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  İstanbul’da düzenlenen 
ArtContact İstanbul Çağdaş 
Sanat Fuarı’na davet edilen 
belediyemiz, koleksiyonun-
da yer alan nadide eserler 
ile etkinlikte boy gösterdi. 
Uluslararası Pişmiş Toprak 
Sempozyumu, Uluslararası 

EKREM İMAMOĞLU: ESKİŞEHİR’İN AĞABEYLERİ KUVVETLİDİR
Sanat Çalıştayı, Altın Ayak-
lar ve metal geri dönüşüm 
malzemelerinden üretilen 
sanat eserleri ile fuarın 
açık ve kapalı alanlarında 
yer alan belediye, sanatçı 
ve sanatseverlerin ilgisi ile 
karşılaştı.

  Fuar açılışında Başkan 
Dt. Ahmet Ataç, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu ile 
bir araya geldi. Başkan 
İmamoğlu: “Ahmet Ataç 
benim ilçe belediye baş-
kanlığımdan beri sıcak 

temasımız olan bir ağabe-
yim. Eskişehir’in ağabey-
leri de zaten kuvvetlidir. 
İşte, Yılmaz Büyükerşen 
Ağabeyimiz, Ahmet Ataç 
Ağabeyimiz. Hepimizin 
yolları açık olsun, sanatla 
olsun.” dedi.

  Başkan Ataç ve Başkan 
İmamoğlu, Tepebaşı Be-
lediyesinin sanat eserle-
ri önünde hatıra fotoğrafı 
da çektirdi.
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Sevgili Eskişehirli 
hemşehrilerim!

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

Yıllardır uluslararası 
düzeyde gerçekleştirdi-
ğimiz 3 sanat etkinliği-
mizi, kent halkı olarak 
benimsemiş olmanız-
dan büyük mutluluk du-
yuyorum. 13 kez düzen-
lediğimiz Uluslararası 
Eskişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu, 10 kez 
düzenlediğimiz Ulusla-
rarası Sanat Çalıştayı 
ve 9 kez düzenlediğimiz 
Uluslararası Eskişehir 
Şiir Buluşması etkin-
likleri, dünya çapında 
farklı kulvarlardaki sa-
natçıları ve eserlerini, 
sizler ile kaynaştırma-
mızı sağladı. Aldığımız 
olumlu geri dönüşler-
den, yerel yönetimlerin 
sanatsal faaliyetlere 
ağırlık vermesinin öne-
mini çok iyi anlıyoruz.

Bu etkinlikler saye-
sinde kentimize kazan-
dırdığımız onlarca paha 
biçilemez eser ken-
timizde bir açık hava 
müzesi, belediye hizmet 
binamızda da sanat ga-
lerisi rüzgarları estiri-
yor.

Sanat
Tepebaş ı ’nda!

İstikrarla uzun yıllar-
dır sürdürdüğümüz bu 
güzide organizasyonlar, 
tüm dünyayı etkisi altı-
na alan pandemiden do-
layı ne yazık ki sekteye 
uğradı. Yine de farklılığı 
ve çeşitliliğiyle dünyada 
sadece Eskişehir’de dü-
zenlenen, Uluslararası 
Eskişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu’nu, Karşı-
yaka ve Bodrum bele-
diyelerimiz ile özel bir 
iş birliğine imza atarak 
sürdürdük. Bu güzel iki 
kentimizdeki iki sanat-
çımız, Eskişehir’imi-
zin toprağını işleyerek 
sempozyuma adadı. 
Kentimizin sanata dö-
nüşen toprağı, şimdi 
Karşıyaka ve Bodrum’da 
sergileniyor. Böylelikle 
toprağın öyküsünü yaz-
maya devam ederken 
sanatın birleştirici gü-
cünü bir kez daha his-
setmiş olduk.

Ulu Önderimiz, ülke-
mizin kurtarıcısı ve ku-
rucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün: “Bir millet 
sanattan ve sanatkar-
dan mahrumsa tam bir 
hayata malik olamaz. 
Böyle bir millet bir aya-
ğı topal, bir kolu çolak, 
sakat ve alil bir kimse 
gibidir. Sanatsız kalan 
bir milletin hayat da-
marlarından biri kop-
muş olur.” sözlerinden 
hareket ile sanata, ya-

şamımızın her alanın-
da yer vermeye gayret 
ediyoruz. Özellikle de 
geleceğimizin teminatı, 
yaşama sevincimiz ço-
cuklarımız için. Kurdu-
ğumuz günden bu yana 
büyüyen ve başarıdan 
başarıya koşan, yurt 
içinde ve yurt dışında 
konserler veren, dere-
celer elde eden, dün-
yaca ünlü isimler ile 
aynı sahneyi paylaşan 
İki Elin Sesi Var Çocuk 
Senfoni Orkestrası gibi. 
Tepebaşı Belediyesi 
Gençlik Tiyatrosu, ka-
rikatür atölyelerimiz, 
Çok Sesli Çocuk Koro-
muz, resim ve piyano 
eğitimlerimiz, çocuk ve 
gençlerimizi sanat ile 
buluşturduğumuz ça-
lışmalarımızdan sadece 
bazıları.

Elbette ki sanata yö-
nelik bunca proje ve ça-
lışma, karşılıksız kal-
mıyor. Sanatsal alanda 
birçok başarı elde edi-
yor, ödüller kazanıyor 
ve prestijli organizas-
yonlara davet edili-
yoruz. Tepebaşı, Mart 
2020’de düzenlenen 6. 
ArtAnkara Uluslararası 
Çağdaş Sanat Fuarı’nda 

yer alan sayılı beledi-
yelerden biri olmayı ba-
şarırken ben de Sanata 
Katkı Onur Ödülü’nü tüm 
Eskişehirliler adına al-
dım. Aynı şekilde Hazi-
ran 2021’de İstanbul’da 
tüm sanat dünyasının 
kalbinin attığı ArtCon-
tact İstanbul Çağdaş 
Sanat Fuarı’nda Tepe-
başı, sanatseverlerin ve 
sanatçıların takdir ettiği 
bir yerel yönetim anla-
yışına sahip olduğunu 
bir kez daha ispatlamış 
oldu.

