
HABER
 

 

 
T
E
P
E
B
A
Ş
I

T E P E B A Ş I  B E L E D İ Y E S İ     /   A r a l ı k  2 0 2 0      /       S A Y I  2 7       /      Ü C R E T S İ Z

Belediyemiz ile sokak topla-
yıcılarını tek bir çatı altında 
birleştirecek olan GESİKOOP 
ve lisanslı geri dönüşüm 
firması arasında protokol 
imzalandı. 

Çocuklar için her yıl düzen-
lenen okul öncesi eğitimler, 
bu sene koronavirüs dola-
yısıyla uzman eğitmenlerin 
anlatımıyla online olarak 
gerçekleştiriliyor. 

Belediyemiz ile  9. Bölge 
Eskişehir Eczacı Odası iş bir-
liğinde yapılacak çalışma ile 
evsel atık ilaçlar, oluşturula-
cak atık ilaç toplama nokta-
ları ile çevreyi kirletmeden 
imha ediliyor.

devamı » 8. syf devamı » 10. syf devamı » 12. syf

SOKAK TOPLAYICILARI 
STATÜYE KAVUŞUYOR

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM-
LERİ YOUTUBE'DA

ATIK İLAÇLAR ÇEVREYİ 
KİRLETMEYECEK

Belediyemiz ve Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi 
(EOSB) iş birliğinde hizmet 
veren Engelliler Montaj 
Atölyesi birinci yılını kutluyor. 

devamı » 6. syf

ENGELLİLER MONTAJ 
ATÖLYES İ  B İR İNC İ 
YAŞ IN I  KUTLUYORBelediyemiz, hayata geçir-

diği proje ve çalışmalar ile 
üretici kadınlara destek ol-
maya ve emeklerini kazanca 
dönüştürmeleri için fırsatlar 
sunmaya devam ediyor.

devamı » 4. syf

KADIN ÜRETİCİ ÜRÜN 
SATIŞ NOKTASI

KORUYUCU HEKİMLİKTE 
ÖRNEK PROJELER
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Sevgili hemşehrilerim,
Eskişehirliler olarak tüm 

dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını, el-
bette bizleri de doğrudan 
etkilemiş durumda.

Bu kritik ve zorlu süreci 
hep birlikte, duyarlılık ve 
titizlik ile aşacağımıza 
inanıyorum. Öte yandan 
Tepebaşı Belediyesi ola-
rak ilçemizde hayata ge-
çirdiğimiz ve temeli uzun 
yıllara dayanan sağlık 
çalışmalarımız, bugün her 
zamankinden daha de-
ğerli. Zaten bir hekim ola-
rak halk sağlığını gözeten, 
toplumun her kesimini 
kapsayan sağlık proje-
lerini hayata geçirmemiş 
olmayı düşünemiyorum. 
Her ne kadar deneyimli 
bir yerel yönetici olsam da 
olaylara daima bir hekim 
gözüyle bakıyorum.

Güzel kentimizde, in-
sanlarımızın tamamının 
sağlıklı yarınlara ulaşa-
bilmesi için durmadan ça-

lışıyoruz. Çocuklarımızdan 
kadınlarımıza, deneyimli 
büyüklerimizden engelli 
bireylerimize kadar herkesi 
kapsayan, kaliteli hizmet-
lerimizin eşitçe dağılması 
için çaba gösteriyoruz. Bu 
anlayış ile hayata geçirdiği-
miz çalışma ve projelerimiz 
de ülkemizde örnek göste-
riliyor, takdir topluyor.

Yaşam Köyümüzün içinde 
oluşturduğumuz ve Türki-
ye’de eşine rastlanmayacak 
bir hizmeti vatandaşla-
rımıza sunan Alzheimer 
Konukevi, on binlerce 
çocuğumuzun tamamen 
ücretsiz biçimde hizmet al-
dığı Şirintepe Çocuk Ağız 
ve Diş Sağlığı Polikliniği, 
kırsal mahallelere de ayrım 
yapmaksızın hizmet ulaş-
tırdığımızın bir göstergesi 
olan Çukurhisar Diş Kli-
niği, ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımızın her ihtiyacında 
yanında olduğumuz TEBEV, 
özellikle engelli bireyleri-
mizin ve yaşlı vatandaşla-

rımızın önemli ihtiyaçlarına 
cevap veren Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Merkezi, 
önemli sağlık yatırımları-
mızdan sadece bazıları.

Ayrıca belirli periyotlarda 
durmadan sürdürdüğümüz 
kırsal mahallelerimizde-
ki sağlık taramaları, rutin 
ilaçlama çalışmaları, her 
yaştan insanımıza spor 
yapmaları için imkan sun-
duğumuz çok sayıda mer-
kez de koruyucu hekimlik 
anlamında çok değerli ça-
lışmalar.

Tüm dünyada olağanüstü 
bir sürecin yaşandığı bir 
dönemden geçerken; bu 
dönemde koruyucu he-
kimliğin kıymetini daha iyi 
kavramalıyız. Zira koruyu-
cu hekimlik, hastalıklar ile 
baş etmenin en kolay ve 
aynı zamanda maliyetsiz 
yoludur; hastalığa yaka-
lanmadan önce gerekli 
önlemlerin alınmasıdır. 
İnsan vücudunun sağlıklı 
işleyişi, binlerce denge ve 

savunma sistemi üzerine 
kuruludur. Bu denge ve 
sistemlerin bozulmasına 
engel olmaya yönelik atılan 
her adım ve çalışma, koru-
yucu hekimlik alanına girer. 
Kâra dayalı sistem yerine 
mutlaka insan sağlığına 
odaklı sistem kurulmalıdır. 
Koruyucu hekimliğin ge-
lişmesi, toplumun sağlık 
kalitesinin yükselmesi an-
lamına gelir. Bu da insanlık 
için en önemli gelişmişlik 
ölçülerinden birisidir. 

Her alanda olduğu gibi 
sağlıkta da örnek bir be-
lediye olmaya, Eskişehirli-
lerin göğsünü kabartmaya 
ve sizlere hizmetin en iyisini 
sunmaya devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşünceler ile 
tüm hemşehrilerime mutlu, 
aydınlık ve sağlıklı günler 
diliyorum.

S A Ğ L I K  T E P E B A Ş I ’ N D A
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Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 
İzmir’de meydana ge-
len deprem sonrasında 
kente gitti.

