
“Festivalimiz sizin de 
gördüğünüz gibi her yıl 
büyüyerek devam ediyor. 
Türkiye’nin birçok nok-
tasından çobanlar, zirai 
malzeme üreticileri, hay-
vansal ürün sağlayıcısı 
arkadaşlarımız burada 
buluştu. Bu fikir çoban-
larımızın hor görülmesi 
noktasından ortaya çıktı. 
Esasında ise Türkiye’de 
hayvancılığın bitme nok-
tasına geldiğini görüyo-
ruz. Bundan 4 sene önce 
büyükşehir yasası çıktı, 
köylerimiz mahalle oldu. 
Birçok belediye kapandı. 

Söyleşiler, Serbest Kürsü, Eko Şov Ritim Gösteri-
si, Halk Oyunları Gösterileri…

“ Köyler tarım ve hayvancılık ile kalkınır. ”

3. Geleneksel Kü-
çükbaş Çoban Fes-
tivali, Muttalip Ma-
hallesi’nde bulunan 
Büyükşehir Belediyesi 
Hayvan Pazarı’nda dü-
zenlenen festivale çok 
sayıda çoban, hayvan 
üreticisi, hayvansever, 

Tepebaşı Belediyesinin katkıları ile düzenlenen ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen çoban-
ların buluştuğu 3. Geleneksel Küçükbaş Çoban Festivali, yoğun katılım ile gerçekleşti.

veteriner ve hayvancı-
lık sektörü temsilcisi-
nin katıldığı etkinlikte 
küçükbaş hayvan ırk-
ları ve çoban köpekleri 
sergilendi. Festivalde 
37 üretici 456 adet 
küçükbaş hayvan ile 
katılım gösterdi. 

TÜRKİYE’NİN ÇOBANLARI ESKİŞEHİR’DE BULUŞTU

mayı 77 yaşındaki Çoban 
Makbule Demir yaptı.

Festivalde çobanlar adı-
na  Emre Tınaz, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nden 
Eskişehir’e gelen muh-
tarlar adına Gazimağusa 
Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Mustafa Yeşilleme, 

Yasaya göre bir köy ma-
halle olduğu zaman, ora-
da ziraat ve hayvancılık 
yapılmaması lazım. Bize 
göre böyle değil, hayvan-
cılık da yapılmalı, tarım 
da yapılmalı. Çünkü bir 
köy hayvancılık ve tarım 
yaparsa kalkınabilir. Be-
lediyenin oraya gidip de 
çöp alması ile köy kalkın-
maz. Onun için bu yasanın 
muhakkak geri çekilmesi 
lazım, yoksa bu sıkıntı 
büyümeye devam edecek. 
Bu yasa ile hayvancılık 
yapmayan bir şahıs, ya-
panları şikayet edebiliyor. 
Belediye de mecburen 
işlem yapmak zorunda 

kalıyor. Çoban kardeşle-
rimizin yaptığı çok önemli 
ve büyük bir iş.” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardın-
dan Başkan Ataç, çoban 
Makbule Demir’e plaket 
takdim ederken çoban-
lar adına Emre Tınaz da 
Ataç’a çoban değneği he-
diye etti.

 
Festivalde daha son-

ra Merinos Koç, Merinos 
Koyun ve Kıvırcık Koç ya-
rışmalarına geçildi. 3. Ge-
leneksel Küçükbaş Çoban 
Festivali Veteriner Hekim 
Deniz Eteke’nin verdiği 
konser ile sona erdi.

TMMOB Ziraat Mühendis-
leri Odası Eskişehir Şube 
Başkanı Levent Özbunar’ın 
yanı sıra Eskişehir-Bilecik 
Bölgesi Veteriner Hekim-
leri Odası Başkanı Meh-
met Kızılinler hayvancılık 
ve çobanların sorunlarına 
dikkat çekti.
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ÇALIŞAN FEN İŞLERİ, SORUNSUZ ÜSTYAPI
184 adet okul, cami, sosyal tesis, konut ve 
spor tesisinin bakım onarım ve yenilemesi 
gerçekleştirildi. 

2009-2018 yılları arasındaTepebaşı Belediyesi ilçelerde sürdürdüğü çalışmalar ile sorunsuz ve 
modern üst yapı oluşturdu. 

Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, üstyapı ça-
lışmalarını hız kesmeden 
sürdürüyor. 2009-2018 
yılları arasında gerçek-
leştirdiği çalışmalar ile 
ilçede 872 kilometre yola 
ulaşılırken; 53 sosyal, 
kültürel, sportif ve hizmet 
binasının yapımı gerçek-
leştirildi. 

2018 yılı boyunca yoğun 
bir mesai sürdüren ekip-
ler, kent merkezinin yanı 
sıra kırsal mahallelerde 
gerçekleştirdiği çalışma-
lar ile modern bir üstyapı 
ağı oluşturdu. Asfaltlama 

çalışmalarına büyük önem 
veren Tepebaşı Belediye-
si, sorumluluk alanındaki 
yolların konforlu bir hal 
almasını sağlayarak bu 
yıl çalışmaları yoğunlaş-
tırdığı 6 mahallede ger-
çekleştirdiği çalışmalarda 
18.174,95 ton asfaltlama 
yaptı. Ekipler ayrıca çe-
şitli mahallelerde yaptığı 
asfalt yama çalışmala-
rı içinde sene boyunca 
39.709,78 ton asfalt kul-
landı.