Bu güzel gelişmeler 
ile birlikte, sanat ve sa-
natçı dostu bir belediye 
olarak anılmaktan do-
layı yaşadığım gururu, 
tüm etkinliklerimize sa-
hip çıkan siz Eskişehir-
liler ile paylaşıyorum. 
Kentimizin yönetim 
anlayışının merkezin-
de, sanatın getirdiği 
güzelliklere yer verme-
ye devam edeceğimizi 
vurguluyor, hepinize 
sağlıklı ve güzel günler 
diliyorum.
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Y E N İ  T İ C A R E T  M E R K E Z İ  “ B A K S A N ”  O L A C A K
Başkan Dt. Ahmet Ataç, Baksan Sanayi Sitesi hak sahipleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç: 
“Baksan’da yeni bir ticari merkez yaratılması, kentimiz için olumlu olacaktır.” dedi.

Başkan Ataç BAK-
SAN’ın bir ticaret mer-
kezi haline geleceğini 
ifade ederek: “BAKSAN 
ile ilgili son derece 
detaylı ve önemli ana-
liz çalışmaları yaptık. 
Boş dükkanlar, kira-
lık olanlar, iş kolları 
vs. konulara hakimiz. 
BAKSAN’ı bir ticaret 
merkezi olacak şe-
kilde yerinde yenile-
mek istiyoruz. Bunu 
yaparken de sizlere 
önemli imar hakları 
sağlayacağız. Şu anda 
1+asma kat olmak 
üzere 309 metrekare 
olan imar haklarınız, 
2 kat + bodrum + çatı 
arası olmak üzere 763 

BAKSAN bir  t icaret merkezi  olacak
metrekareye çıkacak. 
Parsellerin konum ve 
büyüklükleri aynı ka-
lacak. Yeşil alanlara, 
yollara dokunulmaya-
cak. Büyükşehir Bele-
diyemiz ile koordineli 
çalışıyoruz. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı-
mız Yılmaz Hoca da bu 
projeyi destekliyor. 
Tepebaşı Belediyesi 
olarak sizlerin aklı-
nızdaki soruları, endi-
şeleri ve görüşlerinizi 
bizlerle paylaşmanızı 
çok önemsiyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Toplantılar, beledi-
yenin şehir plancıları 
tarafından hazırlanan 
sunumlar ile devam 

etti. Baksan hak sahip-
leri de olumlu görüş ve 
katkılarını aktarırken 
soruların Başkan Ataç 
ve belediye yetkilileri 
tarafından cevaplan-
ması ile sona erdi.

BAKSAN küllerinden doğacak
toplantımızda geliştir-
diğimiz dönüşüm pro-
jesini  göreceksiniz. 
Burada herkesin malı 
yerinde kalacak ve mal 
sahiplerine ciddi imar 
hakları verilecek. Par-
sel sahiplerinin hakları, 
iyileştirilerek koruna-
cak. Teknik yönden de 
çalışmamızı, detaylıca 
sizlere aktaracağız. 
Buradaki hedefimiz, 
Baksan’ı yeni bir ticaret 
merkezi olarak hayata 
geçirmek. Orada külle-
rinden yeni bir Baksan 
çıkacak.” sözlerini kullandı.

Yapılan toplantılar-
da Baksan’ın, Tepebaşı 
bölgesi için yeni bir ti-
cari merkez olmasının 
kentin yararına olaca-
ğını belirten  Başkan 
Ataç: “ Toplam alan 
büyüklüğü 66 hektar 
olan Baksan, mevcut 
imar planlarında ‘Kü-
çük Sanayi Alanı’ ola-
rak planlıdır. Bu alan, 
küçük sanayi alanı ola-
rak kalması ile işlevini 
de zamanla yitirdiğin-
den gelişememiş ve bir 
çöküntü alanı haline 
dönüşmüştür. Bugün 

Belediyemiz tarafından 
Baksan hak sahipleri ile 
üç farklı proje bilgilen-
dirme toplantısı yapı-

larak BAKSAN’ın çevre 
düzenlemesi ve sosyal 
donatılar ile zenginleş-
tirilmiş yeni ticaret mer-

kezi olması, parsel 
sahiplerinin haklarının 
iyileştirilmesi için adım-
lar atıldı.
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T E P E B A Ş I ’ N A  2  Y E N İ  M E R K E Z
Yardımseverlerin be-

lediyemize yaptıkları 
bağışlarla kentimize 2 
önemli merkez kazan-
dırıldı.  Zincirlikuyu Ma-
hallesi’nde Metin Özöğüt 
Yaşam ve Bakım Merkezi 
ile Fatih Mahallesi’nde 

Canan-Şükran Şeker Er-
ken Çocukluk Eğitim Mer-
kezi’nin yapımında sona 
doğru yaklaşıldı.