İzmir temasları kap-
samında Karşıyaka 
Belediye Başkanı Ce-
mil Tugay ve Bayrak-
lı Belediye Başkanı 
Serdar Sandal ile bir 
araya gelen Başkan 
Ataç, İzmir’deki durum 
hakkında bilgiler aldı. 
Başkan Ataç ayrıca 
bölgede sıcak yemek 
desteği sağlayan Tepe-
başı Belediyesi ekiple-
rine de çalışmalarında 
kolaylıklar diledi. Baş-
kan Ataç, Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı'nda 
kurulan çadır kentte 
bulunan vatandaşları 
ziyaret etmeyi de ih-
mal etmedi. Ataç: “Be-
lediyelerimiz şefkatle 

B A Ş K A N  ATA Ç  İ Z M İ R ’ D E
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 
yıkıcı depremin ardından yaraların sarıl-
maya çalışıldığı İzmir’e gitti. Başkan Ataç: 
“Eskişehirliler olarak İzmirli vatandaşları-
mızın yanındayız.” dedi.

el uzatarak insanımızın 
sıkıntılarını paylaşıyor. 
Zor zamanlarda birlik ve 
beraberlik çok önemli, 
buna hepimizin destek 
olması lazım. Beledi-
yelerin bütçeleri ile bu 
işler çözülmez, devlet 
desteği kesinlikle şart. 
Diliyorum benzer bir şey 
daha yaşamayız. Tüm 
Türkiye’nin dayanışma-
sını görmek de güzel 
bir duygu, Eskişehirliler 
olarak bizim de çor-
bada tuzumuz var. İz-
mirli vatandaşlarımızın 
yanındayız. Depremde 
yaşamını yitiren canla-
rımıza da rahmet dili-
yorum. Fedakarca görev 
yaparak enkaz altındaki 
canları gün ışığına çıka-
ran arama ve kurtarma 
görevlilerimize de min-
nettarız.” sözlerini kul-
landı.

Tepebaşı Belediyesi, 
yaşanan depremin he-
men ardından duyarlı 
kişi ve kuruluşların da 
desteği ile hazırlanan 
gıda ve ihtiyaç malze-
meleri yardımını, İz-
mir’deki depremzedeler 
için bölgeye ulaştır-
mıştı. Ayrıca bölgeye 
gönderilen Tepebaşı 
Belediyesi ekipleri, 
depremzede vatandaş-
lar için günde yaklaşık 
2000 kişilik yemek ha-
zırlayarak çadır alanla-
rında dağıtımını gerçek-
leştirdi.

Yardımlar 
hızla bölgeye 
ulaştırıldı
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KADIN ÜRETİCİ ÜRÜN SATIŞ NOKTASI
Belediyemiz, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınlara destek ol-
maya ve emeklerini kazanca dönüştürmeleri için fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Temmuz 2019’da hiz-
mete başlayan ve kent 
halkı tarafından çok se-
vilen Kadın Üretici Ürün 
Satış Noktası haftada üç 
gün olmak üzere Özdilek 

Belediyemiz tarafın-
dan desteklenerek çi-
lek üretimine başlayan 
kadınlar, çilek yetiştiri-
ciliğinde büyük mesafe 
kat etti. Başkan Ataç’ın 
talimatı ile dağıtılan 
30 bin fide ile sezonda 
5 kez çilek hasat eden 
kadınlar, üretirken ka-
zanmanın keyfini yaşı-
yor.

2019 yılında Atalan-
tekke Mahallesi’nde,  
dağıtılan 30 bin çilek 
fidesinin dikimini ya-
pan Atalantekkeli ka-
dın üreticiler, Tepebaşı 
Kırsal Kalkınma Kurulu 
tarafından sağlanan 
eğitimler sayesinde 

 “Geri dönüşler çok olumlu” Üretici kadınlar istedi, Başkan Ataç destekledi

Sanat Merkezi, Batıkent 
Belde Evi ve Uluönder 
Mahallesi Fevzi Çakmak 
Caddesi’nde (Avlulu Çar-
şı arkası) hizmet veriyor. 
Üreticilere ücretsiz tez-

sürdürülebilir kırsal 
kalkınmanın temeli de 
sağlamlaştırılmış oluyor. 
Herkesin beğenisini top-
layan bu projeye destek 
olan herkese teşekkür-
lerimi sunuyorum. Tepe-
başı’nda kadın emeğini 
desteklemeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.

Kendi bahçelerinde 
doğal üretim yapan ka-
dınlar projeye, Kızılinler, 
Satılmışoğlu, Cumhuri-
yet, Sakintepe, Keskin, 
Aşağı Söğütönü, Sazova, 
Çalkara, Kozkayı, Tak-
mak, Fevziçakmak, Alın-
ca, Çuklurhisar, Sazova, 
Sarıcakaya (Düzköy, 
merkez), Mihalgazi (Al-
pagut), İnönü (Oklubal), 
Batıkent, Emirceoğlu, 
Uludere'den katılarak ev 
ekonomilerine katkıda 
bulunuyor.

verimli şekilde ürün 
almayı başardı. Aileleri 
ile birlikte üretim yapan 
14 kadın, bir fideden 
750 gram ila 1 kilogram 
arasında olmak üzere 5 
kez hasat yapıyor. Be-
lediyemizin fide, gübre 
ve eğitim destekleri ile 
Eskişehir gibi sert ikli-
me sahip olan bir coğ-
rafyada çilek yetiştirme 
başarısı elde eden ka-
dınlar, Başkan Ataç’a da 
teşekkürlerini iletiyor.

gah, çadır gibi imkan-
ların sağlandığı satış 
noktasından alışveriş 
yapan vatandaşlar, do-
ğal ürünlere ulaşmak-
tan ve üretici kadınların 

desteklenmesinden do-
layı memnun olduklarını 
ifade ediyor.

Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç da, 
Uluönder Mahallesi’nde 

Kadın Üretici Ürün Satış 
Noktası’nı ziyaret etti. 

Kendi bahçelerinde 
doğal üretim yapan ka-
dınlar projeye, Kızılinler, 
Satılmışoğlu, Cumhuri-
yet, Sakintepe, Keskin, 
Aşağı Söğütönü, Sazo-
va, Çalkara, Kozkayı, 
Takmak, Fevziçakmak, 
Alınca, Çuklurhisar, Sa-
zova, Sarıcakaya (Düz-
köy, merkez), Mihalgazi 
(Alpagut), İnönü (Oklu-
bal), Batıkent, Emirce-
oğlu, Uludere mahal-
lelerinden katılarak ev 
ekonomilerine katkıda 
bulunuyor.

