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Tepebaşı Belediyesi, hava 
sıcaklığının arttığı ve koro-
navirüs sürecinde sokağa 
çıkma kısıtlamasının uygu-
landığı günlerde, sokakta 
yaşayan hayvanları unutma-
yarak besleme yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, korona-
virüs tedbirleri kapsamında 
gerçekleştirdiği ilaçlama 
çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürdü. Yoğun bir tempo 
ile çalışan ekipler, bin 584 
noktada ilaçlama yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, GESİKOOP 
ve lisanslı geri dönüşüm 
firması arasında herhangi bir 
statüleri olmadan ağır ve zorlu 
koşullarda çalışan sokak top-
layıcılarını tek bir çatı altında 
birleştiren protokol imzalandı.

devamı » 4. syf devamı » 4. syf devamı » 14. syf

SOKAKTAKİ CANLAR 
ŞEFKATLE BESLENİYOR

BİN 584 NOKTADA 
İLAÇLAMA YAPILDI

SOKAK TOPLAYICILARI 
STATÜYE KAVUŞUYOR

İhtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü 
yalnız yaşayan vatandaşlara 
sıcak yemek servisi sunan 
Nihal-İsmail Akçura Aşevi; 65 
yaş üzeri 501, ihtiyaç sahibi 
119 olmak üzere toplam 620 
vatandaşa hizmet veriyor. 

devamı » 3. syf

BEREKETİ PAYLAŞMANIN 
HUZURU TEPEBAŞI’NDA

Tepebaşı Belediyesi Belde Ev-
leri, koronavirüs ile mücadele 
sürecinde de dayanışmanın 
merkezleri olmayı sürdürü-
yor. Belde Evi kadınları, 30 
merkezde maske üretimi 
gerçekleştirdi.

devamı » 3. syf

30 BELDE EVİ’NDE 
MASKE  ÜRET İMİ
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Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç, koronavirüs 
tehlikesine karşı sür-
dürülen toplumsal 
mücadeleye ilişkin 
açıklamalarda bulun-
du.

Koronavirüsten top-
lumsal olarak korun-
mak için her bir bi-
reye önemli görevler 
düştüğünü belirten 
Başkan Ataç: “Toplum 
sağlığını koruyabil-
memiz için sürdürdü-
ğümüz koronavirüs ile 
mücadele sürecinde 
dayanışma ruhunun 
ve sağduyunun öne-

mini kavramamız büyük 
önem taşıyor. Sakin şe-
kilde hareket etmemiz 
ve hijyen, sosyal mesa-
fe, izolasyon gibi kural-
ları yerine getirmemiz 
çok değerli. Toplum 
sağlığını korurken tüm 
kurum ve kuruluşlardan 
her bir bireye kadar, 
hepimize kritik görevler 
düşüyor. Kendi sağlı-
ğımıza dikkat ederken 
tüm toplumumuzu da 
korumuş olacağız. Bu 
bilinç ile el hijyeni, sos-
yal mesafe ve evde kal-
ma hususlarına dikkat 
etmeye devam etmeli-
yiz. İnsanlarımız, büyük 
bir oran ile çalışmak 

zorunda. Bu sebep-
le alınacak tedbirlerin 
önemi de artıyor.” dedi.

Tedbir amacı ile evde 
kalınmasının, ihtiyaç-
ları da beraberinde ge-
tirdiğine dikkat çeken 
Başkan Ataç: “Evde 
kalma süresi uzadıkça 
ihtiyaçlar da artıyor. 
Tepebaşı Belediyesi, 
sürecin ilk gününden 
bu yana Mavi Masa ile 
7/24 vatandaşların acil 
durum ihtiyaçlarına 
karşılık veriyor. Bu hiz-

meti, Vefa Destek Guru-
bu ile koordineli şekilde 
sürdürüyoruz. Halka 
uzanan en şefkatli el, 
belediyelerdir. Eski-
şehir’imizde bu zorlu 
süreç dayanışma ruhu-
muz sayesinde başarılı 
şekilde sürüyor. Tüm 
kurum ve kuruluşların, 
üzerine düşen görevleri 
en iyi şekilde yerine ge-
tirmeye gayret ettiğini 
düşünüyorum. Vatan-
daşlarımızın da gerekli 
hassasiyeti göstermesi 
ile bu zor günleri, en az 
hasar ile atlatacağımıza 
inanıyorum. Korona-
ya inat, yaşasın hayat” 
ifadelerini kullandı.

K O R O N A Y A  İ N A T  Y A Ş A S I N  H A Y A T
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, koronavirüse karşı 
sürdürülen mücadelede belediyelerin vatandaşların daima yanın-
da olduğunu vurgulayarak “Belediyeler, halkına uzanan en şef-
katli ellerdir, koronaya inat yaşasın hayat” dedi.

       “Halka uzanan 
en şefkatli el bele-
diyelerdir”
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Pandemi sürecinde ih-
tiyaç sahibi ve 65 yaş 
üstü yalnız yaşayan va-
tandaşlara sıcak yemek 
servisi sunan Nihal-İs-
mail Akçura Aşevi; 65 yaş 

   Tepebaşı Belediyesi 
Belde Evleri, toplumsal 
olarak sürdürülen korona-
virüs mücadelesine des-
tek olarak maske üretti.

  Belde Evleri, kadınla-
rın kendilerini geliştirdiği 
birer merkez olmanın 
yanı sıra zor günlerde de 
dayanışmanın merkezi 
oldu. Tepebaşı Belediyesi 
bünyesindeki 30 Belde 
Evi, dünya genelinde sağ-
lık tehdidi haline gelen 
koronavirüse karşı ted-
bir amacıyla kullanılan 
maskelerin üretimine ev 
sahipliği yaptı. Belde Evi 
kadınları, Tepebaşı Bele-
diyesi personelinin yanı 
sıra vatandaşların kulla-
nımına sunulmak üzere 
maske üretti.