Zincirlikuyu Mahallesi’nde 
bulunan yeri Tepebaşı Be-
lediyesi tarafından, inşaat 
giderleri ise Özöğüt aile-

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirli hayırseverlerin iş birliği ile kente değer katacak 
yatırımlar kazandırmaya devam ediyor.

si tarafından karşılanan 
Metin Özöğüt Yaşam ve 
Bakım Merkezi, 72 yatak 
kapasitesine sahip ola-
cak. Tepebaşı Belediyesi 
Metin Özöğüt Yaşam ve 
Bakım Merkezi’nin toplam 
inşaat alanı ise 4 bin 684 

Fatih Mahallesi’nde ya-
pımı tamamlanan Canan 
Şeker Erken Çocukluk 
Eğitim Merkezi’nde; 4 et-
kinlik odası, 1 çok amaçlı 
salon, kış bahçesi ve açık 
arka bahçe gibi alanlar 
yer alıyor. Merkezde ye-
rinde incelemede bulunan 
Başkan Dt. Ahmet Ataç: 
“Alanında uzman okul 
öncesi öğretmeni arka-
daşlarımızın görev aldığı 

merkezlerimiz, Milli Eği-
tim Bakanlığı mevzuatı-
na uygun biçimde eğitim 
veriyor.  Merkezlerimiz, 
Eskişehirliler tarafından 
kısa sürede çok sevildi; 
hem çocuklarımız hem de 
ailelerimiz oldukça mutlu. 
Belediyemize sağlanan 
bağışları kentimiz için ka-
zanıma dönüştürmekten 
memnunuz.” ifadelerini 
kullandı.

Kentimiz için yeni kazanımlar

metrekareden oluşuyor. 
Tesisimizde 34 tane 2 ki-
şilik oda, 2 adet süit oda 
ve 33 metrekarelik özel 
bakım odası yer alıyor. 
Bodrum, zemin ve birinci 
kattan oluşacak merkez; 
mutfak, çamaşırhane, so-

ğuk hava deposu, sığınak, 
çok amaçlı salon, yemek 
salonu, dinlenme ve TV 
salonu, fizyoterapi salo-
nu, sağlık atölyesi, doktor 
odası, revir gibi alanları da 
bünyesinde barındıracak.
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"İnsani Gelişme Endek-
si - İlçeler (İGE-İ) 2020" 
araştırması; “Yönetişim 
ve Saydamlık”, “Sosyal 

 Belediye tarafından sı-
fır atık yönetim sistemi-
nin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için personel 
görevlendirildi. Ayrıca ba-
kanlığın belirlemiş olduğu 
esaslara uygun olarak Gazi 
Paşa Mahallesi’nde 13 tür 
atığın toplandığı 1. Sınıf 
Atık Getirme Merkezi de 
kurularak faaliyete geçiril-
di. Belediye yetki sahasın-
da sıfır atık yönetimi kap-
samında geri kazanılabilir 
atıkların biriktirilmesi için 
4 adet mobil atık getirme 

T E P E B A Ş I ’ N I N  İ S T İ K R A R L I  Y Ü K S E L İ Ş İ

“SIFIR ATIK BELGESİ” ve MOBİL ATIK GETİRME MERKEZLERİ

Belediyemiz, İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) Türkiye genelindeki 188 ilçeyi 
kapsayan İGE-İ 2020 raporunda ön sıralarda yer aldı. 

Belediyemiz, ilçede sıfır atık yönetim sistemi kurduğunu 
“Sıfır Atık Belgesi” alarak belgeleyen Eskişehir’de ilk ve 
tek, Türkiye’de ise ilk belediyelerden biri olmayı başardı.

Kapsama”, “Ekonomik 
Durum”, “Eğitim”, “Sağ-
lık”, “Sosyal Yaşam”, 
“Çevresel Performans”, 

merkezi de yerleştirildi. 
Tepebaşı Belediyesi geri 

kazanım çalışmaları kap-
samında ise 2020 yılında; 
9 milyon 109 bin 755 kg 
ambalaj atığı, 60 bin 111 
kg bitkisel atık yağ, 2 bin 
216 kg atık pil, 201 bin 
362 kg tekstil atığı, 886 
kg atık ilaç, 4 bin 598 kg 
da elektronik eşya atı-
ğı toplamayı başardı.  
Böylelikle 2020 yılında 
toplanan atık miktarı, 9 
milyon 378 bin 928 kg ola-
rak gerçekleşti.

“Ulaşım ve Erişilebilirlik” 
ve “Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği” endekslerine yer 
verildi. Veriler, yerel yö-

netimleri özellikle ilgi-
lendiren 9 alt endeks, 81 
gösterge, 128 değişken ve 
“gizli vatandaş” çalışması 

Belediyemiz, yapılan 
çalışmalar neticesinde 
Sosyal Kapsama en-
deksinde 2., Sağlık en-
deksinde 7. ve Sosyal 
Yaşam endeksinde ise 
10. sırada yer aldı. Te-
pebaşı Belediyesi ayrıca 
İnsani Gelişme Endeksi 
çalışmasının Çok Yüksek 
İnsani Gelişme Bölgesi 
kategorisinde, Türkiye 
genelinde 12. olarak 
ödüle layık görüldü.

Online olarak düzenle-
nen İnsani Gelişme En-

Tepebaşı yine üst sıralarda
deksi İlçeler - Lansman 
ve Ödül Töreni’ne katılan 
Başkan Dt. Ahmet Ataç 
Tepebaşı’nda sağlanan 
gelişime dikkat çekerek: 
“Tepebaşı son 20 yılda 
olağanüstü gelişmeler 
ile Türkiye’de anılan bir 
ilçe haline geldi. Eski-
şehir de dünyada en gü-
venli şehirler arasında 8. 
sırada yer alarak bizleri 
gururlandırdı. 2021'de 
çalışmalarımız devam 
edecek.” diye konuştu.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi 
için Atık Toplama Takvimi 
de oluşturuldu. Belediye 
genelinde uygulanan sı-
fır atık yönetimine ilişkin 
veriler, Sıfır Atık Bilgi 
Sistemi ile kayıt altına 
alınıyor. 

Tepebaşı’nda sürdürü-
len atık yönetimi başarısı, 
vatandaşların duyarlılığı 
ile büyüyemeye devam 
edecektir.

 Çevre Yönetim 
 Birimi kuruldu

TÜRKiYE’NiN 
2020

Vakfı 

ile belediyelere yapılan 3 
binin üzerinde başvurunun 
sonuçlarından oluşuyor.

