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Belediyenin ağız ve diş sağlı-
ğı konusunda başlattığı proje 
ile geleceğe sağlıkla gülüm-
seyen nesiller yetişiyor.

2018 yılında 65 bin 328 m²’lik 
19 yeni park alanı Eskişehirlile-
rin hizmetine sunulurken toplam 
park alanı 2 bin 173 dekara ulaştı.

Halk Dansları Topluluğu, Va-
roluş Gösterisi ile izleyici kar-
şısına çıktı. 

İnsanı merkez alarak çıktığı-
mız yolda elimizde umutla-
rımız ve sizlerin gülen yüzü 
vardı.

Özel bireylerin toplumla bü-
tünleşmesini amaçlayan Gök-
kuşağı Kafe, Türkiye’ye örnek 
olmaya devam ediyor.

devamı » 5. syf devamı » 11. syf devamı » 15. syfdevamı » 4. syf devamı » 7. syf

TEPEBAŞI'NIN ÇOCUKLARI 
SAĞLIKLA GÜLÜMSÜYOR

YEŞİL ALANLARI İLE 
GÖZ DOLDURAN KENT

TEPEBAŞI HALK 
DANSLARI TOPLULUĞU

İNSANA DOKUNAN
TEPEBAŞI

GÖKKUŞAĞI KAFE 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR
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Belediyelerin birincil 
görevi, vatandaşını 
koruyan, istismar et-
meyen, onun her yaş-
ta mutlu, sağlıklı ve 
kaliteli yaşam sürme-
sini sağlayan sistem-
leri kurmaktır. Bizler 
Tepebaşı ailesi olarak 
bunları vazgeçilmez 
görevimiz saymanın 
yanı sıra etrafını mum 
gibi aydınlatan ve do-
mino etkisi yaratan, 
ilklerin projelerine 
de imza attık. Örnek 
olduğumuz bu proje-
lerimizin çıkış nokta-

sı, insana dokunmaktı. 
İnsanı merkez alarak 
çıktığımız bu yolda, eli-
mizde geleceğe umut 
olsun diye ekmeye ha-
zır olduğumuz tohum-
lardan başka bir şey 
yoktu. Bu tohumların 
bugün başka şehirlerin 
insanlarına kadar uza-
nan, güçlü bir çınara 
dönüştüğünü görmenin 
gururunu yaşıyoruz.

Sağlık, eğitim, kül-
tür-sanat, spor, giri-
şimcilik gibi pek çok 
alanda Türkiye’de il-

kini gerçekleştirdiği-
miz projeleri hayata 
geçirirken enerjimizi  
geçmişe hakim ama 
geleceğe güneş gibi 
doğacak bir vizyonu ve 
kaybolmayan çalışma 
azmi olan bir ekipten 
aldık.  

İlklerin projelerini; 
kent kültürüne sahip 
çıkan, farklılıkları ku-
caklayan, kadın-erkek 
ayırmadan birlikte üre-
ten, her canlıyı kut-
sal sayan, çevreye ve 
yaşam hakkına saygı 

duyan ve mücadele 
ruhunu hiç bırakmayan 
bir belediyecilik vizyo-
nu ile halka kazandır-
mayı başardık. Elbette 
ki bu yolculuğumuza, 
dün olduğu gibi bugün 
ve gelecekte de aynı 
sorumluluk ve anlayış-
la devam edeceğiz. Te-
pebaşı için birlikte yan 
yana üretmeye devam 
edeceğiz.

Sevgi ve saygılarımla…
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  Yaşam Köyü işleyişiyle; 
yaşlılar, engelliler ve 
alzheimerliler için yaşamı 
kolaylaştırıcı ve iyileştirici 
hizmetler sunuyor.
  Bölgede bulunan konutlar-
da çeşitli STK’lar ve kurum-
lar yer almaktadır. Yaşam 
Köyü'nün içerisinde;  Kreş,  
Sağlıklı Yaşlılar Konuk Evi,  
Alzhemier Konuk Evi, Ya-
şam Köyü İlköğretim Okulu, 
Engelliler Montaj Atölye-
si,  Belde Evi,  Fizyoterapi, 
GÖRSEM ve Sanat Atölyeleri 
hizmet vermektedir.

YAŞAM
KÖYÜ

  Ufuk 2020-REMOURBAN-Akıllı Kentsel Dönüşüm Pro-
jesi Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Ulaşım, Bilgi ve 
İletişim Teknolojileri, Yaygınlaştırma ve Tek-
rarlanabilirliği başlıklarıyla ele alınarak 
hayata geçirilmiştir. 