30 BELDE EVİ’NDE MASKE ÜRETİMİ

Nihal-İsmail Akçura Aşevi’ni ziya-
ret ederek çalışmaları yerinde in-
celeyen Başkan Ataç: “Aşevimiz ile 
her zaman olduğu gibi koronavirüs 
sürecinde de ihtiyaç sahiplerimize 
ulaşıyoruz. Bereketi paylaşmanın 
verdiği huzurunu Tepebaşı’nda 
hissediyoruz.” dedi.

 
 Toplu alanlarda mas-

ke kullanımının zorunlu 
hale gelmesiyle birlikte 
kadınlar, artan maske ih-
tiyacının karşılanabilmesi 
amacıyla maske üretimi 
gerçekleştirdi. Duyarlılık 
örneği gösteren kadınlar, 
sürece katkı verdikle-
ri için mutlu olduklarını 
ifade ederek: “Tepebaşı 
Belediyemiz her zaman 
bizim yanımızda. Biz de bu 
zor dönemde birbirimize 
destek olmak istedik. Bu 
süreci Başkanımız Ahmet 
Ataç’ın da belirttiği gibi 
dayanışma ruhu ile aşa-
cağımıza inanıyoruz.” dedi.

BEREKETİ  PAYLAŞMANIN HUZURU TEPEBAŞI’NDA

üzeri 501, ihtiyaç sahibi 
119 olmak üzere toplam 
620 vatandaşa hizmet 
veriyor. Başkan Ataç, 
aşevini ziyaret ederek: 
“Aşevimiz tarafından her 

gün düzenli olarak 65 yaş 
üzeri 501, ihtiyaç sahibi 
119 olmak üzere toplam 
620 vatandaşımıza sıcak 
yemek hazırlıyoruz. Öğle 
ve akşam öğünleri için 

hazırlanan bu yemekle-
rin servisi yine ekiple-
rimiz tarafından tek tek 
yapılarak evlere teslim 
ediliyor. Aşevimiz ile yılın 
tüm aylarında olduğu gibi 
koronavirüs sürecinde de 
ihtiyaç sahiplerimize ula-

şıyoruz. Tepebaşı ailesi 
olarak birlik ve beraber-
lik içinde olmaya devam 
edeceğiz. Bereketi pay-
laşmanın verdiği huzuru 
Tepebaşı’nda hissediyo-
ruz.” diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Belde Evleri, koronavirüs ile mücadele süre-
cinde de dayanışmanın merkezleri olmayı sürdürüyor. Belde Evi 
kadınları, 30 merkezde maske üretimi gerçekleştirdi.

      Belde Evleri 
Dayanışma Merkezi 
oldu.

 Kadınların hazırladıkları 
maskeler, pamuklu ku-
maştan yıkanarak yeniden 
kullanılacak şekilde üre-
tildi. 
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Tepebaşı Belediyesi, 
sokak hayvanları için 
gerçekleştirdiği besleme 
faaliyetlerini aksatmadan 
sürdürdü.

Tepebaşı Belediyesi, 
yeni tip koronavirüse kar-
şı ilaçlama çalışmalarını 
aralıksız şekilde sürdür-
dü.

Veteriner İşleri Müdür-
lüğü’ne bağlı ekipler, il-
çedeki kamusal alanlarda 
yoğun bir ilaçlama ça-
lışması yaptı. Ekipler bu 
kapsamda resmi ve kamu 
binaları dahil olmak üze-
re okul, cami, aile sağlığı 
merkezleri, muhtarlık bi-

SOKAKTAKİ CANLAR ŞEFKATLE BESLENİYOR

BİN 584 NOKTADA
İLAÇLAMA YAPILDI

Tepebaşı Belediyesi, hava sıcaklığının arttığı ve koronavirüs sürecinde sokağa 
çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, sokakta yaşayan hayvanları unut-
mayarak besleme yaptı.

Belediyemiz, koronavirüs tedbirleri kapsamında ger-
çekleştirdiği ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürdü. Yoğun bir tempo ile çalışan ekipler, bin 584 
noktada ilaçlama yaptı.

naları, Tepebaşı Belediye-
si Hizmet Binası ve bağlı 
merkezlerin de aralarında 
bulunduğu toplam bin 584 
noktada ilaçlama çalış-
ması yaptı.

İlaçlama çalışmalarında 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 
onayladığı, Sağlık Bakan-

      DSÖ onaylı, 
Sağlık Bakanlığı’n-
dan ruhsatlı ilaç 
kullanıldı

lığı tarafından ruhsatlan-
dırılmış, özellikle virüsid, 
bakterisid ve fungisidlere 
karşı etkili olan 450 litre 
antiseptik dezenfektan 
ilacı kullanıldı.

Gerçekleştirilen ilaç-
lama çalışmalarından 
dolayı memnuniyetini 
belirten vatandaşlar da 
belediyeye toplum sağ-
lığına yönelik çalışmala-
rından dolayı teşekkür-
lerini iletti. 

Hava sıcaklığındaki 
artışın yanı sıra sokağa 
çıkma kısıtlaması do-
layısıyla yiyecek ve su 
bulmakta zorlanan hay-
vanlar, belediye ekip-
leri tarafından şefkatle 
beslendi. Tepebaşı Be-
lediyesi Veteriner İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, ilçe 
genelindeki alan-

lara  900 ton 
kuru mama 

ve su bırakarak sokak 
hayvanlarının imdadına 
yetişti.

Yetkililer, vatandaşlar-
dan da sokak hayvanları 
için kapı önlerine su ve 
kuru mama bırakabile-
ceğini hatırlattı



TEPEBAŞI HABER 5

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

T E B E V  Y A L N I Z  B I R A K M I Y O R

    TEBEV ile yüzler 
gülüyor.

Tepebaşı Belediyesi 
Evde Bakım Hizmetleri 
(TEBEV) bünyesindeki va-
tandaşların koronavirüs 
tehlikesinden korunması 
için hizmetlerini sürdü-
rerek evlere ulaşmaya 
devam ediyor.