Satış noktasından alış-
veriş yapan vatandaş-
lar ile de sohbet eden 
Başkan Ataç:“ Bu proje, 
Eskişehirlilerin kadınlara 
ve emeklerine karşı ne 
kadar hassas oldukla-
rının somut bir göster-
gesi. Temmuz 2019’da 
faaliyete başlayan bu 
proje önce haftada 2, 
sonra da hafta da 3 gün 
hizmet vermeye başladı. 
Üretici kadınlarımız 20 
mahalleden geliyor. Bu 
artış, vatandaşlarımızın 
yoğun destek ve ilgisi 
ile gerçekleşti. Çünkü 
Eskişehirliler kendi bah-
çelerinde üretim yapan 
kadınların emeklerini 
kazanca çevirmesi için 
destek oluyor. Emekçi 
kadınlarımızdan ve bu-
radan alışveriş yapan 
h e m ş e h r i l e r i m i z d e n 
aldığım geri dönüşler 
çok olumlu. Kadınla-
rımız üretim alanlarını 
genişletirken bölgede 
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Üretici kadınlara veri-
len destekler ile üretim 
alanları genişlerken sür-
dürülebilir kırsal kalkın-

Gıda mühendisi olan ve 
Kadın Üretici Ürün Satış 
Noktası’nda alışveriş ya-
pan Kevser Erdoğdu, sa-
tılan ürünleri doğal ve fi-
yatlarının uygun olduğunu 
söyledi. Erdoğdu: “Alış-
verişimi sürekli buradan 
yapıyorum. Ben gıda mü-

manın temeli de sağ-
lamlaştırılmış, kaliteli 
üretim bilinci arttırılmış 
oluyor. Öte yandan Kadın 

hendisiyim. Organik gıda 
ile ilgili de eğitim aldım. 
İnsanların sıcaklığı da 
zaten ayrı güzellik. Ayrıca 
piyasadaki fiyatlarla bu-
rası kıyaslanamaz, burası 
çok ucuz. Gıda mühendisi 
olarak çok memnunum.” 
dedi.

Yerel üretime destek, ev ekonomisine katkı “ Gıda mühendisi olarak 
çok memnunum”Üretici Ürün Satış Nok-

tası ile yerel ürünlerin 
devamlılığı ve tanıtımı 
da sağlanmış oluyor. 

Hanife Hırçın da kadın-
ların desteklenmesinin 
önemine değindi: “Çok 
seviniyorum kadınlar 
adına. Kadınları güçlü 
görmek, tuttuğunu ko-
parıyor görmek, ayak-
larının üzerinde dur-
duğunu görmek bizim 

için çok güzel. Pazarlar 
gerçekten çok kalabalık. 
Burada insan daha az. 
Geçen hafta bir ekmek 
aldım buradan, bayıldım. 
Bu hafta yine geldim al-
maya, emeği geçenlere 
çok teşekkür ederim.” 
şeklinde konuştu.

     Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, salı 
günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çak-
mak Caddesi No: 2/1 (Avlulu Çarşı ar-
kası), perşembe günleri Özdilek Sanat 
Merkezi bahçesi ve cumartesi günleri de 
Batıkent Belde Evi bahçesinde kent hal-
kı ile buluşuyor.

“Kadınlar kendi ayakları 
üzerinde duruyor”

Pazar alışverişini her 
hafta kadın üreticilerden 
yaptığını ifade eden Fuat 
Çiftçi: “Her hafta buraya 
uğruyoruz. Burasının çok 
faydalı olduğunu dü-
şünüyorum, hem kadın 

üreticiler için hem de 
taze ürünler buluyoruz. 
Pazarda bulamadığımız 
ürünleri de burada bu-
labiliyoruz. Ayrıca burası 
pazara göre çok daha 
sağlıklı çünkü büyük ka-

“Buradan alışveriş yapmak sağlıklı”
labalıklar oluyor. Burası 
daha sağlıklı. Günümüz-
de malum işsizlik de kötü 
bir sorun, hane halkına 
önemli getirisi olduğunu 
düşünüyorum.” dedi.
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Başkan Ahmet Ataç’ın 
“hobi değil, istihdam” slo-
ganı ile hayata geçirdiği 
çalışmalar; özel bireylere 
öğrenme, üretme ve ka-
zanma imkanı sağlıyor.

ENGELLİLER MONTAJ ATÖLYESİ BİRİNCİ YAŞINI KUTLUYOR
Belediyemiz ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde 
hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi birinci yılını kutluyor. 

Türkiye’de bir ilk olarak 
Ağustos 2014’te Yaşam 
Köyü’nde faaliyete geçi-
rilen İbrahim Ethem Ke-
sikbaş Engelliler Montaj 
Atölyesi’nin ardından 

yine bir ilk olarak bele-
diyemiz ile EOSB iş birli-
ğinde, ilk kez bir engel-
liler montaj atölyesi, bir 
organize sanayi bölgesi 
içinde hayat buldu. Tepe-

başı Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç ve Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Nadir Küpeli’nin girişim-
leri ile 9 Ekim 2019'da 

faaliyete geçirilen en-
gelliler montaj atölyesi, 
tam bir yıldır özel birey-
lere ev sahipliği yapıyor.

Açılışının üzerinden sa-
dece bir yıl geçen atölye-
deki 14 özel birey, büyük 
bir başarıya imza atarak 
pandemi dönemindeki 
önlemler çerçevesinde, 
836 bin 178 adet parça-
nın üretimini tamamladı. 
Kit sıralama, profil, su 
tahliye borusu kapakları, 
beyaz eşya arka destek 
parçası, ocak düğme-
si, menteşe pimi, led, 
köşe koruyucu, hazne 

"Üretene engel yok” 
sloganı ile faaliyet gös-
teren atölye bünyesin-
deki bireyler, fabrika-
larda istihdam edilmeye 

H o b i  d e ğ i l  i s t i h d a m

Ü r e t e n e  e n g e l  y o k

kapağı, menteşe, ayarlı 
ayak, ocak sabitleme ve 
ocak yedek parçası gibi 
malzemelerin montajını 
yapan bireyler,  imkan 
verildiğinde ne kadar ba-
şarılı olabileceklerini de 
bir kez daha ispatlamış 
oldu. Bireylerin üret-
tiği parçalar, Starplast 
Plastik, Anot, Kafaoğlu, 
Tanatar ve Can Conta 
fabrikalarında üretime 
dahil oluyor.

de devam ediyor. 1 yıllık 
sürede 8 özel birey, çe-
şitli fabrikalarda üretime 
verdikleri katkı ile iş gü-
cüne katılmayı başardı.
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Projeye ilişkin değerlen-
dirmesinde özel bireylerin 
azimle ve profesyonelce 
çalıştığına dikkat çeken 
Başkan Ataç: “Türkiye’nin 
popülasyonuna baktığınız-
da engellilerimizin oranı 
yüzde 12-13 civarında. 
Gençlerimizin çalışmaya 
ihtiyacı var. Çalışmak on-
lara öyle iyi hissettiriyor 
ki; azimle ve profesyo-
nelce çalışıyorlar ve çok 
mutlu hissediyorlar. On-