   Enerji Verimliliği ayağında 
asıl hedef mevcut binaların 
iyileştirilmesiyle enerjinin ve-
rimli hale getirilmesidir. Alt 
kırılımlar ise bina kabuklarının 
mantolama ile yenilenmesi, 
pencere ve doğrama sistemle-
rinin yenilenmesi, iklimlendir-
me sistemlerinin değişmesi, 
Güneş Enerji Santralinin ku-
rulması, bina ve çevre ay-
dınlatmalarının LED ile 
değiştirilmesidir.

  Sürdürülebilir ulaşım 
ayağında, çevre dostu bir 
kentsel ulaşım modeline olan 
talebi artırmak ve ulaşımda sürdü-
rülebilirliğin sağlanması için belediye 
iç hizmetlerinde kullanılmak üzere 22 adet 
hibrit binek araç ve kamusal hizmetlerde kulla-

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN PROJELER
nılmak üzere 4 adet %100 
elektrikli otobüs, 30 adet 
elektrikli bisiklet hizmete 
girdi.

  Bilgi ve 
İ l e t i ş i m 
t e k n o -
lojileri ayağında, proje kapsamındaki 

çalışmaların izlenebilir kı-
lınması için “Akıllı Şehir 
İzleme Portalı” oluştu-

rulması amaçlanmıştır.

 Projenin yaygınlaştırılması ve tek-
rarlanabilirliği için kent sakinleri ile 
proje faaliyetleri paylaşılarak far-

kındalıklarının artırılması ve 
doğrudan katılımlarının 
sağlanması amaçlan-

mıştır.

Tüm bu amaçlar ve kriterler 
doğrultusunda belediyenin Avrupa 

Birliği’nden 5 milyon Euro hibe almaya 
hak kazandığı REMOURBAN- Akıllı Kentsel 

Dönüşüm Projesi kapsamında hayata  geçirilen 
en büyük proje ise Yaşam Köyü’dür.
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11 Kasım 2001 yılında 
ilki Fevzi Çakmak Ma-
hallesi’nde açılan Belde 
Evleri’nin sayısı bugün 28 
olurken en sıcak proje-
lerden biri olan ve ken-
tin çeşitli noktalarında 
hizmete açılan Deneyimli 

76 yaşındaki Belde Evi 
kursiyerlerinden Nazire 
Canyurt: “Türk kadını, 
dünya kadınlarına naza-
ran daha fedakar, çalış-
kan ve becerikli. Ancak 
hiçbir zaman hak ettiği 
yeri, makamı bulamıyor 
çünkü desteği yok. Bizle-
re bu destek Belde Evleri 
ile veriliyor. Bizim Belde 
Evlerimiz benzersiz, çok 
farklı şehirlerdeki arka-

Kafelerin sayısı  ise 8'e 
ulaştı. “Kadını Yaşam ile 
Buluşturan” proje olarak 
da adlandırılan Belde 
Evleri projesi Türkiye’nin 
en sistemli yerel yönetim 
organizasyonlarından biri 
olarak örnek alınmaya 

daşlarımdan duyuyorum, 
oralarda da var fakat içe-
rik olarak buradaki gibi 
değiller. Biz çok şanslıyız 
çünkü arkamızda Ahmet 
Ataç var. Bu Belde Evle-
ri ilk açıldığında başarılı 
olup olmayacağını tah-
min edemiyordum. Bugün 
gelinen noktada o kadar 
çok branş var ki… Ben 
76 yaşımdayım, bana ge-
çen yıl Parkinson teşhisi 

başlandı. 18. yaşını dol-
duran ve önümüzdeki 
yıllarda da faaliyetlerini 
geliştirerek sürdürecek 
olan Belde Evleri’ni kendi 
evleri gibi benimseyerek 
huzurlu bir aile ortamı 
yaratan kadınlar, burada 

konuldu. Ağır bir tedavi 
süreci geçiriyorum. Geç-
tiğimiz günlerde televiz-
yonda izledim, Avrupa’da 
Parkinson hastalarını el 
becerilerini geliştirerek 
tedavi ediyorlar. Ben 
kendimi bu konuda da 
çok şanslı saydım. Bu-
rası benim için bir tıp ya 
da terapi merkezi olmuş 
durumda.” şeklinde ko-
nuştu.