Vatandaşların evde 
kalması gereken süreçte 
TEBEV, eczane ve mar-
ket-pazar alışverişleri 

Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), bünyesindeki 
342 vatandaşı yalnız bırakmıyor. TEBEV ekipleri ihtiyaç sahiplerinin 
market, eczane alışverişini de yapıyor.

konusunda bünyesindeki 
342 vatandaşa hizmet 
ediyor. Tepebaşı Bele-
diyesi Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü bünyesinde hiz-
met veren TEBEV, dünya 
genelinde sağlık tehdidi 
haline gelen ve özellik-
le yaşlı vatandaşlar için 
tehlikeli olduğu ifade 
edilen koronavirüse karşı 
da vatandaşlara hizmet 

veriyor. TEBEV ekiple-
ri, kayıtlı vatandaşların 
yaşlılık ve koronavirüs 
dolayısıyla dışarı çıkma-
maları için çalışıyor. TE-
BEV ayrıca vatandaşların 
evlerinde temizlik hizmeti 
sunmaya devam ediyor.

2012 yılı Mart ayında 
hizmet vermeye başla-
yan TEBEV, ihtiyaç sa-
hibi vatandaşlara bat-
taniyeden hastalar için 
üretilmiş özel yatakla-
ra, yürümeye yardımcı 
olan araçlardan mutfak 
araç gereçlerine kadar 
birçok konuda yardım 
sağlıyor. TEBEV, 65 yaş 
üstü yaşlılar, tedaviye 
yönlendirilmesi gereken 
mağdur hastalar, yalnız 
yaşayıp kendi bakımı-
nı sağlayamayanlar, 

engelliler, yatalak du-
rumda olanlar, evde 
sağlık bakımına ihtiyaç 
duyan hastalar, sosyal 
güvencesi bulunmayan-
lar ve sağlık hizmetine 
ulaşamayan yurttaşlara 
yönelik hizmet veriyor.

TEBEV bünyesindeki 
vatandaşlar da aldıkla-
rı hizmetlerden mem-
nuniyetini belirterek 
Tepebaşı Belediyesi’ne 
teşekkürlerini iletiyor.



TEPEBAŞI HABER 6

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

Bugüne kadar yüz-
lerce noktada ilaçlama 
çalışması yapan Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ilaçlama ekipleri, 
11 Mayıs tarihi itiba-
riyle yeniden faaliyete 
geçen berber ve kuaför 
işletmelerini hijyenik 
hale getirdi. Eskişehir 
Berberler ve Kuaförler 
Esnaf Odası ile iş birliği 
halinde gerçekleştiri-
len çalışmalarda Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün 
onayladığı, Sağlık Ba-
kanlığı tarafından ruh-
satlandırılmış, özellik-
le virüsid, bakterisid ve 
fungisidlere karşı etkili 
olan antiseptik dezen-
fektan ilacı kullanıldı. 
Gerçekleştirilen ilaç-
lama çalışmalarından 

KUAFÖRLER VE GÜZELLİK SALONLARI DEZENFEKTE EDİLDİ
Tepebaşı Belediyesi, yeniden faaliyete geçen berberler ve 
kuaförlerde ilaçlama çalışması yaptı. Çalışma kapsamında 
ilçede bulunan iş yerleri özenle dezenfekte edildi.

dolayı memnuniyetini 
belirten esnaflar ve 
vatandaşlar da Tepe-
başı Belediyesine top-

lum sağlığına yönelik 
çalışmalarından dolayı 
teşekkürlerini iletiyor.

Tepebaşı Belediyesi 

yetkilileri ise çalışma-
ların devam edeceğini 
belirterek vatandaşlara 
koronavirüse karşı hij-

yen tedbirleri ve sosyal 
mesafe kuralını göz 
önünde bulundurmaları 
konusunda uyarıyor. 
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İyilik hareketine, Tepe-
başı Belediye Başkanı ve 
Meclis üyelerinin yanı sıra 
Tepebaşı Belediye perso-
neli, hayırseverler ve bu 
işe gönül veren iş insanları 
da destek verdi. 

Sazova, Yeşiltepe, Şi-
rintepe, Sütlüce, Fatih ve 
Şarhöyük mahallelerinde 
faaliyet gösteren 15 bak-
kal ve markete borcu olan 
vatandaşların ödemeleri 
gerçekleştirildi. Başkan 
Ataç: “Dayanışmanın en 
güzel örneklerinden biri 
olan bu uygulama yıllardır 

Tepebaşı Belediyesi, 
koronavirüs ile müca-
delede alınan tedbirler 
kapsamında çalışmaların 
aralıksız devam ediyor.

İ Y İ L İK  HAREKET İ  Ç IĞ  G İB İ  BÜYÜDÜ

BİN 29 AİLEYE GIDA YARDIMI

Belediyemiz yöneticileri, meclis üyeleri, hayır-
severler ve bu işe gönül veren iş insanlarının 
topladıkları bütçeyle hayata geçirilen iyilik ha-
reketi kapsamında bakkal ve marketlerdeki ve-
resiye borçları kapatıldı. Son olarak 6 mahalle-
deki 15 veresiye defterinin daha borcu kapatıldı.

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs ile mücadele 
kapsamında bin 29 aileye gıda paketi yardımın-
da bulundu.

devam eder. Öte yandan 
bunun duyulmasını da 
hiçbir zaman istemedim. 
Ancak ekonomideki kötü 
gidiş, tırmanan işsizlik, 
ay sonunu getiremeyen 
aileler düşünüldüğünde, 
bu yardımlaşma ve da-
yanışmanın daha fazla 
yaygınlaşması gerektiğini 
görüyoruz. Son yardım et-
kinliğinde bana bütçeleri 
ölçüsünde katılan Tepeba-
şı Belediye Meclis üyesi ve 
çalışma arkadaşlarıma da 
şahsım adına teşekkürle-
rimi iletiyorum.” dedi.

Virüse karşı ilk tedbir 
alan belediyelerden olan 
Tepebaşı Belediyesi, sal-
gından ekonomik olarak 
etkilenen vatandaşlara 
da yardım eli uzatmayı 
ihmal etmedi. belediye 

ekipleri, temel gıda mad-
delerinden oluşan paket-
leri ihtiyaç sahiplerinin 
adreslerine ulaştırdı.