Öte yandan ekipler kırsal 
mahallelerde sürdürdüğü 
sathi kaplaması çalışma-

larını kırsal mahallelerde 
yoğunlaştırdı. Alınca, Am-
barlar, Çukurhisar, Fevzi-
çakmak, Hasanbey, Kara-
gözler, Keskin, Sakintepe, 
Satılmış, Sazova, Uludere 
ve Zincirlikuyu mahallele-
rinde çalışan ekipler, sathi 
kaplama işinde 213.848 
m²’lik bir alana ulaştı. 

Fen İşleri Müdürlüğü, 
2018 yılında ilçe genelin-
de yaptığı çalışmalar kap-
samında 10.295 m² tretu-
var döşemesi, 49.094,70 
metre bordür döşemesi ve 
149.120,56 m² de parke 
taş döşemesine imza attı.

Çamlıca Mahallesi Çukurhisar Mahallesi

Nemli Mahallesi

Batıkent Mahallesi

2018 yılında 
18.175 ton asfaltlama – 1.211 kamyon  veya 90.825 m2 alan
39.709 ton asfalt yama – 2.647 kamyon veya  198.545  m2 alan
149.120 m2 parke taş – 21 futbol sahası büyüklüğünde alana eşittir.
2009-2018 arasında 872 km yol yapımı
Doğuda Eskişehir – Gaziantep karayolu uzaklığı
Batıda Eskişehir – Sofya karayolu uzaklığına eşittir.



TEPEBAŞI HABER 7

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

TEPEBAŞI’NA ÇOK YAKIŞTI

Gazi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi 

Fatih Belde Evi

 Tepebaşının en beğe-
nilen projelerinden olan 
Deneyimli Kafelere bir 
yenisi daha eklendi. 11 

Aşağı Söğütönü Yaşam 
Köyü içerisinde hizmete 
sunulan Aşağı Söğütönü 
Erken Çocukluk Eğitim 
Merkezi’nin resmi açılışı 
yoğun katılım ile gerçek-
leştirildi.

Başkan Ataç açılışta: 
“Tepebaşı Belediyesi her 
yaşta insanımıza dokun-
mak için elinden gelen 
bütün çalışmaları yapıyor. 
Bugün çocuklarımız için 
bir tesisimizin açılışını 
yapıyoruz. Önümüzdeki 5 

ÇAMLICA PARKI VE DENEYİMLİ KAFE

AŞAĞI SÖĞÜTÖNÜ 
ERKEN  ÇOCUKLUK EĞİTİMİ MERKEZİ

bin 860 m2’lik parkta 
kaykay pisti, gölet, su 
perdesi, seyir terası, tır-
manma pisti, 10 oyundan 

oluşan kaya parkuru, 
çocuk oyun alanı ve din-
lenme alanları bulunuyor.

yılda yine beraber olur-
sak bu kreş sayılarını 
artıracağız. Buradan 24 
ay ile 34 ay arasında bir 
grup, 35 ve 42 ay arası 
bir grup ve 43 ile 54 ay 
arası olmak üzere 3 grup 
faydalanıyor. Ayrıca 2014 
ve 2016 doğumlu çocuk-
larımıza yönelik 2 oyun ve 
beceri grubu var. Şu anda 
43 çocuğumuz buradan 
hizmet alıyor.” şeklinde 
konuştu.      

 Tepebaşı Belediyesinin her yaştan in-
sanı bir araya getiren, paylaşma ve yardım-
laşma mutluluğunu yaşatan Belde Evleri’nin 
17. yaşında 2 yeni Belde Evi hizmete açıldı.
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ESKİŞEHİR AYDINLANMA BULUŞMASI
   Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç salo-
nu dolduran katılımcılara, 
Tepebaşı Belediyesi ta-
rafından hayata geçirilen 
Tepebaşı Kent Enstitüsü 
hakkında bilgiler verdi. 
   Projenin ortaya nasıl çık-
tığını anlatan Başkan Ataç, 
“İkinci kez belediye baş-
kanı seçilmemden sonra 
2017 yılına kadar yaptığı-
mız işleri tasnif ettik, yak-
laşık 65 yeni hizmet alanı 
açmışız. 25 tane Belde Evi, 
10 Deneyimli Kafe, 3 Genç-
lik Merkezi, çocuklar için 
Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zi, Mustafa Kemal Atatürk 
Spor Tesisleri Su Sporları 
Merkezi, Yunus Emre Spor 
Tesisleri, İki Elin Sesi Var 
Çocuk Senfoni Orkestra-
sı, başlı başına büyük bir 
proje olan ve 5 milyon avro 
hibe kazanan Yaşam Köyü, 
iki adet kreş, Gökkuşağı 
Kafeler, 300 parsel hobi 
bahçesi… 
  Uluslararası olarak her 
yıl gerçekleştirdiğimiz 3 
ayrı sanat etkinliğimiz var. 
Küçücük çocuklarımız-
dan yaşlılarımıza, engelli 
vatandaşlarımıza kadar 
toplumun her katmanına 
dokunan bu çalışmalara 
baktığımızda, tüm proje-

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Eskişehir Aydınlanma Buluşması, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’ nun katılımı ile 6 Ekim’de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.    