Evsel katı atıkların ikili 
toplama sisteminde daha 
verimli toplanabilmesi 
için konteyner sayıları 
artırıldı. Tekstil atıkla-
rı için 100 ‘ün üzerinde 
kumbara, ilaç atıkları için 
40 farklı bölgeye atık ilaç 
toplama ekipmanı yer-
leştirildi. Gerekli planla-

Sıfır Atık Yönetim Planı hazırlandı
malar, bilgilendirmeler 
ve yönlendirmeler de 
yapıldı. Sokak toplayı-
cıları tarafından kurulan 
GESİKOOP (Tepebaşı Geri 
Dönüştürülebilir Atık Top-
layıcıları Sosyal İşletme 
Kooperatifi) ile çalışma 
yapılabilmesi sağlandı.
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Belediyemiz, Eskişehir 
Organize Sanayi Bölge-
si (EOSB) ve Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) ile Ana-

Sertifika töreninde ko-
nuşan Başkan Dt. Ahmet 
Ataç, Türkiye’de tek olan 
projenin ülkeye yayıl-
masını temenni ederek: 
“2009’dan bu yana yap-
tığımız engellilerimizin 
istihdamına dönük pro-
jelerde bu günlere kadar 
geldik. O tarihte, ‘bundan 
sonra engelliler için hobi 
değil istihdam olacak’ 
demiştim. Bu günlere 
gelebileceğimizi de tah-
min etmemiştim. Geldi-
ğimiz noktada öyle güzel 
şeyler oluyor ki… Özel 
gençlerimiz Eylül 2019 

dolu Üniversitesi (eğitim 
ortağı) iş birliğinde Ey-
lül 2020’de imzalanan 
protokol ile başlayan 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK BİR OSB ENGELLİLER MONTAJ ATÖLYESİ

“Başarınızı tüm Türkiye görsün”

Engelliler Montaj Atölyesi’ndeki 13 özel birey, başarıyla tamamladıkları 
“Ön İmalat Elemanı” Ara İnsan Gücü Yetiştirme Mesleki Eğitim Progra-
mı’nın ardından sertifikalarını aldı.

– Şubat 2021 tarihleri 
arasında 3 milyon 863 
bin adet parçanın mon-
tajını yapmayı başardı. 
Bugün de ‘Ön İmalat 
Elemanı’ Ara İnsan Gücü 
Yetiştirme Programı’nı 
başarıyla tamamlayan 
13 gencimize sertifika-
larını takdim ediyoruz. 
Çalışmalarımızı destek-
leyen firmalarımıza da 
teşekkürlerimizi iletiyo-
ruz, bizlere güç verdiler. 
Türkiye’de tek olan bu 
projenin ülke geneline 
yayılması en büyük te-
mennimizdir. Her zaman 

programa katılan 18 
yaş üzeri 13 özel birey, 
“Ön İmalat Elemanı” Ara 
İnsan Gücü Yetiştirme 

Mesleki Eğitim Progra-
mı’nı başarı ile tamam-
ladı.  Sertifikalarını alan 
kursiyerlerin, EOSB des-

teği ile OSB’de yer alan 
fabrikalarda en az yüzde 
25 oranında istihdam 
edilmesi hedefleniyor.

da çocuklarımızın yanın-
dayız. Sizlerin başarınızı 
tüm Türkiye görsün.” 
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 
programa katılan ve ba-
şarı ile tamamlayan 13 
özel bireye sertifikaları, 
proje destekçisi firma-
ların; Starplast Plastik, 
Anot Makina, Cellofo-
am Ses Yalıtım, Baycan 
Elektrik, Can Conta ku-
ruluşlarının temsilcileri-
ne ise teşekkür belgeleri 
takdim edildi.
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Eskişehir kent kimliğinin önemli bir parçası olarak, yerel ve uluslararası birçok sanatçının katılımı ile düzenlenen ve vatandaşlarca da 
benimsenen sempozyuma, 2020 yılında pandemi nedeniyle ara verilmek durumunda kalınırken belediyemizin yakın ilişki içinde olduğu 
Karşıyaka ve Bodrum belediyeleri ile etkinlik ruhunu sürdürmek için özel bir iş birliğine gidildi. İki kentteki iki sanatçı, Eskişehir’den 
gönderilen toprakları işleyerek sempozyuma adadı. 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Bodrumlu sanatçı Esra Sağlık ile Karşıyakalı 
sanatçı Mehmet Tüzüm’ün katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenlerinde eserler sanatseverlerle buluşturuldu. 

ESKİŞEHİR’İN TOPRAĞI, KARŞIYAKA VE BODRUM’DA ŞEKİLLENİYOR
Tepebaşı Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş 
Toprak Sempozyumu, pandemi dolayısıyla 2020 yılında gerçekleştirilemedi. Toprağın öykü-
sünün yarım kalmaması için iki kentte, Karşıyaka ve Bodrum’da iki sanatçı, Eskişehir’in 
toprağını işleyerek sanata dönüştürdü. 

Karşıyaka’da, Eskişe-
hir toprağı ile sanatçı 
Mehmet Tüzüm Kızılcan 
tarafından yapılan eser; 
geçmişteki Karşıyaka’yı 
faytonların salındığı, sa-
hilinde balık çeken ba-
lıkçıları, tertemiz denizi, 

Doç. Esra Sağlık Şenalp 
tarafından Tepebaşı Be-
lediyesi ve Bodrum Bele-
diyesi iş birliği ile yapılan 
eser ise Bodrum’u saçları 
rüzgarda dalgalanan mavi 
saçlı bir kadın olarak 
tasvir etti. Saçları-
nın arasında 
küçük 

Eski Karşıyaka’yı anlattı

Eser Bodrum’u simgeliyor

bahçelerinden yayılan 
çiçek kokularını, bunlar-
la yer değiştiren değer-
leri anlattı. Eser Hikmet 
Şimşek Kültür Merke-
zi’nde sergilenerek hal-
kın beğenisine sunuldu.

tekneler yer alan  figürün 
kaide kısmı için ise ateş 
tuğla düşünüldü. Sanatçı-
nın ellerinden çıkan heykel 
Kumbahçe Meydanı’nda 
sergilenerek Bodrumlular 
ile buluşturuldu.
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Başkanımız Dt. Ahmet Ataç’ın kadınlara hediye-
si olarak hizmete sunulan ve açıldığı günden bu 
yana çok sevilerek kentin simgelerinden biri ha-
line gelen Hanımeli Sokağı, 5. yılına girdi.