Tepebaşı Belediyesi 
ekiplerince hazırlanan 
gıda paketleri, bin 29 
aileye teslim edilirken, 
vatandaşlar memnuniye-
tini ifade ederek Tepebaşı 
Belediye Başkanı Dt. Ah-
met Ataç’a teşekkürlerini 
iletti.
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23 NİSAN COŞKUSU EVLERE SIĞMADI

19 MAYIS COŞKU İLE KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 
100. yılı, coşku ile kutlandı. Sokağa çıkamayan 
Eskişehirliler, bayram sevincini pencerelerde 
ve balkonlarda doyasıya yaşadı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı, sokağa çıkma kısıtlamasından 
dolayı evlerde, pencerelerde ve balkonlarda 
doyasıya kutlandı. 

  Çocukların 23 
Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk 
Bayramı coşku-
sunu anlattıkları 
“Koronaya inat ya-
şasın hayat” sloga-
nıyla kompozisyon 
ve şiir yarışması 
düzenlendi.

   Koronaya inat ya-
şasın hayat” sloganı 
ile 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayra-
mı’na özel, gençlere 
yönelik “Şartlar Zor 
Olduğunda da #Baş-
rolSensin” yarışma-
sı düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle 
evlerinde olan Eskişehirliler, bayramın coşkusunu pencerelere ve balkonlara 
çıkarak yaşadı. Okullarını süsleyemeyen çocukların, evlerinin pencerelerini 
süslemesi de renkli görüntüler ortaya koydu. Saatler 21.00’i gösterdiğinde 
ise İstiklal Marşı, yine evlerinin balkon ve pencerelerine çıkan Eskişehirli-
ler tarafından gururla okundu.

Başkan Dt. Ahmet Ataç da: “Sevgili Eskişehirliler, 23 Nisan coşkusunu bu 
yıl evlerimizde yaşıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. Yıl 
coşkusunu hissederken, bu zor günlerin geride kalacağına yürekten ina-
nıyorum. Tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyor, Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü özlem ve minnet ile anıyorum” dedi.

Kent genelinde evler; bayraklar ve Mustafa Kemal Atatürk’ün 
posterleri ile donatılırken şehir adeta kırmızı beyaza büründü. 
Gün boyunca kentte dolaşan Tepebaşı Belediyesi araçların-
dan ve restore edilen klasik otobüs üzerinden yayınlanan 
marşlar vatandaşların coşkusuna çoşku kattı. 

Başkan Dt. Ahmet Ataç da: “Sevgili Eskişehirliler, baş-
ta gençlerimiz olmak üzere; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın vatandaşlarımızda ortaya 
çıkardığı coşku, cumhuriyetimizin en büyük teminatla-
rındandır. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, daha nice 
bayramlar karşılamak ümidi ile hepinizi saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum” değerlendirmesinde bulundu.
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Sıfır Atık Belgesi, atık 
oluşum sebeplerinin göz-
den geçirilerek atık olu-
şumunun engellenmesi 
veya minimize edilmesi, 
yeniden kullanıma önce-
lik verilmesi, kaynakların 
daha verimli kullanılma-
sı, atığın oluşması du-
rumunda ise kaynağında 
ayrı ve etkin toplama 
sisteminin kurulması ve 
geri kazanımının sağlan-
masını kapsayan sorum-
lulukları başarı ile yerine 
getiren özel ve kamu ku-

Atıkların kaynağında 
ayrı toplanması kapsa-
mında ilçede 2010 yı-
lından bu yana ambalaj 
atıkları, bitkisel atık yağ-
lar, elektrikli ve elektronik 
atık eşyalar, atık piller 
ve tekstil atıklarının ha-
nelerden, okullardan, 
kurumlardan toplanması 
için gerekli bilgilendirme 
çalışmalarını yürüterek 
toplama noktaları oluş-
turdu.

Gazipaşa Mahallesi’nde 
kurulan 1. Sınıf Atık Ge-
tirme Merkezi ile tüm 
dünyada giderek büyük 
bir çevre sorunu haline 
gelen atıklar konusunda 
örnek bir çalışmaya imza 
atıldı. Tesiste 13 kalem 
atık ambalaj atığı (kağıt, 
karton, kompozit, plas-
tik, cam, ahşap ambalaj, 
tekstil ambalaj, metal 
vb.) tekstil atıkları, atık 
piller, ömrünü tamam-
lamış lastikler, mobilya 

rumlarına veriliyor. Bele-
diyemiz de bu kapsamda 
hayata geçirdiği Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi ile, atık-
ların kaynağında ayrış-
tırılarak milli ekonomiye 
kazandırılması ve atıkla-
rın oluşumun azaltılması 
adına yaptığı çalışmalar 
neticesinde, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Eskişe-
hir İl Müdürlüğü tarafın-
dan Tepebaşı Belediyesi 
Hizmet Binası, Sıfır Atık 
Belgesi almaya hak ka-
zanarak Eskişehir’de bu 

belgeyi alan ilk belediye 
oldu.

Personele yönelik Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi-

İLK SIFIR ATIK BELGESİ TEPEBAŞI’NIN OLDU

ne ilişkin bilgilendirme 
çalışmaları yapılırken 
hizmet binası ve ek bina-
lara atıkların ayrıştırıldığı 

Geri dönüşüm çalışmaları ilçe 
genelinde uygulanıyor

D o ğ a  k o r u n u r k e n  e k o n o m i  k a z a n ı y o r

Tepebaşı Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
ülke genelinde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında Haziran 
2020 tarihine kadar tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluş-
ların almasının zorunlu hale geldiği sıfır atık belgesini Eskişe-
hir’de alan ilk belediye oldu.

kumbaralar yerleştirdi ve 
sıfır atık bilgi sistemine 
kayıt olarak veri girişi 
sağlamaya başlandı. 

Atıkları kontrol altına 
alarak çevre kirliliğini 
önlemek, geri dönüşümü 
mümkün atıkları ekono-
miye yeniden kazandır-
mak ve gelecek nesillere 
temiz ve yaşanabilir bir 
dünya bırakmak adına 
kurulan atık toplama sis-
teminin yanı sıra ilçemiz-
de Sıfır Atık kapsamında 
da yeni uygulamalar ger-
çekleştiriliyor.

atıkları, atık floresan 
lambalar, atık elektrik-
li ve elektronik eşyalar, 
atık ilaçlar, bitkisel atık 
yağlar toplanarak, grup-
larına göre belediyenin 
sözleşme yaptığı lisanslı 
firmaya teslim edilecek. 
Böylece hem doğa ko-
runmuş olacak hem de 
ekonomi kazanacak. 