lerimizin temelinde Köy 
Enstitüleri mantığının yattı-
ğını gördük. Hepsini bir çatı 
altında toplamayı düşün-
düğümüzde aklımıza Açık 
Öğretim Fakültesi’nde ol-
duğu gibi online bir sistem 
kurmak geldi. Bu sistem ile 
16 yaş üstü vatandaşları-
mız bahse konu derslerin 
eğitim programlarından 
ücretsiz olarak faydalana-
bilecekler. Belde Evleri’nde 
örgün eğitim alırken bir ta-
raftan da online sistem ile 
hizmet alınacak. 1 Ekimde 
kayıtları başladı ve 15 Ekim 
tarihinde de sistem hizmet 
vermeye başlayacak.” ifa-
delerini kullandı.
  Etkinlikte konuşan CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 
ekonomi, eğitim gibi konularda 
ülke gündemine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. 
  Konuşmaların ardından 
mandolin grubu dinletisi ile 
etkinlik devam etti. Daha 
sonra "Okullar Açılırken 
Türkiye’de Eğitim ve Öğret-
men" isimli panele geçildi. 
Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın 
yönettiği panelde İlyas Kü-
çükcan, Dr. Semiha Günal, 
Mustafa Gazalcı, Prof. Dr. 
Yakup Kepenek ve Güray 
Öz ülke eğitimini ele alan 
konuşmalar gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu

Ahmet Ataç
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BİLGİYE ULAŞMANIN KOLAY YOLU: 

T E P E B A Ş I  K E N T  E N S T İ T Ü S Ü

UZAKTAN EĞİTİM PORTALI

  Tepebaşı Belediyesi bi-
reysel ve kurumsal öğ-
renme ihtiyaçlarını, hem 
uzaktan hem de yüz yüze 
öğrenme yöntemleriyle 
Kent Enstitüsü projesi 
ile karşılıyor. Yenilikçi 
bir yaşam boyu öğrenme 
platformu olan Kent Ens-
titüsü kayıtları ve dersleri 
devam ediyor.
  Vatandaşların yeni şey-
ler öğrenme ihtiyaçlarını 
karşılayan Kent Enstitüsü 
eğitimleri, Tepebaşı Be-

   Anadolu Üniversitesi ile 
birlikte hazırlanan ve uy-
gulamaya alınan uzaktan 
eğitimlerden 16 yaş üze-
rindeki tüm vatandaşlar 
yararlanabilecek. Anadolu 
Üniversitesi eğitmenleri 
tarafından hazırlanan eği-

Tepebaşı Belediyesi Kent Enstitüsü ile Anadolu'nun 
aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin 
sosyal eğitim anlayışını, günümüzün gelişmiş e-öğ-
renme teknolojileriyle harmanlıyor.

lediyesi tarafından Anado-
lu Üniversitesi desteğiyle, 
ücretsiz olarak veriliyor. 
  Vatandaşların eğitim, be-
ceri ve üretim döngüsünün 

tamamlaması ve kentsel 
yaşam becerilerini ge-
liştirmeleri hedefleniyor. 
Tepebaşı Belediyesi hiz-
met merkezlerinde verilen 
eğitimlerin, yaşam boyu 
öğrenme çerçevesinde yüz 
yüze ve bilgisayar aracı-
lığıyla internet üzerinden 
sunulması ile tüm vatan-
daşları kapsayan bir kent 
gelişim modeli olması 
sağlanıyor. Kent Enstitü-
sü'nde 600 kayıtlı kişiden 
1044 ders kaydı alınmıştır.

timler hem online sistem 
üzerinden hem de Belde 
Evleri’nde yüz yüze eğitim 
şeklinde yapılabilecektir. 
Böylelikle vatandaşların 
herhangi bir kısıtlama ol-
maksızın hızlı, pratik ve 
geçerliliği olan bilgiye ola-

bildiğince kolay erişimi 
sağlanacaktır.
   Kayıtların ve eğitim-
lerin devam ettiği Tepe-
başı Kent Enstitüsü’nde, 
toplam 8 dersin içeriği 
hazırlanmış durumda. Gi-
rişimcilik, Sosyal Medya, 

Finans Okuryazarlığı, Gıda   
Güvenliği, Etkili İletişim, 
Müşteri İlişkileri, Fotoğraf-
çılık ile İngilizce branşları 
yayına açılarak sistem hiz-
mete sokuldu. Ücretsiz ola-
rak düzenlenen eğitimler 
için kayıt olmak isteyenler 

‘kentenstitusu.tepebasi.
bel.tr’ web adresinden ka-
yıt yapabilecek. Derslerin 
içerikleri ise metin, ses, 
video, etkileşimli sorular, 
oyunlar ve benzeri med-
yalardan oluşuyor. 
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ALZHEIMER KONUK EVİ

  Dünya nüfusu hızla yaşla-
nırken ülkemiz gibi geliş-
mekte olan ülkelerde yaşlı 
nüfus da hızla artıyor. He-
nüz tedavisi bulunmayan 
alzheimer hastalığı, aileler 
için özellikle bakım zorlu-
ğu ve maliyetler açısından 
büyük bir yük oluşturuyor. 

   Söyleşide konuşan Başkan 
Ataç: “Bu merkezin hayata 
geçirilmesinde büyük des-
teği olan Prof. Dr. Demet 
Özbabalık ile 2003’ten beri 
devam eden çalışmalarımız 
sonucunda şimdi Türkiye’ye 
örnek bir merkezimiz olma-
sının mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Hekimlik duygum hep 
ön plandadır, hastalarımızın 

 Tepebaşı Belediyesinin Yaşam Köyü’nde hizmete sunduğu Alz-
heimer Konuk Evi, çağımızın en amansız hastalıklarından olan alzhei-
mer ile yüzleşen ailelerin yeni umudu oldu.