İmza töreninde davet-
lilere hitap eden Başkan 
Dt. Ahmet Ataç, özel ço-
cuklar için hobi değil is-
tihdam projeleri ürettiğini 
belirterek: “2009 yılında 
ikinci kez seçildiğimde, 
özel çocuklarımıza hobi 
değil istihdam çalışmaları 
yapacağımızı söylemiş-
tim. Bugün yeni bir pro-
jeye başlıyoruz. İŞKUR’la 
beraber yapacağımız çok 
değerli proje. İŞKUR ile 
senelerdir benzer proje 
yarışmalarına katılarak 
birçok gencimizi mesleki 
kabiliyetleri ile istihdam 

Projenin Türkiye’ye ya-
yılması gayreti içerisinde 
olduklarını söyleyen EOSB 
Başkanı Nadir Küpeli:  
“Montaj atölyemiz modern 
ve çağdaş bir şehirde ol-
ması gereken merkezler-
den biridir. Bu merkezlerin 

lar bizim yüz akımız. Bu 
tip projelerimiz ile özel 
gençlerimize fırsat eşitliği 
sağlarken ekonomik getiri 
de kazandırmış oluyoruz. 
Bu sayede gençlerimiz 
toplum içindeki yerlerini 
biliyor, becerileri gelişi-
yor, özgüven kazanıyor ve 
ekonomik getirileri oluyor. 
Bu güzel çalışmanın, diğer 
OSB yönetimlerine de ör-
nek olmasını diliyorum.” 
sözlerini kullandı.

etme şansımız oldu. Bu-
günkü eğitim ve kurslarımız 
da bunu devam ettirecektir. 
Gençlerimiz eğitim sonunda 
bir sertifika elde edecek. 
Tüm Türkiye’de geçerli ol-
mak üzere çalışma hakla-
rınız ortaya çıkmış oluyor. 
Değerli dostlarımız bu 
kurslar neticesinde tekno-
lojik uyum, ekip çalışması 
ve akademik beceriler gibi 
kabiliyetleri kazanacak. 
Artık sizler hayatın içinde-
siniz sevgili kardeşlerim, 
biz de bunun mutluluğunu 
ve övüncünü yaşıyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

her yerde olması gereki-
yor.  Çoğu şehirde ve yer-
de evlere kapanıp kalan 
gençler, Eskişehir’imizde 
böyle önemli bir mer-
kez sayesinde eğitilerek 
üretici hale gelmelerinin 
yanı sıra aynı zamanda 

Örnek olmasını diliyorum

Türkiye’ye yayılmasının gayreti içerisindeyiz.
onların sosyalleşmesine 
ve gelişmelerine de kat-
kı sağlamaktayız. Bu tür 
atölyelerin bütün Türki-
ye’ye yayılması için orga-
nize sanayi bölgesi olarak 
gayret içerisindeyiz.” diye 
konuştu.

A R T I K  S İ Z L E R  D E  H AYA T I N  İ Ç İ N D E S İ N İ Z 
Belediyemiz, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Türkiye İş Ku-
rumu (İŞKUR) iş birliğinde özel bireylerin çalışma hayatına katılmaları 
için bir proje daha hayata geçirildi. “Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü 
Yetiştirme Programı, düzenlenen tören ile imza altına alındı.
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Belediyemiz, zorlu 
şartlar altında ve kayıt 
dışı olarak çalışan so-
kak toplayıcılarına statü 
kazandırmak, toplanan 
atıkları ise kayıt altına 
almak amacı ile Türki-

Başkan Dt. Ahmet Ataç  
protokol ile Türkiye’nin 
kanayan bir yarası olan 
sokak toplayıcılarının 
iyi bir noktaya gelebi-
leceğine dikkat çek-
ti. Başkan Ataç: “Bir 
gerçek var ki, bu konu 
Türkiye’nin kanayan bir 
yarası. Belediyemiz bu 
konuda çok güzel ça-
lışmalar yaptı. Herhangi 
bir yasal hakları yok. 
Her türlü sıkıntıya maruz 
kalıyorlar, farklı gözle 

ye’de bir ilke daha öncü-
lük etti.

Kooperatif ile imzala-
nan protokol kapsamın-
da, herhangi bir statüleri 
olmadan ağır ve zorlu 
koşullarda ekmeklerini 

SOKAK TOPLAYICILARI STATÜYE KAVUŞUYOR

Tü r k i y e ’n i n  k a n a y a n  y a r a s ı

Belediyemiz ile sokak toplayıcılarını tek bir çatı altında birleştirecek olan 
GESİKOOP ve lisanslı geri dönüşüm firması arasında protokol imzalandı. 

bakıyorlar, dışlanıyor-
lar. Aslında yaptıkları 
iş, Türkiye ekonomisine 
çok ciddi katkı sağlı-
yor. Burada tabi insan 
sağlığını ve onların ge-
leceğini de düşünmeniz 
gerekiyor. Bugüne kadar 
bu görmezlikten gelindi. 
Uygulayacağımız bu mo-
del, onları gerçekten iyi 
noktaya getirerek, yasal 
hale getirecek çocuk 
toplayıcıları devre dışı 
bırakarak bu işi devam 

sokaktan çıkaran sokak 
toplayıcıları, tek bir çatı 
altında birleşecek. Böy-
lelikle kayıt dışı ve risk 
altında çalışan, toplum 
tarafından dışlanan so-
kak toplayıcıları, bele-

diyemiz öncülüğünde 
kurulan GESİKOOP ile 
statüye, güvenceye, 
temsil edilme hakkı-
na ve daha iyi çalışma 
şartlarına kavuşacak. 
Böylelikle tüm topla-

yıcılar, sosyal işletme 
kooperatifi ile toplumun 
benimsediği, saygı duy-
duğu, sıfır atık yönetim 
sistemine entegre olmuş 
şekilde çalışabilecek.

ettireceğiz. GESİKOOP’u 
kurarak zaten günlük 40 
ton civarında atık topla-
nıyordu. Bu protokol ile 
dedezavantajlı grupları 
bir araya getirmek, on-
ların kontrol altında ve 
düzenli, sağlıklı bir şe-
kilde, çöpü karıştırarak 
değil toplayarak Türkiye 
ekonomisine daha sağ-
lıklı şekilde katkı ver-
melerini sağlayacağız.” 
ifadelerini kullandı.
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Başkan Ataç konuşma-
sının devamında, beledi-
yenin geri dönüşüm ça-
lışmalarında yakaladığı 
başarıya vurgu yaparak: 
“2010 yılından beri hane 
hane tespitler yaparak 
bugünlere kadar geldik. 
Şimdiki kooperatif, bizim 
sistemimize entegre ola-
cak. Böylelikle Tepebaşı 

Eşi Muradiye Sarıtaş 
ile birlikte sokak top-
layıcılığı yapan Rama-
zan Sarıtaş, kooperatif 
bünyesinde çalışmaktan 
dolayı mutlu olduğu-
nu belirtiyor. Sarıtaş: 
“Önceden kaçak gibi 
topluyorduk. Beledi-
yemizin projesi doğ-
rultusunda şimdi yasal 
olarak topluyoruz. Ah-
met Başkanımızdan ve 
yöneticilerimizden Allah 
razı olsun. Kooperati-
fimizin yeleği ve kim-
lik kartı ile topluyoruz. 