Hanımeli Sokağı hakkında değerlendirmede bulu-
nan Başkan Dt. Ahmet Ataç: “Hanımeli Sokağı, 8 Mart 
2016’dan bu yana kentimize farklı bir renk katıyor. So-
kağımızın adını ‘Hanımeli’ koyarak kadınımızın eli değsin, 
güzel olsun istedik. Kadının yüzü güldüğünde, eşinin ve 
çocuklarının da yüzü güler diye düşündük. Derneklerimi-
zin de yanımızda olması, birlikte hareket etmemiz, bizim 
için ayrı bir güç oldu. İmkanları sağladığınızda, niyetiniz 
iyi ve projeniz de güzelse, açtığınız birimlerin çalışma-
ması, ilgi görmemesi söz konusu değil. Hep birlikte bu 
güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz. Kadın emeğinin 
daima yanında olacağımızı bir kez daha belirtiyorum.” 
diye konuştu.

“Kadın emeğinin daima yanındayız”

HANIMELİ SOKAK 5 YAŞINDA

5 yıllık süre boyunca kent halkına sunduğu farklı konseptler ile Eskişehir’in 
önemli renlerinden biri olmayı başaran Hanımeli Sokak’ta örgü, takı, 
keçe, makrome, bez çanta ve aksesuar gibi ürünlerini satışa 
çıkaran kadınlar beğeni kazandı.
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“İsmini Eskişehirliler belirledi”

VECİHİ HÜRKUŞ HAVACILIK MÜZESİ VE 
TEKNOLOJİ PARKI

Bir havacılık kenti olan 
Eskişehir için parkın çok 
önemli bir nokta olduğunu 
belirten Başkan Ataç, yapı-
lacak çalışmalar ile parkın, 
kentin cazibe noktaların-
dan biri haline geleceğini 
kaydetti. Başkan Ataç de-
ğerlendirmesinde: “Alanın 
daha etkin biçimde kulla-
nılması, hemşehrilerimizin 
yanı sıra Eskişehir’e dışar-
dan gelen vatandaşların da 
parkı ziyaret edebilmeleri 
adına önemli işler yapaca-
ğız. Vecihi Hürkuş Havacılık 

Müzesi ve Teknoloji Par-
kı’nın varlığını gelecekte de 
sürdürmesinin, genç nesil-
lere havacılığı sevdirilebil-
mek adına önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Parkın 
Eskişehir’in havacılık 
sektöründeki geçmişini ve 
yerini vurgulayıcı özellik-
leri korunurken,  şehrimizin 
cazibe merkezlerinden biri 
olmasını sağlayacak çalış-
malar yapacağız. Şimdiden 
kentimize hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

Aralık 2020’de belediyeye devredilen alanın adını, resmi twitter hesabımız 
üzerinden yapılan “Adını Sen Koy” anketiyle Eskişehir halkı belirledi.

Belediyemizin resmi twitter hesabı üzerinden “Adını Sen Koy” sloganı ile başlatılan ankette, yaşamla-
rı boyunca ülkemize büyük emekler vermiş Vecihi Hürkuş, Cengiz Topel, 
Sabiha Gökçen ve Behiç Erkin yer alıyordu. Yoğun ilgi gösterilen 
oylama sonucunda ise Vecihi Hürkuş açık ara farkla birinci 
seçildi. Böylelikle ismi Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi ve 
Teknoloji Parkı oldu.
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Belediyemiz tarafından yapılan park düzenlemeleri, yenileme, 
yapım ve onarım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor. 

2020 sonu verilerine 
göre yetki ve sorumlu-
luğundaki 2 milyon 329 
bin 641 metrekarelik 
518 park adet alanı ile 
ilçe sakinleri için sağlıklı 
ve doğal yaşam alanları 
sunuyor. Yine son verile-
re göre Tepebaşı’nda kişi 
başına düşen yeşil alan 
miktarı 10,08 metreka-
reye ulaşıyor. Öte yandan 
parklarda oluşturulan 
spor donatıları ile kent 
halkına, açık havada 
sağlıklı bir spor ortamı 
sağlanmış oluyor.

Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç 

da:“Dünya Sağlık Örgü-
tü verilerine göre kişi 
başına düşen yeşil alan 
miktarının en az 9 met-
rekare olması gerekir-
ken, ideal alanın ise 10 
ila 15 metrekare olduğu 
belirtiliyor. Yaptığımız 
çalışmalar ile kişi başına 
düşen yeşil alan mikta-
rımızı 10,08 metrekare-
ye ulaştırdık. Tepebaşı 
bölgemiz, bünyesindeki 
parklar ile vatandaşları-
mız için önemli bir mola 
yeri, soluk alma noktası 
konumunda. Vatandaşla-
rımızdan parklarımız ile 
ilgili aldığımız geri dö-

nüşler çok olumlu.  Aynı 
zamanda çocuklarımızın 
da güzel ve sağlıklı bi-
çimde vakit geçirebile-
ceği alanlar oluşturmak 
çok önemli. Tepebaşı;  
kendine yakışır, şık ve 
çağdaş yeşil alanları ile 
iftihar edilen bir bölge 
olmaya devam edecek.” 
diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü yetkilileri de kent 
genelinde park yapım, 
onarım ve yenileme ça-
lışmalarının aksatılma-
dan sürdürüleceğini ifa-
de etti.