Üretmenin mutluluğu-
nu yaşayan kadınlarımız: 
“Belde Evlerini bize hiz-
mete açan başkanımı-
za çok teşekkür ederiz. 
Burada öğrenmenin ve 
üretmenin keyfini yaşa-
makla kalmıyoruz. Üret-
tiklerimizi satarak gelir 

elde ediyoruz. Kültür 
turları ile yeni yerler gö-
rüyor, farklı deneyimler 
ediniyoruz. Çocuklarımız 
ile katıldığımız kurslarda 
evimizde gibi hissediyo-
ruz. Belde Evleri, ikinci 
evimiz oldu." şeklinde 
konuştu.

hem sosyalleşiyor hem 
terapi etkisi ile yaşam-
larına mutluluk katıyor. 
Kadınlar, ürettikleri el 
emeklerini Hanımeli So-
kak’ta satışa sunarak ev 
ekonomilerine katkıda 
bulunuyor.

KADINI YAŞAM İLE BULUŞTURAN BELDE EVLERİ

Belde Evi Benim İçin Terapi Merkezi Gibi Belde Evleri, ikinci evimiz oldu.

       Çocuklarımız ile katıldığımız kurs-
larda evimizde gibi hissediyoruz.
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TEPEBAŞI’NIN ÇOCUKLARI SAĞLIKLA GÜLÜMSÜYOR

    Belediyenin ağız ve diş sağlığı 
konusunda başlattığı proje ile gele-
ceğe sağlıkla gülümseyen nesiller 
yetişiyor.

Ücretsiz olarak faali-
yet gösteren Çocuk Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi, 
belediyenin halk sağlı-
ğı konusunda gösterdiği 
en önemli çalışmalardan 
biri olarak dikkat çekiyor. 
2013 yılında Şirintepe 
Mahallesi’nde hizmete 
giren merkezde, bugüne 
kadar 46 bin öğrenci sağ-
lık taramasından geçirildi. 
Bu süreçte acilden gele-
rek tedavisi yapılan hasta 
sayısı 24 bin 939 olurken 
florlama yapılan öğren-
ci sayısı ise 14 bin 129’a 
ulaştı.

Türkiye’de dördüncü Es-
kişehir’de ilk olan merkez 
kısa sürede gerçekleştir-
diği çalışmalar ile sadece 
Tepebaşı’nın değil Eskişe-
hir’in de örnek gösterdiği 

Koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri 
olan “Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” Eskişehirli çocukların 
sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 

bir merkez haline geldi.
Muayeneye gelen ço-

cuklar tamamen kendileri 
için tasarlanmış merkez-
de çizgi filmler izliyor, 
eğitimlere katılıyor bir 
yandan da hayatları bo-
yunca kullanacakları sağ-
lıklı dişlere kavuşuyorlar. 
Merkezde 4-18 yaş grubu 
çocuklara ücretsiz psiko-
lojik danışmanlık hizmeti 
de sunuluyor.

Örnek sağlık uygulamaları kapsamın-
da, Çukurhisar Mahallesi’ne diş kliniği 
kazandırdı. 
   Çukurhisar Mahallesi 
Atatürk Caddesi Beledi-
ye Ek Hizmet Binası’nda 
bir aylık sürede yak-
laşık 100 vatandaşın 

hizmet aldığı kliniğin 
resmi açılış töreni, ma-
halle sakinlerinin katı-
lımı ile gerçekleştirildi.

100. Muayene 
Başkan Ataç’tanÇUKURHİSAR 

DİŞ  POLİKLİNİĞİ
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 Kuluçka Merkezi ile il-
gili konuşan Ataç: “Sosyal 
Kuluçka Merkezi’ni, top-
lumsal meseleleri kendi-
ne dert eden ve çözmek 
isteyen sosyal girişimciler 
olarak tanımlayabiliriz. 
Tepebaşı Belediyesi de 
bu anlamda Türkiye’de ilk 
yapıyı hayata geçirdi, çok 
heyecanlıyım. Üniversiteli 
gençlerimiz ile bir araya 
geldiğimde, bana eğitim-
leri bittiğinde Eskişehir’de 
kalmaları için ne gibi pro-
jeler geliştirdiğimi soru-
yorlar. Anlıyoruz ki kendi 
şehirlerine dönmektense 
Eskişehir’de yaşamak 

Kuluçka Merkezi, giri-
şimcilere ve genç firma-
lara fiziksel çalışma ala-
nının sağlandığı, yönetim, 
teknik ve diğer destek-

daha cazip geliyor. Genç-
lerimize bu merkezimizde 
işletme kurmak, patent 
almak, proje yazmak, 
uluslararası ilişkiler, fon 
bulmak gibi girişimcilik 
adına önemli işler öğre-
tilecek. Bunun yanında 
kadınlarımıza ve mülte-
cilere yönelik işler ola-
cak. Düzenlenen eğitimler 
tamamen ücretsiz olarak 
gerçekleşecek. Diliyorum 
ki şehrimize ve ülkemize 
hayırlı olsun, gençlerimiz 
buraya gelmelerinin ar-
dından daha iyi noktalara 
ulaşsın. Yolunuz açık ol-
sun.” diye konuştu.