Günde 40 ton atık topluyoruz
bölgesinde toplayıcıları-
mız, yasal bir hale gel-
miş olacak. Bu da beni 
ve arkadaşlarımızı çok 
mutlu etti. Sorunların çö-
zülerek sürecin geleceğe 
taşınması çok önemliydi. 
Zaten çalışan bir sistem, 
eğer yasal hale gelirse, o 
sistem çok daha sağlıklı 
olacaktır.” dedi.

Artık insanlar bize ters 
gözle bakmıyor. Hırsız 
mı, uğursuz mu demi-
yorlar artık. Önceden 
zabıtadan kaçıyordum, 
polis bir şey diyecek 
diye korkuyordum. Ama 
şimdi zabıtaya, polise 
selam vererek geçiyo-
rum, işimi yapmaya de-
vam ediyorum. Tepebaşı 
Belediyesi’ne, Başka-
nımız Ahmet Ataç’a te-
şekkür ediyorum.” diye 
konuştu.

Bir diğer sokak top-
layıcısı ve GESİKOOP 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Sinan Karakuş: “Önce-
den zabıtadan kaçarak 
güvenlik güçlerinden 
kaçarak işimizi yapıyor-
duk. Şimdi ise GESİKO-
OP çatısı altında yasal 
olarak topluyoruz. Üye 
olanlar kartlarını alıyor, 
kıyafetleri ile beraber 
toplayabiliyorlar. Eski-

Eskiden zabıtadan 
kaçardım, şimdi 
selam veriyorum.

     Bize kazanç 
kapısı, çevreye ve 
geleceğe katkı

den insanlar bizden çe-
kiniyorlardı, kötü gözle 
bakıyorlardı; hırsız mı, 
kaçakçı mı,  yan kesici 
mi diye. Şimdi ise in-
sanlar kendileri çağırıp 
atıklarını veriyorlar, bir 
şekilde haberleşip alı-
yoruz. Halkımızın da 
bize yardımcı olmasını 
istiyoruz. Ayrıca henüz 
kooperatifimize katıl-
mayan toplayıcılara da 
üye olmalarını, yasal 
olmalarını ve bir çatı 
altında bu işi yapmala-
rını öneririz. Ahmet Ataç 
Başkanımızın ve beledi-
yemizin katkıları büyük; 
bu kooperatifi kurma-
mıza yardımcı oldu. 
Şimdi GESİKOOP ile mil-
li sermayeye katkı sağ-
lıyoruz. Bize de kazanç 
kapısı oldu. Plastikleri 
alıyoruz, onlar doğada 
kaybolmuyor. İnsanlar 
bizi görüyor, çevreye de 
geleceğe de katkı sağlı-
yoruz. Çocuklarımızın da 
hayatı için bunları yapı-
yoruz.” diye konuştu.

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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OKUL ÖNCESİ EĞİTİMLERİ YOUTUBE'DA

ESKİŞEHİR'DE KİTAP EDEBİYAT VE ŞİİR

Çocuklar için her yıl düzenlenen okul öncesi eğitimler, bu sene 
koronavirüs dolayısıyla uzman eğitmenlerin anlatımıyla online 
olarak gerçekleştiriliyor. 

Belediyemizin düzenlediği Kent & Kültür Söyleşileri, zoom platformu üzerinden 
online olarak gerçekleştirildi. 

Çocukların gelişimine 
katkı sağlamak ama-
cıyla düzenlenen okul 
öncesi eğitimler, beledi-
yenin Youtube hesabın-
dan izlenebiliyor. Eğitim 
çalışmaları ise bu yıl 
koronavirüs önlemleri 
çerçevesinde sanal or-
tamda gerçekleştiriliyor. 
Youtube hesabı üzerin-
den yayınlanan eğitimler 
arasında 3-4 yaşındaki 
çocuklar için oyun grubu, 
6 yaş üzeri çocuklar için 

Koordinatörlüğünü 
Haydar Ergülen’in yap-
tığı “Eskişehir’de Kitap, 
Edebiyat ve Şiir” başlıklı 
söyleşinin eylül ayı ko-
nukları, akademisyen ve 
yayıncı Osman Şişman ile 
şair Nilgün Emre oldu. 

sihirli deneyler ve resim, 
7 yaş üzeri çocuklar için 
satranç ile jimnastik & 
yoga yer alıyor. Video-
larda uzman eğitmenler 
tarafından çocukların 
beceri ve zeka gelişimine 
katkı sağlayacak me-
totlar eşliğinde içerikler 
sunuluyor.

Online Çocuk Atölyeleri 
eğitimleri, belediyemizin 
Youtube hesabı “tepeba-
sibld” kanalından izlene-
biliyor.

Ekim ayı söyleşisinin 
konuğu ise  sevilen şair ve 
yazar Ali Lidar oldu. “Kü-
çük Prens Kitap Müzesi’n-
de Ali Lidar’la Edebiyat” 
adlı söyleşi büyük beğeni 
topladı.

Bu ayın konukları şair 
Rahmi Emeç ve Hasan 
Erkek "Eskişehir'in Rüz-
garıyla" adlı söyleşide iz-
leyicilere sanat dolu anlar 
yaşattılar.

 Söyleşilerde Ergülen 
ve konukları, Eskişehir’in 

kültürel yaşamı, edebiyat 
ve şiir konularının yanı sıra 
gündeme ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu.

Zoom platformu üzerin-
den düzenlenen program-
lara katılmak isteyenler, 
etkinliğin QR kodunu te-

lefonlarına okutarak ya 
da ilgili linke tıklayarak 
söyleşileri dinleyebilir. 
QR kodu ve program lin-
kine “www.tepebasi.bel.
tr/etkinlikler.asp” web 
adresinden ulaşılabilir.

kent&kültür

KONUKLAR
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TEPEBAŞI SOSYAL KULUÇKA MERKEZİ
Belediyemiz ve kardeş şehrimiz Almanya'nın Treptow-Köpenick 
Belediyesi ile sürdürdüğü işbirliği kapsamında oluşturulan Tepe-
başı Sosyal Kuluçka Merkezi, 15 Aralık 2018’de hizmete açıldı.