Tepebaşı Belediyesi 
yetkilileri, çevre kirlili-
ğinin tüm dünyada gide-
rek büyüyen, büyüdükçe 

içinden çıkılamaz bir hal 
alan ve bu sebebiyle ge-
leceğimizi tehdit eden bir 
mesele olduğunu ifade 
ederek: “Çevre kirliliği-
nin ve tehdidinin bertaraf 
edilebilmesi için yapı-
lacak en güzel çalışma 
geri dönüşümdür. Biz 
de bu noktada Tepebaşı 
Belediyesi olarak temiz, 
düzenli ve yaşanabilir bir 
Tepebaşı için çalışmala-
rımıza devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
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B U  B İ R  B A Ş A R I  H İ K AY E S İ D İ R
Kömürlü termik santrale karşı verilen hukuki mücadele sürecini değerlendiren 
Başkan Ataç: “Bu süreç, başlı başına büyük bir başarı hikayesidir. Kentimizde ya-
şayan vatandaşlarımız STK’larımız ve bölge halkı on binlerce dilekçe verdi. Bütün 
Eskişehir’e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum, Türkiye’ye örnek olacak bir 
süreci birlikte sürdürdük, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç, ken-
te yapılması planlanan 
kömürlü termik santral 
ve sürdürülen hukuksal 
mücadeleye ilişkin bir 
basın toplantısı düzenle-
di.

Koronavirüse karşı mü-
cadele tedbirlerinin ve 
sosyal mesafe kuralının 
uygulandığı toplantıda 
basın mensuplarına açık-
lamalarda bulunan Baş-
kan Ataç, sözlerine dünya 
gündemine ilişkin değer-
lendirmelerde bulunarak 
başladı. 

Koronavirüsün dünya 
üzerindeki yaşamı de-
ğiştirdiğine de değinen 
Başkan Ataç: “İnsanoğlu 
doğaya müthiş derecede 
zararlar verdi. İklimsel 
ısınmalar, ormanların yok 
edilmesi, köprü-havaa-
lanı gibi yapılar için bin-
lerce, on binlerce ağacın 
kesilmesi, göçmen kuş-
ların rotalarını değişti-
recek ölçekte zararlar 
verildi. Maden aramaları 
ülkemizde bir program 
dahilinde çok yaygınlaştı. 
Bizim artık büyük ya da 
çılgın projelere ihtiyacı-
mız yok. İnsanın gönül 

  Çılgın projelere 
ihtiyacımız yok. 

  Eskişehir’imiz 
çok ciddi bir 
mücadele verdi.

rahatlığı ve sağlık içinde 
yaşayabileceği bir orta-
ma ihtiyacı var. Bunun 
için de ekosisteme dikkat 
etmemiz, onu korumamız 
lazım.  Bakın, iki ayda 
dünya kendisini yeniledi; 
göremediğimiz hayvanla-
ra, doğanın kendisini ye-
nilemesine, denizlerdeki 
balıkların bolluğuna şahit 
olabildik.” dedi.

Başkan Ataç konuşma-
sının devamında kömürlü 
termik santrallerin do-
ğaya ve insan sağlığına 
zararlarına vurgu yaptı. 
Başkan Ataç: “Tedbir-

ler neden büyükşehirler 
ile birlikte Zonguldak’ta 
yoğunlaştırıldı? Kömür 
ve termik santrallerden 
dolayı. Bunu fark ede-
lim, hükümet de buna 
dikkat etmeli. Bir takım 
kazançları kenara bıra-
kıp insan sağlığına önem 
verilmeli. 3 yıldır Eski-
şehir’imiz de çok ciddi 
bir mücadele verdi. 21 
Ocak 2017’de Bakanlar 
Kurulu, Alpu Ovası’nı bü-
yük ova ilan etti, biz de 
buna sevindik. Bu tarımı 
koruyan bir karardı. Ar-
dından 2-3 ay sonra bir 
gerçek ortaya çıktı; Alpu 
Ovası’nda bir kömürlü 
termik santral yapılmak 
istendiğini öğrendik. Kö-
mürlü termik santralin 

ne kadar kötü bir şey 
olduğunu Zonguldak, El-
bistan, Çanakkale-Çan, 
Muğla gibi örneklerden 
iyi biliyorduk. Santral 
kapsamında çıkarılacak 
kömür bin 700 kalori 
civarında. Yani çok ka-
litesiz ve duman, kül 
anlamında çok sağlıksız 
olacak. Kömürlü termik 
santralin de çevresin-
deki 25 kilometrekarelik 
dairesel alanı etkileye-
ceğini biliyoruz. Biz de o 
dönemde bilgilendirmek 
amacı ile mühendisle-
rimiz ile birlikte çevre 
köylerimizi dolaşarak 
toplantılar düzenledik. 
Kendi köylerimiz ile 
birlikte Alpu köylerin-
deki vatandaşlarımıza 

bu santralin zararlarını 
anlattık. Tüm STK’lar, 
meslek odaları, kent 
konseyleri, milletvekil-
lerimiz ile birlikte ortak 
çalışmalar gerçekleştir-
dik. Çiftçi kadınlarımızı 
TBMM’ye götürerek mil-
letvekilleri ile görüştür-
dük. O kadınlarımız da 
bu santralin yapılmasını 
istemediklerini ifade 
ettiler. Aralarından bir 
tanesi de, ‘Biz kimseden 
iş, aş istemiyoruz. Bi-
zim toprağımıza dokun-
mayın’ diyerek durumu 
özetledi. Bunu hiç unu-
tamıyorum.” sözlerini 
kullandı.