S O S YA L  G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N  Y E N İ  A D R E S İ
leyici hizmetlerin sunul-
duğu ve onlara başlangıç 
aşamaları boyunca ha-
yatta kalmaları ve büyü-
meleri için yardımcı olan 

kurumların ifade edildiği 
geniş bir kavramdır.   

Tepebaşı Sosyal Kuluç-
ka Merkezi, Kardeş Be-
lediye olan Berlin Trep-

tow-Köpenick Belediyesi 
ve Almanya’da bulunan 
Engagement Global adlı 
kurum ile işbirliği içinde 
yürütülmektedir.

     Merkezde, gençlerin 
iş dünyasında daha et-
kin olabilmeleri adına 
başta girişimcilik ol-
mak üzere pek çok ko-
nuda eğitim çalışması 
gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de İlk Sosyal Girişimcilik Merkezi
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Gökkuşağı Kafe, 2 farklı 
merkezde zihinsel yeter-
sizliği bulunan bireyleri 
toplumla bütünleştirirken 
bireylerin de özgüven ka-
zanmasını sağlıyor. 18 zi-
hinsel engelli bireyin ser-
vis yaptığı bir alan olarak 
hizmet veren Gökkuşağı 
Kafeler ile bireylerin geli-
şiminin takip edilebileceği 
akademik çalışmalara 
zemin hazırlanıyor. Öte 
yandan proje ile bireylerin 
ailelerinin yaşadığı zorluk-
ların azaltılması noktasın-
da da fayda sağlanıyor.

Engelli bireyler ayrıca 
fotoğraf çekiminden ebru-
ya, halk oyunundan Latin 
danslarına kadar eğlen-
celi aktivitelerde bulunma 
imkanı yakalıyor. Belirli 
aralıklar ile belediyenin 
çeşitli kültürel ve sosyal 
faaliyetlerine de katılan 
bireyler, her geçen gün 
kent yaşamında daha et-
kin bireylere dönüşüyor.

Gökkuşağı Kafe’de eğitim 
alan Raziye Sarı’nın anne-
annesi Rahime Düdükçü, 
memnuniyetini ifade eder-

İbrahim Ethem Kesikbaş 
Engelliler Montaj Atölye-
si’nde çalışmaya başlayan 
bireyler; istihdam edilmeye, 
üretmeye ve imkan veril-
diğinde ne kadar başarılı 
olabileceklerini ispatlamaya 
devam ediyor.

Açıldığı günden bu yana 
Eskişehir’de zihinsel yeter-
sizliği bulunan bireyler ve 
aileleri için bir umut olurken 

bireylerin gösterdiği gelişim 
ve başarı ile de dikkat çek-
meyi sürdürüyor. Bireyler 
merkezde Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki fabrikalardan 
gelen demonte parçaları 
birleştirerek hem fiziksel be-
cerilerini geliştiriyor hem de 
sosyal yaşama dahil oluyor. 
Engelliler Koordinasyon Mer-
kezi’ne kayıt olarak gerekli 
eğitimleri tamamlamalarının 

ardından Montaj Atölyesi’ne 
katılan bireyler, burada ser-
tifikalarını almalarının ardın-
dan eğitmenler gözetiminde 
çalışmaya başlıyor. 2018 
yılının Ağustos, Eylül ve Ekim 
sürecinde 224 bin 245 par-
çanın montajını gerçekleştiri-
len bireyler, 2014 yılından bu 
yana montajı yapılan demon-
te parça sayısını ise 3 milyon 
799 bin 639’a ulaştırmış oldu.

GÖKKUŞAĞI KAFE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYOR

MONTAJ ATÖLYESİ'NDE ÖĞRENİYORLAR,
ÜRETİYORLAR, KAZANIYORLAR.

   Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin amaçlandığı Gökkuşağı 
Kafe projesi, Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

ken: “7 sene yavrum Gök-
kuşağı Kafe’de eğitim aldı, 
kendini yetiştirdi. Orada-
kiler çok yardımcı oldu. 
Kendini nasıl koruyacak-
larını çok iyi öğrettiler. 
Garsonluk eğitimi de aldı, 
sertifikası var. Benim yav-
rum ayaklarının üstünde 
durmayı hiç bilmiyordu. 
Şimdi çarşıya, pazara gi-
diyor; faturalarımızı yatı-
rıyor. Alışveriş de yapıyor. 
Engelli çocuklarımız evde 
oturmamalı. En başta Te-
pebaşı Belediyesi, çok gü-
zel eğitim veriyor. Bütün 
yavruların eğitim almasını 
isterim. Size çok teşekkür 
ederim. Bütün persone-
le çok teşekkür ederim.” 
şeklinde konuştu.
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Her yaştan insana farklı 
metotlar ile matemati-
ği sevdirmeyi hedefle-
yen Matematik Evi’nde; 
matematiksel oyunlar, 
doğadaki matematik, 
origami, sözsüz ispatlar, 
sayıların tarihsel gelişimi, 
sihirli matematik, müzik-

le matematiğin ilişki-
lendirilmesi gibi konular 
işleniyor.