Merkezde öncelikli ola-
rak gençler ve toplumun 
her kesiminden iş dünya-
sına girişlerinde var olan 
sorunlarının çözülmesi ve 
iş dünyasında daha etkin 
rol alabilmeleri için mül-
tecilerin de faydalanacağı 
başta girişimcilik olmak 
üzere pek çok konuda 
eğitim çalışması ger-
çekleştiriliyor. Tepebaşı 
Sosyal Kuluçka Merkezi, 
serbest iş kurma fırsat-
larının destek ve teşvik 
edilerek yeni istihdam 
alanları yaratılmasını da 
sağlamayı amaçlıyor. 

Pandemi sürecinin ilk 
gününden itibaren aktif 
bir şekilde çalışmalarına 
devam eden merkezde, 
online söyleşiler dü-
zenlendi. #BaşrolSensin 
sloganı ile Kuluçka Mer-
kezi'nin danışma kurulu 
üyesi ve eğitmenlerin-

Türkiye Sağlıklı Kentler 
Birliği tarafından bu yıl 
11’incisi düzenlenen, 35 
üye belediyenin 102 proje 
ile başvurduğu Sağlıklı 
Şehirler En İyi Uygulama 

 Merkeze Sağlıklı 
Şeh i r l e r  En  İ y i 
Uygulama Ödülü

Sosyal Girişimcilik 
Ekosistemi Tepeba-
şı’nda Gelişiyor

Yarışmasın’da Tepebaşı 
Sosyal Kuluçka Merke-
zi projesi ile ödüle layık 
görüldü.

Belediyemiz de Sosyal 
Sorumluluk kategorisin-
de Tepebaşı Sosyal Ku-
luçka Merkezi projesi ile 
ödüle layık görüldü. Sos-
yal Sorumluluk, Sağlıklı 
Şehir Planlaması, Sağlıklı 
Yaşam, Sağlıklı Çevre ol-
mak üzere 4 farklı kate-
goride gerçekleştirildi. 

Bursa Eskişehir Bile-
cik Kalkınma Ajansı’nın 
(BEBKA) tarafından yü-
rütülen 2020 Yılı Teknik 
Destek Programı’ndan, 
Tepebaşı Kuluçka Merke-
zi’nin “Sosyal Girişimcilik 
Ekosistemi Tepebaşı’nda 
Gelişiyor” projesi ile des-
tek almaya hak kazandı.

AT Ö LY E L E R - S ÖY L E Ş İ L E R
den Şeyda Taluk, Gözde 
Öncüer, Suat Koçer ve 
Mustafa Sarı söyleşilere 
konuk oldu.

Merkezden mentor des-
teği alan sosyal girişimci 
Esra Yaprak önderliğin-
de, sürdürülebilir ve etik 
moda vizyonu ile doğal 

baskı ve doğal boyama 
atölyeleri gerçekleştirildi. 

Tepebaşı Sosyal Ku-
luçka Merkezi, Uluönder 
Mahallesi 3202. Sokak 
3A Blok adresinde hizmet 
veriyor.
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Belediyemiz ve 9. Böl-
ge Eskişehir Eczacı Odası 
tarafından gerçekleştiri-
lecek evsel atık ilaç top-
lama çalışmasının tanıtım 
toplantısında konuşan 
Başkan Ataç:“Belki Tür-
kiye’de ilklerden bir ça-
lışma. Eczacılar Odası ve 
belediyenin ortaklaşa bu 
projeyi yapması, sıfır atık-
tan bahsedilen bir zaman-
da böyle bir çalışmaya 
destek vermesi çok güzel. 
Belediyemiz bu konuda 

Eskişehir Eczacılar Oda-
sı ve Yücel Yenilmez’e 
verdiği katkılardan dolayı 
teşekkür eden Başkan Ataç: 
“Türkmenistan’da çok duru 
ve öz bir Türkçe kullanılı-
yor ve belediye başkanına 
da ‘kent hekimi’ diyorlar. 
Yerel yöneticilik yapan kişi-
nin sağlıkçı olması da çok 

gerçekten çok ciddi yol 
almıştır. Bunun temelin-
de çevrenin korunması, 
ekonomiye katkı, sür-
dürülebilir atık yönetimi 
bilinci oluşturulması var. 
Sıfır atık prensibine, atık 
ilaç konusunu da entegre 
etmemiz oldukça önemli. 
Belediyemiz, Türkiye’de 
atık toplama rakamlarını 
en üst seviyeye getirmiş 
kurumlardan bir tanesi. 
Sıfır atıkta birçok ça-
lışmalarımız oldu. Artık 

4 TEKER BEDENİNİZ İ  2  TEKER RUHUNUZU TAŞIR
“Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” temalı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsa-
mında iş yerine bisikleti ile ulaşım sağlayan personele teşekkür belgesi verildi.

Belediyemiz ile  9. Bölge Eskişehir Eczacı Oda-
sı iş birliğinde yapılacak çalışma ile evsel atık 
ilaçlar, oluşturulacak atık ilaç toplama noktaları 
ile çevreyi kirletmeden imha ediliyor.

ATIK İLAÇLAR ÇEVREYİ KİRLETMEYECEK

ilaçları ile hayata geçi-
receğiz. İlçemizdeki 40 
eczanemizde bu çalışma 
yapılacak. Atık ilaçlar ile 
toprağa, suyu, havayı kir-
letiyoruz. Aslında tehlikeli 
bir atık, ekolojik denge-
yi ciddi olarak bozuyor. 
Bunlar zincir gibi birbirine 
bağlı. Artık bu konuda 
Eskişehir’in toprağını, ha-
vasını ve suyunu korumuş 
oluyoruz. Toplam 13 türde 
atık toplamış olacağız.” 
sözlerini kullandı.

Yaptığı konuşmada bisik-
let kullanımının yaygınlaş-
ması gerektiğini ifade eden 
Başkan Ataç: “Öncelikle 
sizlere bisiklete bindiğiniz, 
yönetici arkadaşlarıma da 
bunu teşvik edici bir et-
kinlik düzenledikleri için 
teşekkür ediyorum. Bugün 
dünyaya baktığınızda en 
sağlıklı araç bisiklet. Tra-
fiğin azalmasına; sağlık, 
ekonomi, sosyalleşme, 
kentleşmenin doğru ya-
pılmasına katkıda bulunan 
bir araç. Bisiklet böyle bir 
araç. 4 teker bedeninizi, 2 
teker ruhunuzu taşır. Bizim 
çocukluğumuzda Eskişe-
hir’in her yerinde çok sayı-

   Önce hekim 
sonra belediye 
başkanıyım

değerli bir avantaj. Ülkemiz 
de aslında sağlık açısından 
çok önemli bir birikime sa-
hip. Ben de bu sebeple her 
zaman: ‘Önce hekim, sonra 
belediye başkanıyım.’ de-
rim.