Tepebaşı’nda yaşayan alz-
heimer hastaları ve aileleri 
ise “Yaşam Köyü Projesi” 
ile artık geleceğe umutla 
bakabiliyor.
  Yaşam Köyü’nde yer alan 
Alzheimer Konuk Evi, bir 
alzheimer hastasının en iyi 
koşullarda, sevgi dolu bir 

mutlu olmaları bizim takdir 
sebebimizdir. Orada görev 
yapan profesyonel kadro 
ile hastalarımızın aileleri-
nin gözü arkada kalmıyor. 
Mütevazi rakamlar ile de 
hastaların bakımı sağlanmış 
oluyor.    Bu projenin bu kadar 
büyüyerek bugünlere gelmesi 
hepimizin gurur kaynağıdır.” 
ifadelerini kullandı. 

ortamda ve en uygun mali-
yetlerle nasıl bakılabilece-
ğinin  sembolü olan,  Türki-
ye’ye örnek bir projedir.
“Biz sizi unutmadık!” sloga-
nıyla yola çıkan belediyemiz 
Dünya Alzheimer Günü’nde 
de “Alzheimer ile Yaşamak” 
isimli söyleşi düzenledi. 

  Prof. Dr. Demet Özbabalık 
konuşmasında: “Geldiğimiz 
nokta çok önemli, bizler ka-
lıcı değiliz ancak bizden sonra 
gelen kişilerin yararlanaca-
ğı, daha da geliştireceği bir 
sistem kuruldu. Bu sebeple 
Ahmet Başkan’a bir kez daha 
minnetimi iletmek istiyorum. 
Türkiye’de bir ilki başardık.” 
şeklinde konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi’ne 
nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank Es-
kişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Mer-
kezi Bağış hesabına; bağışta bulunabilirler. Nakdi bağış 
yapmak isteyen vatandaşlar 0 (222) 211 40 00 numaralı 
telefondan 1402 dahili numarayı tuşlayarak veya 0 (530) 
604 94 35’i arayarak bilgi alabilirler. 
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SANAT IN  ADRES İ  KARİKATÜRLÜ  EV
Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev, yeni nesillerin karikatüre ‘merhaba’ dediği bir merkez olmasının yanı sıra bin-
lerce vatandaşın da sanatla buluşmasına aracı oluyor.

 Atila Özer Karikatürlü 
Ev’de, Cumhuriyet Gazetesi 
çizerlerinden Kamil Masa-
racı’nın koordinatörlüğü ile 
başlatılan Karikatür Atölye-
leri ile ülkemizin tanınmış 
karikatüristleri, karikatüre 
meraklı çocuklarla atöl-
ye çalışmaları yapıyor. Bu 
çalışmalar dönem sonunda 

bir sergiyle taçlanıyor ve 
çocuklar emeklerinin karşı-
lığını almış oluyor. 

  2017 yılında “Karikatür 
Atölyesi” çalışmalarına, 
Atilla Yakşi, Erol Büyükme-
riç ve Yaşar Arda gibi usta 
isimler destek verirken 23 atöl-
ye çalışmasına 72 çocuk katıldı. 

   Tepebaşı Belediye Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç: “Tepebaşı 
Belediyesi olarak her zaman 
sanatçının ve sanatın ya-
nında yer aldık. Aramızdan 
ayrılan sevgili Atila Özer, 
sanatçı kişiliği ve karikatür 
sanatına sağladığı önemli 
katkılarla biliniyor. Onun 
adını verdiğimiz Karikatürlü 

Ev, kendisinin izinde yürü-
yecek yeni karikatüristler 
yetiştiriyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.
   2012 yılında hizmete açı-
lan Karikatürlü Ev, her yıl 
pek çok farklı etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktadır. Ku-
rulduğu günden bugüne  8 
bin 979 kişinin  ziyaret et-

tiği Karikatürlü Ev, sanatla 
halkı buluşturulan önemli 
mekanlardan biri haline 
gelmiştir. 
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GURURUMUZ ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI 

REMOURBAN’A BİR ÖDÜL DAHA!

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nce ödüle layık görüldü. 

Tepebaşı Belediyesi, bu yıl 5.’si düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Remourban - Akıllı Kent-
sel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile Karbon ve Enerji Yönetimi - Yerel Yönetim kategorisinde 
ödüle layık görüldü.

  Aşağı Söğütönü Mahal-
lesi'nde bulunan Yaşam 
Köyü'nde uygulanan ve ta-
mamlanmasında sona yak-
laşılan proje ile Tepebaşı 
Belediyesi, 14 kategoride 
ödüllerin verildiği gecede 
Karbon ve Enerji Yönetimi 
– Yerel Yönetim kategori-
sinde ödül almayı başardı. 
Fairmont Quasar İstanbul 
Otel'de düzenlenen tören-
de, 31 jüri üyesinin değer-
lendirmeleri neticesinde 
14 kategoride ödül verildi.
Tepebaşı Belediyesi adına 
Başkan Yardımcısı Melih 
Savaş, Tepebaşı Belediye-
si’nin genç ve başarılı pro-
je ekibi ile birlikte ödülünü 

Jüri Üyesi Prof. Dr. Nilgün 
Karatepe Yavuz’un elinden 
aldı. 