TEPEBAŞI HABER 11

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

• Eskişehir Milletvekillerine,
• Eskişehir Büyükşehir Belediyesine,
• Odunpazarı, Han, Mahmudiye Belediyesine,
• Eskişehir Kent Konseyine,
• TEMA’ya,
• TMMOB, DİSK, Eskişehir Tabib Odasına, Eskişehir Eczacı Odası, Diş Hekimleri 

Odasına, Veteriner Hekimleri Odasına, Eskişehir Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler Odasına, Eskişehir Barosuna, Eskişehir Ziraat Odası, Orman Mü-
hendisleri Odası, Akademik odalara ve çevre derneklerine, Gündüzler, 
Yakakayı, Beyazaltın, Kızılcaören ve Alpu halkına, kadın erkek 
ayırt etmeden çiftçilerimize, muhtarlarımıza, tüm hem-
şehrilerime bizimle birlikte yürüdükleri için sonsuz 
teşekkürü borç bilirim.

Eskişehir büyük bir  dayanışma örneği gösterdi

Başkan Ataç: “Eski-
şehir halkının ve bölge 
insanlarının hassasiyeti, 
kömürlü termik santrale 
karşı verilen mücadele-
de büyük önem taşıdı. 
Kentimizin buna karşı 
çıkması, konuyu meclise 
taşımamız da çok önem-
liydi. Öte yandan bir 
hukuki süreç yürütüldü. 

Bu bir başarı hikayesidir.
Tepebaşı Belediyemiz, 
Eskişehir Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlik-
te ilk girişimleri yaptı. 
Bu özelleştirme ile ilgili 
bir davaydı ve 25 Ekim 
2017’de açmışız. Bu ilk 
dava, 13.11.2019 tari-
hine kadar sürdü ve ka-
rar çıktı. O dönemde 5’e 
karşı 4 oyla, santralin 

ihale iptali kesinleşti. Ve 
geçtiğimiz günlerde de 
belediyelerimize, bu ip-
tal kararının alındığı bil-
dirildi. Acele kamulaş-
tırma iptal davamız da 
lehimize sonuçlanmıştı; 
örneğin, ilk kazandığımız 
olumlu sonuç da buydu.  
Bu süreç, başlı başına 
büyük bir başarı hikaye-
sidir. Kentimizde yaşa-
yan vatandaşlarımız on 

binlerce dilekçe verdi. 
STK’larımız, Büyükşehir 
Belediyemiz, ilçe bele-
diyelerimiz, meslek oda-
larımız ve bölge halkımız 
ile hep birlikte hareket 
ettik. Bütün Eskişehir’e 
bir kez daha teşek-
kürlerimi sunuyorum, 

Türkiye’ye örnek olacak 
bir süreci birlikte sür-
dürdük.” dedi. Konuş-
maların ardından basın 
toplantısı sona erdi.
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PİAR Araştırma Şirke-
ti'nin gerçekleştirdiği 
"En başarılı belediye 
başkanları" anketinin 
sonuçları açıklandı.

Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç, 
“Büyükşehir İlçe Beledi-
yeleri Memnuniyet Araş-
tırması – Haziran 2020” 
anketinde, Türkiye’nin en 
başarılı 10 belediye baş-
kanı arasında yer almayı 

BAŞKAN ATAÇ, BAŞARILI BELEDİYE 
BAŞKANLARI ARASINDA İLK 10’DA
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 
65 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen 
ankette, Türkiye’nin en başarılı 7. ilçe
belediye başkanı olarak açıklandı.

başardı. Başkan Ahmet 
Ataç, yüzde 65,8’lik 
memnuniyet oranı ile lis-
tenin 7. başarılı belediye 
başkanı olarak açıklandı. 

Anket çalışması  30 
Mayıs-1 Haziran tarihleri 
arasında, 30 Büyükşehir 
ve bunlara bağlı met-
ropol ilçelerde, 18 yaş 
üzeri 65,704 katılımcı ile 
SMS link yönlendirmesi 
yöntemiyle yapılmıştır. 

Piar Araştırma abone-
leri için yaptığımız 
araştırmanın hata 
payı +/- 2,19’dur.

Çeşitli hastaneleri ve 
eczaneleri ziyaret ederek 
pandemi sürecinde feda-
karca görev yapan  sağ-
lık çalışanlarını kutlayan 
Başkan Ataç, kentte görev 
yapan hemşireler ve ec-
zacılar için isimlerine özel 
hazırlanmış olan kupaları 
da kendilerine hediye etti. 
Bir hekim olarak, pande-
mi sürecinin getirdiği bu 
zor günlerde görev yapan 

sağlık neferlerinin  halk 
sağlığı adına büyük rol 
üstlendiğini kaydeden 
Başkan Ataç: “Yurdun her 
köşesinde vatandaşları-
mızın hayatının kutsallı-
ğından ödün vermeksizin 
sonsuz bir sabır, özveri, 
gayret ve sevgi ile mes-
leğini icra etmeye çalışan, 
değerli hemşirelerimizi ve 
eczacılarımız kutluyorum. 
Bugün biz de onları ziyaret 

BAŞKAN ATAÇ’TAN HEMŞİRELERE VE ECZACILARA GÖREV BAŞINDA KUTLAMA
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç, 12 
Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve 14 Mayıs Dün-
ya Eczacılık Günü dolayısıyla kentte görev yapan 
hemşireleri ve eczacıları görevleri başında ziyaret 
etti. Sağlık çalışanlarının yurdun her noktasında 
fedakarca görev yaptığını belirten Başkan Ataç, 
onlara teşekkür ederek günlerini kutladı.

ederek kentimizde görev 
yapan sağlıkçılarımız için 
isimlerine özel hazırladı-
ğımız hediyelerini takdim 
ettik. Sağlık çalışanları-
mız, bizler için çok kıy-
metli” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç’ın ziyaret 
ederek tebriklerini ilettiği 
hemşireler ve eczacılar 
da kendisine nezaketin-
den dolayı teşekkürlerini 
iletti.
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Kent merkezinde mesai yapan ekipler, farklı mahallelerde asfalt yama, kaldırım ve 
kilit taşı çalışmaları gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü tarafından ya-
pım çalışmaları sürdürü-
len iki yeni park da yakın 
zamanda Eskişehirlilerin 
kullanımına sunulmuş 
olacak. Ekipler bu kap-
samda Yenibağlar Ma-
hallesi’nde Delege, Teğ-
men ve Kocatürk Sokak 
üzerindeki 1000 m²’lik 
ve Aşağısöğütönü 1586, 
1587 ve 1590. Sokak’ta 
bulunan 8 bin 500 m²’lik 
yeni parkların çalışma-
sına devam ediyor. Ye-
nibağlar Mahallesi’nde 
hazırlanan park alanında 
bir adet çocuk oyun gru-