6 kişilik gruplar halinde 
gerçekleştirilen Mate-
matiksel Puzzle etkin-
liğine katılan öğrenciler 
de Matematik Evi’nde 
matematik öğrenmenin 

farklı, kolay ve eğlenceli 
olduğunu söylüyor. Ma-
tematik Evi eğitmenleri, 
öğrencilerin matematiğe 
kendilerinin ulaştığını 
ifade ederek: “Amacı-
mız, burada öğrencilere 
matematik yapacakları 
ortamı sağlamak, onlara 

12 yaşındaki Yağız Acer 
ise: “Burası çok eğlen-
celi. Geçen ay geldim ve 
annem tekrar gelmemi 
istedi. Matematiği eğlen-
celi olarak öğretiyorlar. 
Öğrenmek de daha kolay 
oluyor. Puzzle ile öğreti-
yorlar, oyun oynayarak 
öğreniyoruz.” dedi. 

Bengüsu Küçükaçıl 
isimli öğrenci ise: “Bura-
yı çok seviyorum. Bura-
da, okulda öğrendiğimiz 
şeyleri değişik şekilde 
görebiliyoruz. Şekiller 
kullanıyoruz, daha iyi 
anlayabiliyorum şekil-
lerle yaptığımız zaman.” 
ifadelerini kullandı.

E Z B E R  B O Z A N  M AT E M AT İ K  E V İ

M U H T E Ş E M  Ç O C U K L A R

farklı problemler sunup 
onların farklı düşünme-
lerini sağlamak. Puzzle 
gibi somut materyallere 
dayalı etkinlikler veya 
matematiksel oyunlar 
ile öğrencilerin farklı bir 
strateji geliştirmelerini 
sağlıyoruz.” diye konuştu.

Şekillerle, puzzlelarla eğlenerek
öğreniyoruz

Çocuklara yeni ufuk-
lar açmak amacıyla 
Venezuela’nın ‘El Sis-
tema’ örneğini rehber 
edinerek 2015 yılında 
kurulan Çocuk Senfoni 
Orkestrası, 3 yılı aşkın 
bir sürede çok önem-
li başarılara imza attı. 
7-17 yaş arası tüm 
çocuklara herhangi bir 
ücret almadan, yetenek 
sınavından geçirmeden 

beraberce müzik yapma 
yoluyla; karşılıklı saygı, 
anlayış ve farklılıkları 
kabullenme gibi kav-
ramları kazandırmak 
için kurulan orkestra, 
2015 yılında bağışlarla 
toplanan enstrüman-
lar ve 40 çocukla,  ilk 
çalışmalarına başladı. 
Bugün 550 çocuk,  Fazıl 

Say gibi dünyaca ünlü  
besteciler ile sahne al-
mış; yurt içinde ve yurt 
dışında verdikleri kon-
serler ile de pek çok 
ödüle  layık olmuştur. 
Türkiye’de türünün ilk 
örneği olan orkestramız 

“Dünyayı Güzellik Kur-
taracak” sözünün  de 
canlı  örneği olmuştur.
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Engelli yüzme havuz-
larından tam donanımlı 
jimnastik salonuna ka-
dar pek çok spor alanına 
sahip iki büyük tesis, Su 
Sporları Merkezi ve Yu-
nus Emre Spor Komplek-

si, Eskişehirlilerin buluş-
ma noktası oldu.

Pek çok farklı havuzu 
bünyesinde barındıran 
Su Sporları Merkezi’nden 
2018 yılı boyunca 24 bin 
544 vatandaş yararlandı. 

2009 yılından bu yana ka-
zandığı başarılar ile Eskişe-
hir’i birçok kez gururlandır-
mayı başaran kulüpte milli 
sporcu sayısı 21’e, lisanslı 
sporcu sayısı ise 836’ya 
ulaştı.