  Sürdürülebilirlik Akade-
misi tarafından düzenlenen 
Sürdürülebilir İş Ödülleri 
2018’de değerlendirme-
ye alınan 14 kategori ise 
Karbon ve Enerji Yönetimi, 
Atık Yönetimi, Su Yönetimi, 
Sürdürülebilirlik Raporu, 
Sürdürülebilir İnovasyon, 
Sosyal Etki, Çeşitlilik ve 
Dahil Etme, İşbirliği, Sür-
dürülebilirlik İletişimi, 
Tedarik Zinciri Yönetimi, 
Startup, Kadının Güçlendi-
rilmesi, Çalışan Katılımı ve 
Yılın Sosyal Girişimi oldu.

iki 

Elin  Sesi
 

Var

Menderes Mehmet Tevfik 
Türel,  Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a 
takdim etti.

  Kazanılan bu başarı hak-
kında bir değerlendirme 
yapan Başkan Ataç: "Ço-
cuklarımızı kötü alışkan-
lıklardan uzaklaştırmak, 
sanata yönlendirmek adına 
hayata geçirdiğimiz bu pro-
je, gün geçtikçe büyüyor ve 
yeni başarılara imza atıyor. 
Çocuklarımız yurt içinde 
verdikleri onlarca konserin 
yanı sıra yurt dışından da 

 Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği tarafından bu yıl 
10.'su düzenlenen, 32 üye 
belediyenin 91 projeyle 
başvurduğu Sağlıklı Kent-
ler Birliği 2018 Sağlıklı 
Şehirler En İyi Uygulama 
Ödülleri yarışması sahiple-
rini buldu. 

  İki Elin Sesi Var Çocuk 
Senfoni Orkestrası, Sosyal 
Sorumluluk kategorisinde 
ödüle layık görüldü. Ödü-
lü, Sağlıklı Kentler Birliği 
Başkanı (Antalya Büyük-
şehir Belediye Başkanı) 

davetler alıyorlar. Geçen 
yıl Mayıs ayında Belçi-
ka'nın Neerpelt kentinde 
düzenlenen Avrupa Genç 
Müzisyenler Festivali'nde 
aldıkları 3.'lük ödülü, bu 
başarının en güzel örne-
ğidir. Ayrıca çocuklarımız, 
yine 2017’nin Mayıs ayın-
da, Dünyaca Ünlü Besteci 
ve Piyanist Fazıl Say ile 
aynı sahneyi paylaşmanın, 
birlikte konser vermenin 
onurunu yaşadılar. Çocuk-
larımızla gurur duyuyorum. 
Onlar için ne yapsak az." 
şeklinde konuştu.
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K A R D E Ş  Ş E H R İ M İ Z  S A L F E E T

ESKİYE DAYANAN DOSTLUĞUMUZU
CANLANDIRMAK İSTEDİK

SONU GELMEYEN BİR UMUDA SAHİBİZ

Tepebaşı Belediyesi ile Filistin'in Salfeet Belediyesini kardeş şehir yapan 
protokol imzalandı.

  Ocak 2018 tarihinde Tepebaşı Belediyesinin destekleri ile Çağdaş Gazeteciler Derneği 
(ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen 25. Uğur Mumcu Anma ve Ödül Gecesi’nde 
ortaya çıkan kardeş şehir fikri, Başkan Ataç ve Salfeet Belediye Başkanı Zubaydi’nin attığı 
imzalar ile hayata geçirildi.

  İmza töreninde konuşan 
Başkan Ataç: “Filistin’in 
Salfeet Belediyesi ile im-
zalayacağımız kardeş şehir 
protokolüne hoş geldiniz. 
Filistin ve Türkiye arasında-
ki dostluklar çok eskiye da-
yanır. Bizler bu dostluktan 
son derece memnuniyet du-

  Ardından konuşan Salfeet 
Belediye Başkanı Abdalka-
rim A.A. Zubaydi ise “Size 
Filistin sorununu özetle-
yecek çok içten bir söylem 
söyleyeceğim. Filistinli 
olmak, sonu gelmeyen bir 

yuyoruz. Büyük Atatürk’ün 
de söylediği gibi Kurtuluş 
Savaşı hep masumların ba-
ğımsızlığı olmuştur, doğuşu 
olmuştur. Nasıl Anadolu’da 
bir ateş yandıysa birçok 
ülkede de bağımsızlıklar 
olmuştur. Diliyoruz Filistin 
gelecekte çok iyi nokta-

umuda sahip olmaktır. Fi-
listinliler,  direniş yollarına 
icap eden bir topluluktur. 
Tepebaşı Belediyesinin 
merkezlerinde yaptığımız 
turla birlikte çok güzel şey-
ler gördük. Sanki küçük bir 

larda, kendi bağımsızlığını 
ve demokrasisini kurup hiç 
kimseye hesap vermeyecek 
bir ülke haline gelecektir. 
Diliyoruz iyi günlere kavuş-
sunlar. Buna biz Türklerin 
de birazcık katkısı olursa 
ne mutlu bize.” ifadelerini 
kullandı.

devlet gibiydi, kendi halkına 
çok güzel hizmetler veriyor. 
İnşallah bu tecrübeden de 
çok güzel yararlanacağız, 
çok faydalı oldu bizim için. 
Çok teşekkür ediyorum.” 
diye konuştu.

Dt. Ahmet Ataç, kardeş şehir proto-
kolü imzalanan Salfeet Belediyesini 
ziyaret etmek üzere Filistin’e gitti.
  Salfeet Belediyesi yetkilileri 
tarafından karşılanan Tepe-
başı heyeti ilk olarak ülkenin 
en önemli mekanlarının ba-
şında gelen ve Müslümanlar 
için büyük önem taşıyan 
Mescid-i Aksa’yı ziyaret 
ederek burada namaz kıldı.