TEPEBAŞI’NDA ÜSTYAPI 
ÇALIŞMALARI

TEPEBAŞI’NA 
YENİ PARKLAR

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 
üstyapı çalışmaları yüksek tempo ile sürüyor. 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve kırsal 
mahallelerdeki yol ve kaldırımlarda, yapım-
onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe halkı-
nın kullanımına sunmak üzere 
hazırladığı iki yeni parkın ya-
pım çalışmalarını sürdürüyor.

bu, kondisyon aletleri, 
piknik masası ve bank-
lar yer alacak. Aşağı-
söğütönü Mahallesi’nde 
ise 8 bin 500 m²’lik 
alana sahip olacak park 
alanında da piknik ma-
salarının yer alacağı, 
geniş yeşil alanı ile ço-
cuklar ve yetişkinlerin 
huzurlu bir şekilde din-
lenmelerini sağlayacak 
bir ortam hazırlanıyor.

Yenibağlar ve Aşağı-
söğütönü sakinleri de 
mahallelerine kazandı-
rılacak parklardan do-
layı memnuniyetlerini 
belirtiyor.

Bahçelievler Barışhan Sokak 

Sütlüce Uluzafer Sokak 

Yenibağlar Baloğlu Sokak

Yenibağlar Akıcı Sokak

Yenibağlar Beraberlik Sokak

Yenibağlar Kaynak Sokak 

Öte yandan üstyapı çalışmaları çerçevesinde kırsal mahallelerde yol iyileştirme, sta-
bilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da devam ediyor. 

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri  belirlenen program çerçevesinde, mahallelerde ya-
pılan üstyapı çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtiyor.
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Kooperatif ile imzalanan 
protokol kapsamında, her-
hangi bir statüleri olma-
dan ağır ve zorlu koşullar-
da ekmeklerini sokaktan 
çıkaran sokak toplayıcıla-
rı, tek bir çatı altında bir-
leşecek. Böylelikle kayıt 
dışı ve risk altında çalışan, 

Daha sonra kürsüye ge-
len GESİKOOP Yönetim 
Kurulu Üyesi Sinan Kara-
kuş ise projenin, toplum 
içinde toplayıcılara statü 
kazandıracağını ifade ede-
rek: “Uzun yıllardır biz atık 
toplayıcıları geçimimizi bu 
işten sağlamaktayız. Aynı 

SOKAK TOPLAYICILARI STATÜYE KAVUŞUYOR
Sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştirecek olan ve sokak toplayıcılarına 
statü kazandıran protokol; Tepebaşı Belediyesi, GESİKOOP ve lisanslı geri dönü-
şüm firması arasında imzalandı. 

toplum tarafından dışla-
nan sokak toplayıcıları, 
belediyenin öncülüğünde 
kurulan GESİKOOP ile sta-
tüye, güvenceye, temsil 
edilme hakkına ve daha 
iyi çalışma şartlarına ka-
vuşacak. Tüm toplayıcılar, 
sosyal işletme kooperatifi 

zamanda ekolojiye de kat-
kı vermekteyiz. Kanunlar 
bu işi yasal olarak yap-
mamıza izin vermemekte. 
Sağlıksız koşullarda bu 
işi yapmaktayız. Zabı-
tadan kaçarak güvenlik 
görevlilerinden kaçarak 
bu işi yapmaktayız. Çün-

ile toplumun benimsediği, 
saygı duyduğu, sıfır atık 
yönetim sistemine entegre 
olmuş şekilde çalışabile-
cek.

Türkiye’de ilk olan ya-
pılanmanın protokol imza 
töreni Meclis Salonu’n-
da Tepebaşı Belediyesi, 

kü yaptığımız bu iş yasal 
değil. Bugün bu sıkıntı-
larımıza çözüm olacak, 
toplum içinde bize statü 
kazandıracak projenin bir 
parçası olmaktan mutlu-
luk duyuyorum. Kooperatif 
olarak artık belediyemizin 
sisteminin bir parçası ola-

GESİKOOP (Tepebaşı Geri 
Dönüştürülebilir Atık Top-
layıcıları Sosyal İşletme 
Kooperatifi) ve lisanslı geri 
dönüşüm firması arasında 
düzenlendi. 

Toplantıda ilk olarak 
Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürü Bahri Ağaoğlu, 

cağız. Ortaklar arasında 
dayanışma kurarak daha 
iyi şartlarda yaşamlarımızı 
sürdüreceğiz. Bu süreçte 
Eskişehir halkının deste-
ğini bekliyoruz. Bu imkanı 
sunan belediyemize ve 
Sayın Başkanımız Ahmet 
Ataç’a teşekkür ediyorum. 

Tepebaşı Belediyesi’nin 
atık yönetimi çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi. 

Umarım bu çalışma Türki-
ye’de örnek olur, sorunlar 
çözüme kavuşur” diye ko-
nuştu.

   Eskişehir halkı-
nın desteğini bek-
liyoruz.