Tekvando, voleybol, masa 
tenisi, bocce ve yüzme 

Su Sporları Merkezi’ni 
kullanan ve 2,5 yıl önce 
geçirdiği kaza nedeniyle 
omurilik felci olan Refiye 
Öret, hafta sonları yüze-
rek tedavisini destekliyor. 
Kazanın ardından yüzme 
yeteneğini kaybettiğini 
söyleyen Öret: “Geçirdiğim 

branşlarında faaliyet göste-
ren kulüp; zihinsel yetersizliği 
bulunan bireylerin yanı sıra 
voleybolda 1, tekvandoda 20 
olmak üzere 21 milli sporcuyu 
da bünyesinde bulunduruyor. 
Kulüp sporcuları, birçok ma-
dalya ve kupa da kazanmış 
durumda.

kazadan sonra yüzmeyi 
unutmuştum. Geçen kış 
burada öğrendim. Kasla-
rım yavaş yavaş gelişiyor. 
Omurilik felciyim, uzun sü-
reçli bir tedavideyim. Ya-
vaş iyileşiyorum. Kendimi 
engelsiz gibi hissediyorum” 
şeklinde konuştu.

İKİ DEV SPOR TESİSİ Su Sporları Merkezi ve
Yunus Emre Spor Kompleksi

“Kendimi engelsiz gibi hissediyorum”

 " Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü milli 
sporcuları gururumuz oldu."

Yunus Emre Spor Tesisleri, hizmete girdiği gün-
den bu yana Eskişehir’in en önemli spor merkez-
lerinden biri olmayı başardı.  2018 yılında 6 bin 

400 kişi spor yaptı. Merkezde aerobik, 
zumba ve pilates eğitimleri verilmekte; 
voleybol, futbol, basketbol alanları ile  
bölgenin ilk tam donanımlı jimnastik 
salonu yer almaktadır. 

Merkezde yüzme eğitim-
leri yanı sıra engelli yüz-
me programları, masa 
tenisi, tekvando, yoga 
eğitimleri, pilates gibi 
pek çok faaliyet gerçek-
leştiriliyor.
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Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları 
kapsamında, Belediyelerin Eğitimdeki 
Yeri ve Kent Enstitüleri konusu masaya 
yatırıldı.
Moderatörlüğünü Prof. 
Dr. Kemal Yakut’un 
yaptığı “Belediyelerin 
Eğitimdeki Yeri ve Kent 

  Etkinlikte açılış konuş-
masını yapan Başkan  
Ataç, Belediye’nin eğitim 
çalışmaları hakkında bil-
giler vererek: “Göreve gel-
diğim ilk günden itibaren, 
yerel yönetimlerin eğitim 
adına da önemli vazifeleri 
olduğu inancı ile hareket 
ettim. Gerçekleştirdiğimiz 
tüm çalışmaların temeline 
ise Köy Enstitüleri anlayı-
şını yerleştirmeye gayret 
ettik. 2009’dan bugüne, 
70’ten fazla yeni merkezi 
halkımızın hizmetine aç-

tık. 28 tane Belde Evi, 10 
Deneyimli Kafe, 3 Gençlik 
Merkezi, çocuklar için Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi, 
Mustafa Kemal Atatürk 
Spor Tesisleri Su Sporları 
Merkezi, Yunus Emre Spor 
Tesisleri, İki Elin Sesi Var 
Çocuk Senfoni Orkestra-
sı, başlı başına büyük bir 
proje olan ve 5 milyon avro 
hibe kazanan Yaşam Köyü, 
iki adet kreş, Gökkuşağı 
Kafeler, 300 parsel hobi 
bahçesi… Küçücük çocuk-
larımızdan yaşlılarımıza, 

engelli vatandaşlarımıza 
kadar toplumun her ke-
simine dokunan bu çalış-
malara baktığımızda, tüm 
projelerimizin temelinde 
Köy Enstitüleri mantığının 
yattığını görüyoruz. Hepsini 
bir çatı altında toplamayı 
düşündüğümüzde aklımıza 
Açık Öğretim Fakültesi’n-
de olduğu gibi online bir 
sistem kurmak geldi. Açık 
Öğretim Fakültesi ile bir 
sistem hazırladık.” ifadele-
rini kullandı.

Enstitüsü” konulu top-
lantı,  CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Yıldırım Kaya, 
Eğitimci-Yazar İbrahim 