Y E Ş İ L L E R  İ Ç İ N D E  T E P E B A Ş I
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TEPEBAŞI’NDAN DESTEK ELİ  UZANDI

Pandemi sürecinde 
ekonomik açıdan zor 
zamanlar yaşayan mü-
zisyenler için anlamlı 
online konserler ger-

Pandemi döneminde ya-
şadıkları ekonomik zor-
luklar nedeniyle kepenk-
lerini kapatmak zorunda 
kalan esnafımıza destek 
olmak amacıyla 500 
TL’lik hediye çeki verildi.

Bu zorlu günleri daya-
nışma ruhu içinde birlik-
te aşacağımızı belirten 
Başkan Dt. Ahmet Ataç: 
“Önceki toplantımızda 
bize vermiş olduğunuz 
doneler çerçevesinde 
çalışmalar yaptık. Arka-
daşlarımızın isimlerini, 
sayılarını bildirdiniz. Bu 
yapılan desteğin, parasal 

“Çorbada tuzumuz olsun”

çekleştirildi.
Müzisyenler ve Sah-

ne Sanatları Derneği iş 
birliğinde, #HayatBir-
Müzik sloganı ile ger-

açıdan gerçekleştirilmesi 
mümkün olmuyor. Çok 
zorladık yapalım diye fa-
kat yasal düzenlemeler 
müsaade etmiyor. Pan-
demi döneminde zaten 
hep istişare halindey-
dik ve ortak çalışmamız 
çerçevesinde belirlenen 
328 esnafımıza 500 TL’lik 
alışveriş çeki veriyoruz. 
Nihayetinde kart sistemi 
ile çorbada bizim de tu-
zumuz olsun dedik.  Hani 
bir laf vardır; çok veren 
maldan, az veren candan 
diye, bunu böyle kabul 
edin.” diye konuştu.

COVİD-19 nedeniyle   
gıda temininde zorluk 
çeken 65 yaş üstü ile 
engelli vatandaşlarımıza 
ve ayrıca ihtiyaç sahibi 

Nihal- İsmail AKÇURA Aşevi
halkımıza Nihal-İsmail 
AKÇURA Aşevimizde sı-
cak yemek hizmeti ver-
mekteyiz. 

Belediyemiz pandemi döneminden önemli ölçüde etkilenen 
müzisyenlere ve esnafa  destek elini uzattı.

çekleştirilen konser-
lerin ilki, Türk şiirinin 
en büyük şairlerinden 
büyük usta Nazım Hik-
met’in, 119. doğum yıl 

dönümüne özel konser 
oldu. Belediyenin “te-
pebasibld” adlı Youtube 
kanalından yayınlandı.
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Belediyemizin çocuklar için 
düzenlediği karikatür atöl-
yesi eğitimleri, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında zoom 
üzerinden online olarak ger-
çekleşti. 

Çocuklara yönelik düzenledi-
ğimiz online satranç eğitim-
leri 80 öğrencinin katılımı ile 
tamamlandı.

Belediyemizin her yaştan insana matematiği 
sevdiren merkezi Matematik Evi’nde eğitim-
ler, koronavirüs tedbirleri kapsamında online 
olarak devam ediyor.

İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Or-
kestrası eğitimlerinİ, koronavirüs tedbirleri 
kapsamında online olarak sürdürdü.

ONLINE EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR
Karikatür Atölyesi Online 
Devam Ediyor

Online Satranç Deneyimi 

Matematiği Sevdiren Online Eğitimler

İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası 

7-12 yaş arası 10 öğ-
rencinin katılımı ile baş-
layan 9. Dönem 1. Grup 
atölye çalışmalarında 
usta karikatürist Alper 
Tümay Tok, katılımcı ço-
cuklara karikatür sana-
tının inceliklerini ve tek-

niklerini zoom platformu 
üzerinden online olarak 
öğretti.  Çalışmalar,  İz-
mir’in Karabağlar ilçe-
sinden 9–12 yaş arası 
10 çocuğun katılımı ile 
sürdürüldü. 

Zoom platformu üzerin-
den Lichess programından 
da yararlanılan eğitimlere 
7-12 yaş arası 80 öğ-
renci katıldı. Eğitimler, 
haftanın 5 günü olmak 
üzere çocukların satranç 
seviyelerine göre oluş-
turulan farklı gruplarla 

sürdürüldü. Hafta sonları 
çocuklar arasında online 
müsabakalar düzenle-
nerek çocukların satranç 
becerilerinin geliştirilmesi 
ve ileride yapılacak turnu-
valar için deneyim kazan-
maları sağlandı.

Matematik Evi eği-
timlerine Google Meet 
platformu üzerinden 2, 
3 ve 4. öğrencileri katıl-
dı. Eğitimlerde, “çizerek 

matematik öğrenme” 
yolu olarak bilinen Ja-
pon Donguri yöntemi 
öğrenciler ile buluştu-
ruldu. Aktif olarak 76 

öğrencinin faydalandığı 
etkinlikte çocukların 
matematik becerilerinde 
ciddi bir ilerleme olduğu 
gözlendi.

Online olarak eğitim-
lere katılan çocuklar, 
müzik bilgilerini Koro-
navirüsle mücadelenin 
verildiği bugünlerde uz-
man müzik eğitmenleri 

eşliğinde online müzik 
ve enstrüman eğitimleri-
ne katılan çocuklar; mü-
zikten uzak kalmazken 
evlerinde müziğin iyileş-
tirici ve birleştirici gücü 

sayesinde hem vakitle-
rini verimli geçiriyorlar 
hem de eğitmenleri ve 
arkadaşlarıyla bir araya 
geldi. 
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Tepebaşı Belediyesi, 
kentte yeni bir projeyi 
hayata geçirmek üzere 
harekete geçti. Türkiye’de 
bir ilk olacak proje ile pi-
lot bölge olarak belirlenen 
Batıkent Mahallesi’nde 
test aşaması başlatılan 
uygulama kapsamında, 
mahalleye yerleştirilmeye 
başlanan ve her kişiye iki 
adet ayrılan dolapların, 

birçok faydalı işlevi ola-
cak. İlk olarak 850 mahal-
le sakinine ücretsiz tahsis 
edilen şifreli dolapların 
bir tanesi afet toplanma 
alanlarında yer alacak ve 
deprem dolabı olarak kul-
lanılacak. İkinci dolaplara 
ise hem kargo hem de geri 
dönüşüme katkı sağlamak 
kullanılabilecek. 