  Filistin ziyaretinde Salfeet 
Valisi İbrahim al-Balawi ile 
de görüşen Başkan Ataç ve 
Tepebaşı heyetinin Salfeet 
programı, çeşitli ziyaret ve 
temaslar ile devam etti.

Salfeet Belediye Başkanı Abdalkarim A.A. Zubaydi

Salfeet Valisi İbrahim al-Balawi
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TOPRAĞIN ÖYKÜSÜ 12. KEZ YAZILDI
12.’sini düzenlediğimiz Uluslararası Eskişehir Pişmiş 
Toprak Sempozyumu ile sanatın nabzı Tepebaşı’nda tutuldu.
  Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın her yıl büyüyerek devam etmesini, halkın sahiplenmesi ile açıkladığı Uluslara-
rası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 12.’si de sanatsal açıdan dopdolu ve halk ile iç içe olarak gerçekleşti.

  2001 yılından beri düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu bu yıl Eti Şirketler Grubu’nun Kurucusu 
ve Onursal Başkanı Merhum Firuz Kanatlı anısına gerçekleştirildi. Sempozyum, içeriği ve alanındaki özgünlüğü ile Türkiye’nin 
yanı sıra dünyada da tek olma özelliği taşıyor.

  Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç, sem-
pozyumun seçilmişlerin 
değil, halkın sempozyumu 
olduğunu vurgulayarak: 
“Geleneksel pişmiş toprak 
üretimi ve sanayisinin ge-
lişimine katkı sağlaması; 
toprağın sanata dönüştürü-
lerek değerlendirilmesi ve 
kent kimliği ile özdeşleş-
tirilmesi adına Uluslararası 
Eskişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu’nun 12.’sini 
düzenlemek onur verici. 
Bu çok yönlü malzeme-
nin doğduğu topraklarda, 
bütün boyutlarıyla ele alı-
nabileceği bir sempozyum 
oluşturma fikri, Frig uygar-

  12. Uluslararası Eskişehir 
Pişmiş Toprak Sempozyu-
mu bu yıl Türkiye’nin yanı 
sıra Şili (Catalina Vial), 
Ukrayna (Zuban Natali-
ya), Lübnan (Neville A. 
Salha), Güney Kore (Kim 
Jaekyu) ve Karadağ (Luka 
Rodojevic) ülkelerinden 
sanatçıların katılımı ile 
gerçekleşti. Sempozyu-
ma ülkemiz adına katılan 
sanatçılar ise Soner Pil-
ge, Candan Güngör, Tuba 

Korkmaz, Emet Egemen ve 
Nida Olçar oldu.

 Bu zamana kadar yapı-
lan toplam 12 sempozyu-
ma 121 sanatçı katılırken 
150’nin üzerinde de eser 
kazandırıldı. 12. sempoz-
yumda üretilen eserler de 
son hallerini almalarının 
ardından her yıl olduğu gibi 
Eskişehir’in parklarını süs-
leyerek sanatsal birikime 
katkı sağlayacak. 

lığına mesken olan Eski-
şehir’de hayat buldu. Böy-
lece Tepebaşı Belediyesi, 
Uluslararası Pişmiş Toprak 
Sempozyumu ile terracot-
tanın sanatsal, endüstriyel 
ve bilimsel yönlerini içe-
ren bir buluşma halini aldı. 

Sempozyumda ortaya çıkan 
eserler parklarda sergilen-
meye ve kentimizin sanat-
sal yönüne büyük katkılar 
sağlamaya devam edecek. 
Sempozyumda her yıl ol-
duğu gibi yine çok sayıda 
etkinlik düzenlendi. Her yıl 

büyüyerek devam eden ve 
dünyada tek olma özelliği 
ile de bizlere ve kentimize 
övünç kaynağı olan sem-
pozyumun 12. sini gerçek-
leştirmenin gururu içinde-
yiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

6 ÜLKEDEN 10 SANATÇI

B İ L İ M S E L , 
SANATSAL, 
S E K T Ö R E L

  Uluslararası Eskişehir 
Pişmiş Toprak Sempoz-
yumu her yıl olduğu gibi 
yine bilimsel, sanatsal 
ve sektörel olarak ele 
alındı. Kentin en önemli 
kimliklerinden biri olan 
tuğla ve kiremit sektörü-
nü sahiplenmek, pişmiş 
toprağı sanatsal olarak 
değerlendirmek ve bu 
alandaki bilimsel çalış-
maları bir araya getirmek 
gibi işlevler üstleniliyor. 
Sempozyum süresince se-
ramik ve fotoğraf sergileri, 
tuğla-kiremit sektöründe 
üretim yapan işletmelerin 
ürünlerinin yanı sıra gele-
neksel yöntemlerle üretim 
yapan yerel üreticilerin el 
emekleri de açılan stant-
lar aracılığı ile büyük ilgi 
gördü.
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  Bu zamana kadar düzenlenen 11 sempozyumda, 424 
bildiri sunumu yapılırken 12. sempozyumda gerçekleşen 
bildiri sunumları ile bu rakam 441’e ulaşmış oldu. 