  Etkinliğe konuşmacı 
olarak katılan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Yıldırım 
Kaya ise “CHP Yerel Seçim 
Bildirgesi’nde Eğitim Po-
litikaları” konulu bir su-
num gerçekleştirdi. Kaya 
konuşmasında: “Eğitimin 
sorunları yerelde başlar 
ve yerelde çözülmelidir. 
Tepebaşı Belediyesi de bu 
kapsamda Kent Enstitüsü 
projesi ile çok güzel bir kı-
vılcım ortaya atmış. Biz bu 
kıvılcımı CHP yönetiminde 
olan diğer belediyelerimize 
tanıtacağız. Onlar da kendi 
şehir, ilçe ya da beldele-
rinde bu modeli uygula-

sınlar ki eğitimde bir değer 
artışı olsun. Tepebaşı Be-
lediye Başkanımız Ahmet 
Ataç’ı eğitime verdiği bu 
güzel katkılardan dolayı 
kutluyorum. Bu güzel ör-
neğin yaygınlaşması adına 
elimizden geleni yapaca-
ğız.” diye konuştu.
  Programda daha sonra 
Eğitimci / Yazar İbrahim 
Gerede “Belediyelerin Eği-
timdeki Yeri – Kent Ensti-
tülerinin Sosyal ve Siyasal 
Dayanakları”, Prof. Dr. 
Aydın Ziya Özgür ise “Dün-
den Bugüne Tepebaşı Kent 
Enstitüsü” başlıklarında 
sunumlar yaptı.

BELEDİYELERİN EĞİTİMDEKİ YERİ VE 
KENT ENSTİTÜSÜ MODELİ

Gerede ve Prof. Dr. Aydın 
Ziya Özgür’un sunumla-
rıyla Özdilek Sanat Mer-
kezi’nde gerçekleştirildi.

Temelinde Köy Enstitüleri Var Tepebaşı’nın yaktığı kıvılcım 
dalga dalga büyüsün.
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YEŞİL ALANLARI İLE GÖZ DOLDURAN KENT
2018 yılı sonu itibariyle 65 bin 328 m²’lik 19 yeni park alanı Eskişehir-
lilerin hizmetine sunulurken toplam park alanı 2 bin 173 dekara ulaştı.

  Belediye kent halkı için 
yeni yeşil alanlar oluştu-
rarak sağlıklı bir yaşam 
ortamı oluşturma hedefi 
ile önemli çalışmalar ger-
çekleştirmeyi sürdürüyor. 
Yürütülen çalışmalar neti-
cesinde 65 bin 328 m²'lik 

  2018 yılında 2 adet bas-
ketbol sahası, parklara 10 
adet açık alan spor aleti, 
Çamlıca Mahallesi Tom-
bakzade Parkı’na 319 met-
re uzunluğunda koşu pisti 
yapıldı. Ayrıca Yenibağlar 
Mahallesi Eti Caddesi üze-
rinde bulunan 313 metre 
uzunluğundaki mevcut koşu 

19 adet yeni park Eskişehir-
lilerin kullanımına sunuldu. 
Böylelikle 2018 yılı sonu 
itibariyle toplam park alanı 
2 bin 173 dekara ulaşırken; 
kişi başına düşen yeşil alan 
miktarı da 10,03 m² oldu. 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

pistinin zemini tartan zemin 
haline dönüştürüldü.
  Parklarda; 17 adet koşu 
pisti, 41 adet basketbol sa-
hası, 4 adet voleybol sahası, 
2 adet tenis kortu, 30 adet 
futbol sahası, 142 parkta 
spor aleti, 235 parkta çocuk 
oyun grubu bulunuyor.

ekipleri, kente yeni parklar 
kazandırırken mevcut park-
ları da yenileme çalışmaları 
ile çağdaş ve kullanışlı bir 
hale getirmeyi sürdürüyor. 
Yapılan yenileme çalışma-
ları ile 50 bin 71 m²’lik, 
11 adet parkın; bank, çöp 

kutusu, piknik masası, ay-
dınlatma elemanı gibi do-
nanımları yenilenirken yeşil 
alanları da revize edildi.
  Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü tarafından su tasarru-
fu sağlamak için 19 parkta 
otomatik sulama sistemi 

faaliyete sokulurken 11 
parkın da otomatik sulama 
sistemi yenilendi. Ayrıca 
elektrik tasarrufu sağlamak 
için de 7 parkta, 164 adet 
ledli aydınlatma direği kul-
lanıldı.

Yeni Spor Alanları Kazandırıldı
İki Eylül Gönüllü Bahçe-
leri, düzenlenen tören ile 
Aşağısöğütönü Mahalle-
si 1527. Sokak’ta açıldı.

  Gönüllü Bahçeleri ile 
vatandaşlar, doğayla ve 
toprakla iç içe zaman ge-
çirmeye devam ederken 
gönüllü bahçelerinin de 
sayıları artmaya devam 
ediyor.
  Kura ile belirlenen va-
tandaşlara tahsis belgeleri 
takdim edildi ve İki Eylül 
Gönüllü Bahçeleri’nin açılış 
kurdelesi kesildi. 