Toplantıda daha sonra 
evsel atık ilaçların topla-
nacağı sarı renkteki ku-
tular incelendi. Etkinlik, 
günün anısına çektirilen 
hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

da bisiklet vardı. Hatta De-
miryolları, Şeker Fabrikası 
iş çıkışlarında inanılmaz bir 
bisiklet seli olurdu. Çin’de 
sosyal açıdan ve ekonomik 
açıdan bisiklet çok kullanı-
lır. Eskişehir’i de o zaman 
biz Çin’e benzetirdik. Şimdi 
gördüğünüz araç otopark-
larında askılar şeklinde 
yüzlerce bisiklet olurdu. 
Tepebaşı’nda, Remourban 
projemiz kapsamında akıllı 
ulaşım sistemlerinin bir 
parçası olarak 7 kilomet-
relik bir bisiklet yolunu, 
toplu taşımaya entegre 
etmiştik. Tüm şehirde bunu 
başarır ve Eskişehir gene-
linde bisiklet yollarını yay-

  Hafta boyunca bisiklet ile işe gelip 
giden çalışanlar belirlenirken, düzen-
lenen törende Başkan Dt. Ahmet Ataç: 
“4 teker bedeninizi, 2 teker ruhunuzu 
taşır” dedi ve personeli kutladı.

gınlaştırırsak, önemli bir 
gelişme sağlamış oluruz. 
Ben, sizleri kutluyorum. 
İnanın, benim evim de 
şehir merkezinde olsaydı 
ben de bisikletle gider 
gelirdim. Yıllarca bisiklete 
bindim ama şimdi uzak 
kalıyor, kullanamıyorum. 
Allah kazadan beladan 
korusun, huzur içinde bi-
sikletlerinize binin. Evinize 
ulaşın, belediyemize ula-
şın.” sözlerini kullandı.

Törende daha sonra 
Başkan Ataç, ulaşımda 
bisikleti tercih eden bele-
diye personeline suluk ve 
tebrik belgesi takdim etti.
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 Esentepe Çocuk Sanat 
ve Kültür Merkezi’nin ya-
nında yer alan bahçede 
çocuklar, 5 yıl önce dik-
tikleri meyve fidanlarının 
bakım ve sulamalarını 
yaparak bahçede vakit 
geçirmekten, toprakla 

12 yaşındaki Feyzullah 
Enes Demirel:“Ağaçları 
diktik, o zaman çok kü-
çüklerdi. Ağaçlarımızla 
ilgilendik, emek ver-
dik. Sonra çiçek açtılar, 
meyve verdiler. Üzerine 
kuşlar ev yaptı, biz bu-
rada çok mutluyuz.” diye 
konuştu.

Başkan Dt. Ahmet 
Ataç’ın, kırsal kalkınmayı 
destekleme stratejisine 
yönelik proje ve uygu-
lamaları doğrultusunda 

33 EKO-OKULDA YEŞİL 
BAYRAK DALGALANACAK

DİKTİKLERİ FİDANLAR 
BOYLARINI GEÇTİ

Belediyemiz tarafından hizme-
te sunulan Esentepe Mahalle 
Bahçesi’nde, mahalle sakinle-
rinin yanı sıra çocuklar da ke-
yifle ve sağlıkla vakit geçiriyor. 

uğraşmaktan, ve meyve 
yetiştirmekten dola-
yı çok mutlu olduğunu 
söylüyor. Diktikleri fi-
danların zamanla kendi 
boylarını geçtiğini söy-
leyen çocuklar, beledi-
yeye teşekkür ediyor.

Elifnaz Karataş isimli 
12 yaşındaki çocuk ise: 
“3 yaşımdan beri mer-
keze geliyorum. 5 sene 
önce de fidanları dik-
miştik. Belirli zamanlar-
da geliyoruz ağaçlarımı-
za bakmaya, mutluyuz. 
Ağaçlar havayı temizle-
dikleri için de çok fayda-
lı.” sözlerini kullandı.

hayata geçirilen  Esente-
pe Mahalle Bahçesi’nde 
tarım yapan vatandaşlar, 
toprakla uğraşarak birçok 
ürün yetiştiriyor. 

75. Yıl Özel İdare İl-
kokulu, Avukat Mail 
Büyükerman Anaoku-
lu, 1.Hava İkmal Bakım 
Merkezi İlkokulu, Adnan 
Menderes Anaokulu, 
Dumlupınar İlkokulu, 
Etkin Koleji, Hürriyet İl-

Ye ş i l  B a y ra k  d a l g a la n a n  o k u l l a r ;
kokulu, Kılıçarslan İlko-
kulu, Kurtuluş İlkokulu, 
Lamia Dayanç Anaokulu, 
Milli Zafer İlkokulu, Özel 
Çağdaş Okulları Orta-
okulu, Özel Bahçeşehir 
Koleji, Bahçeşehir Ortao-
kulu, Öğretmen Esra Ak-

Paydaşı olduğumuz Eko-Okullar Yeşil Bayrak 
Ödül töreni ile kentteki 21 okula bayrakları tes-
lim edildi. Eskişehir’de Yeşil Bayrak dalgalanan 
okul sayısı 33’e ulaştı.

Eko-Okullar Programı 
okul öncesi ile ilk ve or-
taokullarda çevre bilinci, 
çevre yönetimi ve sürdü-
rülebilir kalkınma eğitimi 
vermek için uygulanan 
uluslararası bir çevre 
eğitim programdır. 2019-
2020 eğitim-öğretim 
yılında Türkiye genelinde 
57 ilde programı uygula-
yan 1182 okul mevcuttur. 
Eskişehir ilinde okul ön-

Belediyemiz ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün paydaşı olduğu Eko-O-
kullar Programı Yerel Yeşil Bayrak Ödül Töreni belediye yanında bulunan “Yeryüzü 
Ekoloji Okulu” etkinlik alanında gerçekleşti. 

Ç e v r e  b i l i n c i n i  a r t t ı ra n  p r o g ra m

5 yı lda boyumuzu geçti

Esentepe sakinleri çok seviyor.

cesi, ilk ve ortaokullarda 
42 okul programı yürüt-
mektedir.  2019-2020 
eğitim-öğretim yılı so-
nunda ülkemizde toplam 
859 okulda Yeşil Bayrak 
dalgalanmaktadır. Eski-
şehir’de geçtiğimiz öğre-
tim yılında 21 okul, Yeşil 
Bayrak Ödülü almaya hak 
kazanmıştır. Toplamda 33 
okulda Yeşil Bayrak dal-
galanacaktır.