  Sempozyum kapsamında 
açılan sergiler de sanat-
severlerden beğeni topladı. 
Uluslararası Karma Sera-
mik Sergisi, Pişmiş Toprak 
Eserleri Fotoğraf Sergisi, 
Aysun Çölbayır Diniz Se-
ramik Sergisi ve Tepebaşı 
Belediyesinin kardeş şehri 

  Öte yandan sempozyum 
alanı her yıl olduğu gibi 
müziğe de ev sahipliği 
yapmaya devam edi-
yor. Akşam saatlerinde 
gerçekleşen ve binlerce 

Eskişehirli müzikseverin 
konser alanını doldurduğu 
programlar kapsamında 
İzel, Mesut Girgin, Aytaç 
Karausta, Hira, Niso Kas-
ton Orkestrası, Tepebaşı 

Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu, Haşim Tayyar, 
Mesut Yanardağ, Mehmet 
Özel, Özgenur Altuntaş ve 
Moğollar konserleri ya-
pıldı.

olan Almanya'nın Trep-
tow-Köpenick Belediyesi 
ile ortak mirası yeniden 
keşfetmek fikrine dayanan 
Demiryolu Kültürü Ortak 
Mirası Sergisi, çok sayıda 
vatandaş tarafından ziyaret 
edildi.

  Her yönü ile dolu dolu geçen Uluslararası Eskişehir Piş-
miş Toprak Sempozyumu, çocuk atölyeleri ile pişmiş top-
rağın binlerce yıllık geleneğini çocuklarla da buluşturdu.

  Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen torna yarışması ve yemek yarışmaları, heye-
canlı bir çekişmelere sahne oldu. 

P İ Ş M İ Ş  T O P R A Ğ A 
BİL İMSEL  YAKLAŞIMLAR

TOPRAĞA DOKUNAN MİNİK ELLER

SANATSEVERLER 
SERGİLERE AKIN ETTİ

TATLI REKABET: TORNA VE YEMEK YARIŞMALARI

SEMPOZYUMDA MÜZİK ZİYAFETİ
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EĞLENCELİ MATEMATİĞİN ADRESİ: MATEMATİK EVİ
Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan ve her yaştan insana farklı metotlar ile mate-
matiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’nin açılış töreni yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

  Başkan Ataç çocukların 
dünyaya matematik gözü 
ile bakmasının önemine 
vurgu yaparak: “Şahin Ho-
camızın katkılarıyla hayata 
geçirilen Matematik Evi 
Eskişehir merkezde bir ilk. 
Burada farklı yöntemler 

  Tepebaşı Belediye Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç Matematik 
Evi’ne katkılarından dolayı 
Prof. Dr. Mehmet Şahin Koçak’a 

ve özel tasarlanmış somut 
materyallerin kullanıldığı 
teknikler ile matematik 
öğretiliyor. Hocamın bir 
iddiası var; sayıların ba-
bası Pisagor’un teoremi ile 
ispatını bilmeyen kalma-
yacak. Önderimiz Atatürk 

de büyük bir geometri uz-
manıydı. Atatürk sadece 
harp meydanlarında Türkiye 
Cumhuriyeti’ne her konu-
da yenilikler getiren bir 
lider olmakla yetinmeyip 
bir de bu tip özellikleri ile 
dikkat çeken bir insandı. 

Bugün Matematik Evi’nden 
yararlanan ve Atatürk’ün 
yolundan giden öğrenci sa-
yısı 290’a ulaştı. 5 ayda ise 
toplam 800 kişi Matematik 
Evi’nden faydalandı. Mate-
matik Evi, kentimize hayırlı 
olsun.” ifadelerini kullandı. Pi Sayısı ≈ 3,14

plaket takdim etti. 
  Eğitim çalışmaları hak-
kında bilgi almak isteyen 
vatandaşlar, yetkililere 

0 (222) 290 12 90 numaralı 
telefondan ulaşabilecek.

PLATONIC SOLIDS
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YUNUS’UN TORUNLARI MEST ETTİ
Tepebaşı Belediyesi, müziğinden metin yazımına, oyuncularından kostümlerine kadar her aşamasını 
kendi bünyesinde hazırladığı Yunus; Dervişin Rüyası müzikli oyununda, Yunus’un torunları ile Yunus 
Emre’yi anlattı.

  Tepebaşı Belediyesi Genç-
lik Tiyatrosu’ndan 16 tiyat-
rocu, İki Elin Sesi Var Çocuk 
Senfoni Orkestrası’ndan 55 
müzisyen ve 30 koro ele-
manının uzun süredir yoğun 
bir tempo ile hazırlandıkları 
oyunda, bu topraklarda ye-
tişmiş en büyük tasavvuf 
ozanı, Eskişehir’in yetiştir-
diği hoşgörü üstadı Yunus 
Emre; yine bu topraklarda 
yetişen torunları tarafından 
canlandırıldı. Kullandığı öz 
Türkçe ile halkın tamamı-
nın benimsediği Yunus’un; 

doğrulukla, şefkatle ve 
hoşgörüyle insanlığı ku-
caklayış öyküsü; tiyatro-
suyla, senfonisiyle ve de 
korosuyla, doğup büyüdüğü 
toprakların çocukları tara-
fından izleyiciye aktarıldı.

    Oyunun sonunda Baş-
kan Ataç, Yunus Emre’nin 
tiyatro ile anlatılmasının 
önemine dikkat çekerek: 
“Eskişehir’in Yunus gibi 
bir değeri varken, sevgili 
gençlerimiz de o değeri çok 
iyi anlayarak bugün bu oyu-

nu hayata geçirdiler. Yunus 
hoşgörü demek, Yunus ta-
savvufi ozan demek, Yunus 
şefkat demek, Yunus büyük 
anlayış demek, Yunus öz 
Türkçe demek... Tüm bun-
ları sahneye o kadar güzel 
yerleştirmişler ki; orkest-
rasıyla, korosuyla, tiyatro-
suyla büyük bir eser ortaya 
getirdiler. Ben büyükleri 
olarak, abileri olarak onlar-
la iftihar ediyorum. Sizlerle 
de iftihar ediyorum, güvenip 
çocuklarınızı bize emanet 
ettiniz.” ifadelerini kullandı.