   Bu konu Türki-
ye’nin kanayan ya-
rası.
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Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç ise 
protokol ile Türkiye’nin 
kanayan bir yarası olan 
sokak toplayıcılarının iyi 
bir noktaya gelebilece-
ğine dikkat çekti. Baş-
kan Ataç: “Bir gerçek var 
ki, bu konu Türkiye’nin 
kanayan bir yarası. Te-
pebaşı Belediyesi bu 
konuda çok güzel ça-

Başkan Ataç konuşma-
sının devamında, Tepe-
başı Belediyesi’nin geri 
dönüşüm çalışmalarında 
yakaladığı başarıya vurgu 
yaparak: “Tepebaşı Bele-
diyesi 2010 yılından beri 
hane hane tespitler yapa-
rak bugünlere kadar geldi. 
Türkiye’de bu kadar titiz ça-
lışan bir başka kurum var 
mı bilmiyorum çok ciddi 
bir başarı elde edildi. Zaten 
lisanlı firmamız ile birlikte, 
yeni sistem öncesinde de 
ambalaj atıkları topluyor-
duk Günlük 40 ton civarın-
da atık toplanıyor. Şimdiki 
kooperatif, bizim sistemi-
mize entegre olacak. Böy-
lelikle Tepebaşı bölgesinde 
toplayıcılarımız, yasal bir 
hale gelmiş olacak. Bu da 
beni ve arkadaşlarımızı çok 
mutlu etti. Sorunların çö-

lışmalar yaptı. Herhangi 
bir yasal hakları yok. 
Her türlü sıkıntıya maruz 
kalıyorlar, farklı gözle 
bakıyorlar, dışlanıyor-
lar. Aslında yaptıkları iş, 
Türkiye ekonomisine çok 
ciddi katkı sağlıyor. Bu-
rada tabi insan sağlığını 
ve onların geleceğinin de 
düşünmeniz gerekiyor. 
Bugüne kadar bu gör-

zülerek sürecin geleceğe 
taşınması çok önemliydi. 
Zaten çalışan bir sistem, 
eğer yasal hale gelirse o 
sistem çok daha sağlıklı 
olacaktır.” dedi.

mezlikten gelindi. Uy-
gulayacağımız bu model, 
onları gerçekten iyi nok-
taya getirerek yasal hale 
getirecek, çocuk toplayı-
cıları devre dışı bıraka-
rak bu işi devam ettire-
ceğiz. Bunun çözümünü 
kooperatifçilikte olduğu 
kararanı aldık. Türkiye 
yıllardır kooperatiflerle 
çok iyi şeyler yaptı ama 

Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği 
Ankara Saha Ofisi Müdürü 
Akif Atlı ise projeden do-
layı Başkan Ataç’a teşek-
kür ederek: “Her hafta 50 
ilden raporlama yapıyoruz. 
Covid-19 krizi esnasında 
fark ettik ki işinden çıkarı-
lan mültecilerin çoğunluğu, 
atık toplayarak ekmekle-
rini kazanmaya çalışıyor. 
Bunun getirdiği en önemli 
sorunlardan bir tanesi; bu 

bir noktadan sonra ciddi 
bir ara verildi. Hoş gözle 
görülmemeye başlan-
dı ve işlevlerini yitirdi. 
Şimdiye baktığımızda 
kooperatiflerin önemli 
oluşumlar olduğunu his-
settik ve yine bu yapılan-
maya gidilsin istedik. Bu 
konuda da GESİKOOP’u 
kurarak dezavantajlı 
grupları bir araya ge-

tirmek, onların kontrol 
altında ve düzenli, sağ-
lığına dikkat ettikleri, 
çöpü karıştırarak değil, 
olanları toplayarak Tür-
kiye ekonomisine daha 
sağlıklı şekilde katkı 
vermelerini sağlayaca-
ğız.” ifadelerini kullandı.

   Başka ilçelere 
yayabileceğimiz 
bir prosedür.

“  Günde 40 ton 
atık topluyoruz”

işi yaparken bir standart 
uygulamamaları. Bu uygu-
lanmayan standardın çevre 
kirliliğine, onun da top-
lumda çok büyük huzur-
suzluklara yol açmasıdır. 
Belediyenize, bu inisiyatife 
çok teşekkür ederim. Sa-
dece kendi belediyeniz için 
değil, Türkiye’de bizim de 
bir kenarından sürükleyip, 
başka ilçelere yayabile-
ceğimiz, çok başarılı bir 
prosedürdür. Hem Ahmet 
Ataç’a hem de Tepebaşı 
Belediyesi’ne çok teşekkür 
ederim” sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından 
Başkan Ataç, GESİKOOP 
Yönetim Kurulu Üyesi Si-
nan Karakuş ve Akka Geri 
Dönüşüm Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhsin Akbaş, 
protokol metnine imzala-
rını attı.
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6. ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarının açılış töreninde 
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a, Sanata Katkı Onur Ödülü’nü 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takdim etti.

Atis Fuarcılık tarafından 
6.’sı düzenlenen ArtAn-
kara Uluslararası Çağdaş 
Sanat Fuarı’na davet edi-
len Tepebaşı Belediyesi 
koleksiyonunda bulunan 
pişmiş toprak ve resim 
eserlerini, sanatseverlerin 
beğenisine sundu. 

Başkan Dt. Ahmet Ataç 
konuşmasında: “1999’dan 
bu yana güzel kentimiz 
Eskişehir’de birçok sanat 
faaliyeti gerçekleştiriyo-
ruz. Uluslararası Eskişehir 
Pişmiş Toprak Sempozyu-
mu’nun bu yıl 14.’sünü ger-
çekleştireceğiz; 36 ülkeden 
130 sanatçının katıldığı bu 
etkinliklerden elimizde 180 
civarında eserimiz oldu. 
Bu eserler Eskişehir’in ye-

  Sanat, şehirler 
için çok önemli

şil alanlarında yer alıyor, 
açık hava müzesi gibi. Bazı 
eserlerimiz ise belediye 
binamızda sergileniyor, 
belediyemiz de bir sanat 
galerisi gibi. Uluslararası 
Sanat Çalıştayımız ile de 
koleksiyonumuzda 400’e 
yakın eser var. Bu etkin-
likler, kentte farklı bir hava 
estiriyor ve kentin sanat 
gücünü gösteriyor. Bu, sa-
natın birleştirici ve estetik 
gücünden kaynaklanıyor. 
Eskişehir halkı adına aldı-
ğım bu güzel ödülden do-
layı teşekkürlerimi sunu-
yorum.” sözlerini kullandı. 

Törende ayrıca Sanatçı 
Onur Ödülü Heykeltraş Me-
tin Yurdanur’a, Kurum Onur 
Ödülü ise Baksı Müzesi’ne 
sunuldu. Törenin ardından 
protokol üyeleri ve sanat-
severler, fuar alanında yer 
alan Tepebaşı Belediye-
si’nin sanat eserlerini be-
ğeni ile inceledi.