2019-2020 eğitim-öğ-
retim yılı Covid-19 Pan-
demi sürecinde 2. dönem 
okulları, programı uzak-
tan eğitim yöntemiyle 
gerçekleştirildi. Öğren-
ciler, çevre sorunlarına 
dikkat çekmek  ve çözüm 
önerileri sunmak için re-
simleri, fotoğraf ve video 
çekimleri gerçekleştirdi-
ler. 

kaya Anaokulu, Özel Yeni 
Yol İlkokulu, Atayurt Or-
taokulu, Pilot Binbaşı Ali 
Tekin İlkokulu, Sakarya 
Anaokulu, Özel Sakar-
ya İlkokulu, Zehra Sarar 
Anaokulu’na Yeşil Bayrak 
takdim edildi.
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Belediyemizin 5 yıl-
dır yürüttüğü 7 ülkeden 
22 ortaklı REMOURBAN 
- Akıllı Kentsel Dönü-
şümün Hızlandırılması 
Projesi'nin 3’üncü ve 
son konferansı 'Kentsel 
Dönüşümde Yeni Bir Dö-
nemin Başlangıcı' tema-
sıyla sabah uluslararası, 
öğleden sonra ise Türki-
ye bölümü olarak video 
konferans sistemiyle 
gerçekleşti.

Avrupa Komisyonu 
Proje Sorumlusu Geo-
rg Houben'un açılışı ile 
başlayan uluslararası 
konferansta, Başkan Dt. 
Ahmet Ataç:“Şehirleri-
mizde sürdürülebilir bir 
yaklaşım benimseyerek 
daha az kaynakla daha 
iyi sonuçlar elde ede-
bilir, sosyal ve sağlık 

REMOURBAN'IN KAPANIŞ KONFERANSI YAPILDI
Belediyemizin uygulama alanı Yaşam Köyü 
olan REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün 
Hızlandırılması Projesi’nde sona gelindi. 

yatırımlarını artırabiliriz. 
Benim bakış açımdan, 
REMOURBAN, gelenek-
sel şehirleri akıllı şe-
hirlere dönüştürmek için 
21. yüzyılın en büyük 
zorluklarından birini ele 
alarak önemli bir devrim 
yaptı. Bu proje bizi tüm 
Tepebaşı sakinleri için 
yaşam kalitesini iyileşti-
ren istediğimiz sonuçlara 
getirdi. REMOURBAN'ın 
yarının şehirleri için Kü-
resel Akıllı Şehir Modeli 
olacağına inanıyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Konferansın ikinci bö-
lümü olan Türkiye bö-
lümü ise, REMOURBAN 
Proje Koordinatörü Mi-
guel Á. García-Fuen-
tes’in açılış konuşması 
ile başladı. 
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Konferansın Türkiye 
bölümünde, Başkan Yar-
dımcısı M. Melih Savaş 
"REMOURBAN Tecrübesi 
ve Tepebaşı Belediye-
si" başlıklı bir konuşma 
yaptı. Savaş konuşma-
sında: “Başkanların li-
derliği, konuya verdiği 
önem, gösterdiği karar-

lılık, destek ve teşvikler 
ile iyi bir planlama bir 
araya geldiğinde sonuç-
lar göz alıcı olabiliyor. 
Geldiğimiz nokta da 
bunu açıkça gösteri-
yor. Türkiye’ye böyle bir 
projenin kazandırılması 
ve uygulamanın başarılı 
bir şekilde sonuçlandı-

rılmasından dolayı çok 
gururlu ve sevinçliyiz.” 
ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirdiği proje 
ve yatırımları ile adını 
ülke dışında duyurma-
yı başaran belediyemiz, 

REMOURBAN- Akıllı 
Kentsel Dönüşümün Hız-
landırılması Projesi ile 
ülkemizin uluslararası 
rekabette güçlenmesine 
katkı sağladı.

Öte yandan gelecek 
nesillere örnek olacak 
projenin detaylarına 
REMOURBAN web site-
sinden (http://www.re-
mourban.eu) ulaşılabilir.

Türkiye’ye böyle bir projenin kazandırılmasından dolayı gururluyuz



TEPEBAŞI HABER 16

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

Y E N İ  YAT I R I M L A R D A  S O N A  YA K L A Ş I L I Y O R

Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç, 
kentin farklı noktaların-
da inşası tamamlanma 

2002 yılından bu yana 
Batıkent Mahallesi’nde 
hizmet veren Batıkent 
Belde Evi’ndeki yenile-
me çalışmaları da ta-
mamlanma aşamasına 
geldi. Çalışmalar son-
rasında Batıkent Belde 
Evi, mahalle sakinlerini 

Tesiste 34 tane 3 kişilik 
oda, 2 adet 2 kişilik oda 
ve 33 metrekarelik özel 
bakım odası yer alacak. 
Bodrum, zemin ve birinci 
kattan oluşacak merkez; 
mutfak, çamaşırhane, 
soğuk hava deposu, sı-
ğınak, çok amaçlı salon, 
yemek salonu, dinlenme 

Bağışçı Canan ve Şük-
ran Şeker’in destekleri ile 
Fatih Mahallesi’nde yapı-
mı devam eden merkez-
den yaklaşık 150 çocuğun 

Başkan Ataç tamamlanma aşamasına gelen 
merkezleri inceledi

Canan ve Şükran Şeker Erken Çocukluk 
Eğitim Merkezi

Batıkent Belde Evi

Metin Özöğüt Konuk Evi

kaliteli şekilde ağırla-
maya devam edecek. 3 
kattan oluşan binanın 
giriş katı Deneyimli 
Kafe, ikinci katı çocuk 
merkezi, üçüncü katı 
ise Belde Evi olarak fa-
aliyet gösteriyor.

ve TV salonu, fizyoterapi 
salonu, sağlık atölyesi, 
doktor odası, revir gibi 
alanları bünyesinde ba-
rındıracak. İlave blokla-
rın yapılması halinde 96 
yatak daha eklenebile-
cek merkezin toplam ka-
pasitesi ise 202’ye kadar 
yükselebilecek.

faydalanması planlanıyor. 
4 etkinlik odası, 1 çok 
amaçlı salon, kış bah-
çesi ve açık arka bahçe 
gibi alanlar yer alacak. 

noktasına gelen Batı-
kent Belde Evi, Canan 
ve Şükran Şeker Erken 
Çocukluk Eğitim Merkezi 

ve Metin Özöğüt Konuk 
Evi’nde incelemelerde 
bulundu.

20 Mayıs tarihinde yapı-
mına başlanan merkezin, 
17 Aralık 2020 tarihinde 
tamamlanarak hizmete 
açılması hedefleniyor.