  Bilet satışından elde 
edilen gelirin, İki Elin 
Sesi Var Çocuk Senfo-
ni Orkestrası’na ens-
trüman katkısı olarak 
aktarılacağı oyunu 
izleyenler de çok be-
ğendiklerini ifade etti

Yazan : Cansu Atılgan Pazvantoğlu - Yöneten : Fatih Pazvantoğlu
Orkestra Şefi : Ramazan  Albayrak - Koro Şefi: Derya İnanç
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BERBEROĞLU ESKİŞEHİRLİLER İLE BULUŞTU
Tepebaşı Belediyesinin düzenlediği söyleşi ve imza gününe katılmak üzere kentimize gelen CHP 
İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehirli sevenleri ile buluştu.

  Programın söyleşi bölü-
münde konuşan Berberoğ-
lu, Adalet Yürüyüşü’nden 
bahsederek cezaevinde 
kaldığı süreçte destekle-
rinden dolayı Eskişehirlilere 
teşekkür etti. Berberoğlu: 
“Adalet Yürüyüşü’nü dü-
zenleyenlere ve destek-
leyenlere minnettarım. 

  Kent & Kültür Söyleşileri 
yeni sezonda, Bülent Ortaç-
gil, Mahmut Çınar ve Meh-
met Güreli’yi ağırladı.

  Şair Haydar Ergülen’in ko-
ordinatörlüğünde gerçek-
leştirilen söyleşilere çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

  Adalet Yürüyüşü fotoğraf-
larının da sergilendiği et-
kinlik, Enis Berberoğlu’nun 
Maltepe Cezaevi'nde tutuk-
lu olarak geçirdiği günlerini 
konu alan kitabı Rehin’i ve 
Siz Yürürken Ben Yatarken 
Yazı-Yorum isimli kitabını 

Benim gazeteciliğim döne-
mini bilenler ‘Ondan casus 
mu olur?’  dedi ve buna 
inanmadılar. Ama adımı 
ilk kez duyanlar, o iftira ile 
duydu. Siz Adalet Yürüyüşü 
ile benim adımdan o lekeyi 
sildiniz. Bana daha kıymetli 
bir hediye veremezdiniz.” 
ifadelerini kullandı.

Eskişehirli okurları için im-
zalaması ile sona erdi.
  Etkinliğin ardından Ataç 
ve Berberoğlu İsmet İnönü 
Caddesi’nde ve Tepebaşı 
Belediyesi Hanımeli So-
kak‘ta vatandaşlar ile soh-
bet etti.

KENT & KÜLTÜR SÖYLEŞİLERİ
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TEPEBAŞI’NDA CUMHURİYET COŞKUSU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tepebaşı’nda pek çok farklı etkinlik ile kutlandı. 

  17. Dönem Amasya Mil-
letvekili Arsan Savaş 
Arpacıoğlu ve Anayasa 
Mahkemesi önceki baş-
kanlarından Yekta Güngör 
Özden’in arşivinden pul-
ların ve gravür Atatürk 
resimleri koleksiyonu ile 
Cumhuriyet dönemine ait 
altın ve gümüş para ko-
leksiyonunun da yer aldığı 
Atatürk ve Cumhuriyet te-
malı sergi belediye bina-
sında gerçekleştirildi.

29 Ekim kutlamaları kapsamında “Cumhuriyete Koş” slo-
ganı ile  düzenlenen halk koşusu, vatandaşların ve spor-
cuların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi. 

   Belediyenin katkıları ile 132 Cumhuriyet kadını tarafından hazırlanan 100 metrekarelik 
dev Atatürk imzası, Behiç Erkin Futbol Sahası’nda İzmir Marşı eşliğinde birleştirildi.

Cumhuriyetimizin 95. yıldönümü Mehmet Özel şefliğinde 
Türk Halk Müziği Kadınlar Korosu 'Cumhuriyet ve Unutul-
mayan Türküler' Konseri kutlandı.

Atatürk ve Cumhuriyet Sergisi "Cumhuriyete Koş" Halk Koşusu

İlmek İlmek Atatürk Sevdası

Cumhuriyet Konserleri

Türk Sanat Müziği Korosu, Devlet Sanatçısı İnci Çayırlı 
şefliğinde ‘Cumhuriyet ve Tangolar’ konserini gerçekleştirdi.

Aytaç Karausta’nın şefliğinde sahne alan Türk Halk Müziği 
Korosu ise ‘Cumhuriyet Konseri’ ile izleyici karşısına çıktı.

 Tepebaşı Belediyesi tara-
fından Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ebediye-
te intikalinin 80. yılı dola-
yısıyla açılan “Işığın Yolu-
muzu Aydınlatıyor” karma 
fotoğraf sergisi ziyaretçi 
akınına uğradı.
 Sergide Başkan Ataç: 

“7’den 70’e Atatürk sev-
dası kalbimize, içimize 
işlemiş. Kimse onu ve 
devrimlerini Türk mille-
tine unutturamaz.” diye 
konuştu. Anı Defteri'ne 
yazılanlar ise Türk hal-
kının Ata’ya özleminin en 
güzel kanıtı oldu. 
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