Dünyada ilk olarak hayata geçirilen “Dolap Projesi” ile mahalleye 
yerleştirilen dolaplar, depreme hazırlık ve kargo teslimatı amacı 
ile kullanılabilecek.

TEPEBAŞI’NDAN ÖRNEK BİR PROJE DAHA

Dolap projesinin başka 
önemli faydaları da var. 
Birincisi; dolap kümeleri-
nin üzerindeki kameralar 
ile sokakların güvenliği 
gece-gündüz artırılmış 
olacak. İkincisi her kü-
menin en altında beledi-
yemize ait büyük bir ‘ilk 
yardım ve arama kurtar-
ma’ dolabı var. Üçüncüsü 
deprem sürecinde elekt-
rikler kesilebilir ve mo-
demleriniz kullanılamaz 
hale gelebilir. Bu süreçte 
dolap kümesinde yer alan 
ve güneş panelinden bes-
lenen modem, vatandaş-
ların internet kullanımına 
açılacaktır. Dördüncüsü 
ise bazı kümelerde, cep 
telefonlarını şarj etme 
imkanı sunacak. Yine 
bazılarında taksi çağırma 
butonları da var. Görül-
düğü üzere Dolap Projesi 

P e k  ç o k  ö z e l l i ğ i  v a r
hem toplumsal hem bi-
reysel düzeyde çok yönlü, 
çok kapsamlı ve çok fay-
dalı bir proje.

 Test aşamasında do-
laplarını kullanmaya baş-
layan Batıkent Mahalle 
sakinleri, projeyi çok sev-
diklerini ifade etti. Dolap-
larına birer tane de Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün 
ölümsüz eseri Nutuk’tan 
armağan olarak bırakılan 
vatandaşlar, uygulamanın 
yaygınlaşmasını destek-
lediklerini ifade ediyor.

Dolapların yapımı ve 
kurulumu AGT kurye ta-
rafından gerçekleştirilen 
ve tüm diğer kentlere 
örnek olması beklenen 
projede dolapların yerle-
şimleri tamamlandı Dolap 
Projesinin kent geneline 
yaygınlaştırılması hedef-
leniyor.
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E-SPOR TEPEBAŞI’NDA 
YAYGINLAŞIYOR

Belediyemiz, e-spor tutkunla-
rı için Game Fest 2021 turnu-
vası ve ailelere yönelik “eSpor 
Nedir?” adlı ePanel etkinliği 
düzenledi.

Belediye, pandemi ko-
şullarında internet or-
tamında organize edilen 
elektronik sporlar ve 
oyun festivallerinin yay-
gınlaşmasıyla özel bir 
etkinlik düzenledi. Yerli 
girişim POGUP markası iş 
birliğinde gerçekleştirdiği 
Game Fest 2021, e-spor 
tutkunlarını www.pogup.
com web adresinde on-
line ortamda bir araya 
getirdi. League of Le-

Pandemi dolayısıyla 
ailelere eSpor hakkında 
detaylı bilgilerin akta-
rıldığı ePanel gerçek-
leştirildi. Etkinliğin mo-
deratörü TESFED Eğitim 
Kurulu Başkanı Yasin 
Nuri Çakır, konuşmacı-
ları ise Uzman Psikolojik 
Danışman Seyhan Bekir, 

G a m e  F e s t  T u r n u v a s ı

TEPEBAŞI’NIN SULTANLARI 

Dt. Ahmet Ataç, geçirdikleri başarılı sezonun 
ardından play-off'ta mücadele eden Tepeba-
şı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı 
oyuncularını ziyaret etti. 

gends, Valorant ve Pubg 
oyunlarının turnuvaları 
gerçekleştirildi.

Gençlerin e-spora teş-
viki, e-sporun ülkemizde 
gelişimine katkı sağlan-
ması ve Covid-19 salgını 
sonrası etkinliklerin daha 
çok online olarak düzen-
lenmesinin teşviki ama-
cıyla düzenlenen etkin-
likte çeşitli dijital ödüller 
de sahiplerini buldu.

“ e S p o r  N e d i r ? ”  e Pa n e l i
İletişim Uzmanı Gökhan 
Güler ve Sosyal Medya 
Uzmanı Bayram Yıldırım 
oldu.  EsArena, Compe-
ting Area ve Icı Teknoloji 
destekleri ile düzenlenen 
ePanel, ailelerden gelen 
soruların uzmanlarca ya-
nıtlanması ile son buldu.

Başkan Ataç, Türkiye 
Voleybol Federasyo-
nu Kadınlar 2. Lig 1. 
Grubu’nda ilk maçını 
Viranşehir Eğitimgü-
cü’yle yapan ve gali-
biyet kazanan takıma 
tebriklerini iletti. Takım 

oyuncularına ayakkabı, 
eşofman ve spor malze-
mesi armağan eden Baş-
kan Ataç, Kulüp Başkanı 
Mete Yılmaz ile antre-
nörler Özkan ve Fatma 
Çimenli’yi de kutladı.

Tepebaşı Gençlik ve 

Spor Kulübü Başka-
nı Mete Yılmaz, teknik 
heyet ve sporcular da 
daima sporun ve spor-
cunun destekçisi olduğu 
için Başkan Ataç’a te-
şekkürlerini iletti.
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USTA ŞAİR NAZIM HİKMET ŞARKILAR VE ŞİİRLERLE ANILDI
Belediyemiz, Türk şiirinin unutulmaz ismi Nazım Hikmet’in 119. yıl dönümü 
dolayısıyla özel bir etkinlik düzenledi.

Belediyemiz  ile Çağdaş Gaze-
teciler Derneği (ÇGD) Eskişehir 
Şubesi iş birliğinde düzenlenen 
“28. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma 
Gecesi ve Ödül Töreni” korona-
virüs önlemleri eşliğinde ger-
çekleşti. 

Moderatörlüğünü Soner 
Yüksel’in yaptığı prog-
rama, Başkan Dt. Ahmet 
Ataç’ın yanı sıra şair ve 
gazeteci Rahmi Emeç, 
müzisyenler Kaan Kıran 
ile Armağan Çakır ka-
tıldı. Programda Başkan 
Ataç, Nazım Hikmet’in 

Belediyemizin Youtube 
kanalı ile Kanal 26 ek-
ranlarından yayınlanan 
tören usta gazeteci Uğur 
Mumcu’nun kızı Özge 
Mumcu’nun görüntülü 

büyük bir şair olduğu ka-
dar vatansever bir değer 
olduğunu kaydetti. Ede-
biyat ve müzikseverlerin 
beğenisini toplayan prog-
ram, 15 Ocak Cuma günü 
Tepebaşı Belediyesi’nin 
“tepebasibld” adlı Youtu-
be kanalından yayınlandı.

mesajının izlenmesi ile 
başladı. Başkan Ataç’ın 
yaptığı konuşmanın ar-
dından 4 kategoride top-
lam 19 ödül sahiplerine 
takdim edildi.

Sağlık kategorisin-
de; Hacettepe Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Enfeksiyon Hastalıkları 
Bilim Dalı, Enfeksiyon 
Hastalıkları Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Meh-
met Ceyhan, Gazi Üni-
versitesi Tıp Fakültesi 
Enfeksiyon Hastalıkları 
ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı Başka-
nı Esin Şenol, Eskişe-
hir-Bilecik Tabip Odası 
Başkanı Dr. Nesrin Eki-
ci, Enfeksiyon Hasta-
lıkları Uzmanı Uzm. Dr. 
Nazan Aksaray Başıbü-
yük, Enfeksiyon Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Ateş Kara, Türk Tabipler 
Birliği Eski Başkanı Si-
nan Adıyaman, Uludağ 
Üniversitesi Halk Sağlı-

4  kategoride  19  ödü l
ğı Uzmanı Kayıhan Pala, 
Türk Hemşireler Derneği 
Eskişehir Şube Başkanı 
Neşe Özdemir ve Sağlık 
ve Sosyal Hizmet Emek-
çileri Sendikası Eskişe-
hir Şube Başkanı Birtürk 
Özkavak ödül aldı.

Basın kategorisin-
de; Bloomberg TV’den 
Aslı Şafak, Fox TV’den 
Nazlı Yerebasmaz ile 
Sözcü Gazetesi’nden 
Başak Kaya ve Ali Ekber 
Ertürk oldu.

Gençlik Araştırma-
ları kategorisinde; 
Cumhuriyet Gazetesi’n-
den İlayda Kaya ve Ley-
la Kılıç ödül aldı.

Bilim ve Araştır-
ma kategorisinde; 
Boston College Biyoloji 
Departmanı Joslin Dia-

betes Center - Diyabet 
Merkezi’nden (Harvard 
Medical School'a Bağlı) 
Emrah Altındiş ve Koç 
Üniversitesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Anabilim 
Dalı Başkanı ve Enfek-
siyon Hastalıkları Araş-
tırma Merkezi Direktörü 
Önder Ergönül, İş Ban-
kası Eski Genel Müdürü 
Adnan Bali ve Dinamo 
Danışmanlık Kurucu 
Ortağı, Sabancı Üniver-
sitesi Yönetim Bilimleri 
Fakültesi Danışma Ku-
rulu Üyesi Evrim Kuran 
ödül aldı.

28. ÇGD Uğur Mumcu 
Anma Gecesi ve Ödül 
Töreni’nin tamamına 
Tepebaşı Belediyesinin 
“tepebasibld” adlı ka-
nalından ulaşabilirsiniz.
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M E L İ H  S AVA Ş ’ I N  S O N  Y O L C U L U Ğ U
Rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren Tepe-
başı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, 
Tepebaşı Belediyesi’nde düzenlenen tören ve 
Alaaddin Cami’nde kılınan namazın ardından 
toprağa verildi.

Savaş için ilk tören Te-
pebaşı Belediye Hizmet 
Binası’nda düzenlendi. Tö-
rene merhumun eşi Kadri-
ye Savaş’ın yanı sıra CHP 
Eskişehir Milletvekili Utku 
Çakırözer, Eskişehir Kent 
Konseyi Başkanı Nuray 
Akçasoy, Tepebaşı Beledi-

ye Meclis üyeleri, Tepebaşı 
Belediyesi çalışanları ve 
sevenleri katıldı. Burada 
kısa bir konuşma yapan 
Tepebaşı Belediye Baş-
kan Yardımcısı Erdoğan 
Aydoğmuş, “1999’dan bu 
yana birlikte olduğumuz 
değerli bir arkadaşımı-

zı kaybettik, acımız çok 
büyük. Tüm sevenlerinin 
başı sağ olsun.” dedi. 
Koronavirüs önlemleri 
kapsamında düzenlenen 
tören, Savaş’ın cenazesine 
karanfiller bırakılması ile 
sona erdi.

Savaş için daha sonra 

Alaaddin Cami’nde Tepe-
başı Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç’ın katılımı ile 
ikindi namazına mütea-

kip cenaze namazı kılındı. 
Cenaze namazı sonrasında 
Savaş’ın naaşı, Asri Me-
zarlık’ta toprağa verildi.