İ K İ  E Y L Ü L  G Ö N Ü L L Ü  B A H Ç E L E R İ
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FEN İŞLERİ İLE SORUNSUZ ÜST YAPI
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kırsal mahallelerde üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sür-
dürüyor. Kırsalda hizmet verilmeyen mahalle kalmadı.

  

Ekiplerin 2009-2018 yılları arasında gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilçede 872 kilometre 
yola ulaşılırken; 53 sosyal, kültürel, sportif ve hizmet binasının yapımı gerçekleştirildi. Ça-
lışmalar sonucunda kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde modern bir üstyapı ağı 

oluşturdu. Asfaltlama çalışmalarına büyük önem veren belediye, sorumluluk alanındaki 
yolların konforlu bir hal almasını sağlayarak çalışmalarını yoğunlaştırdığı 6 mahal-

lede, 18.174,95 ton asfaltlama yaptı. Ekipler ayrıca çeşitli mahallelerde yaptığı 
asfalt yama çalışmaları içinde 2018 boyunca 39.709,78 ton asfalt kullandı. Öte 
yandan ekipler kırsal mahallelerde sürdürdüğü sathi kaplaması çalışmalarını 

yoğunlaştırdı. Alınca, Ambarlar, Çukurhisar, Fevziçakmak, Hasanbey, Kara-
gözler, Keskin, Sakintepe, Satılmış, Sazova, Uludere 

ve Zincirlikuyu mahallelerinde 
çalışan ekipler, sathi kap-
lama işinde 213.848 m²’lik 
bir alana ulaştı.

       2009-2018 yılları 
arasında kırsal mahalle-
lerde
• 25.490 ton yol asfaltı
• 22.869 ton yama asfaltı
• 64.208 m² tretuvar
• 254.862 m bordür
• 747.804 m² kilitli parke
• 417.020 m² sathi kap-
lama yapılmıştır.
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Gençlere önemli katkılar sağlayan Gençlik Merkezlerinin 
üçüncüsü, Sütlüce Mahallesi’nde vatandaşların yoğun ilgi 
gösterdiği törenle açıldı.

de, yabancı dilden spora pek 
çok alanda hizmet verilecek. 
Gençlerin kendilerini özgürce 
ifade edebilecekleri ve de-
ğerli hissedecekleri mekan-
lara bir yenisi daha eklendi.

 Gençlik Merkezlerinin üçün-
cüsü Sütlüce Mahallesi'nde 
açıldı. 3 çalışma odası, 1 or-
tak alan, 1 çok amaçlı salon, 
1 mutfak ve çamaşır maki-
nesinin bulunduğu merkez-

İKİ EYLÜL GENÇLİK MERKEZİ

M U T T A L İ P  B E L D E  E V İ  V E  H İ Z M E T  B İ N A S I

ile de aile bütçelerine fay-
da sağlamasıydı. Ayrıca 
çocuklarımız, gençlerimiz 
çok kıymetli. Burada bi-
lardo, langırt, masa tenisi, 
güreş, karikatür, tekvan-
do, yüzme, hızlı okuma, 
satranç, bisiklet tamirci-
liği, futbol, gitar, İngiliz-
ce ve matematik kursları 
yapıyoruz. Muttalipli ka-

  Muttalip Belde Evi ve ya-
pımı tamamlanan Hizmet 
Binasının açılış törenin-
de konuşan Başkan Ataç: 
“Belde Evi binamızın yapı-
mı 1974 yılına dayanıyor. 
Biz 2013’te burayı teslim 
aldığımızda kapatmadık, 
Muttalipli hemşehrilerimiz 
buradan hizmet alma-
ya devam etsin istedik. 
Amacımız kadınlarımızın 
üretken olması, ürettikleri 

dınlarımız içinse aerobik, 
pilates ve giyim kursları 
verdik; bunlardan da yak-
laşık bin 800 kadınımız ya-
rarlanmış. Türkiye’de Belde 
Evleri bir marka oldu. Ney-

seki açtığımız yerler dolup 
taşıyor ve ben de bundan 

dolayı gurur duyuyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları tamamlanan Muttalip Belde Evi ve yapımı tamamlanan 
Hizmet Binası, mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ile hizmete açıldı. 
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SICAK YUVAMIZ, DOĞAL YAŞAM MERKEZİ

  Çalışmalarını sürdüren Doğal 
Yaşam Merkezi, barınakta ve 
okullarda gerçekleştirdiği eği-
timler kapsamında 33 okulun 
2.733 öğrencisine eğitim verdi. 
Doğal Yaşam Merkezi'ni ziyaret 
eden öğrenci sayısı ise 13.150 
oldu.

  Merkezde ayrıca Adaptif Bi-
nicilik kapsamında 212, Ata 
Binmeyen Çocuk Kalmasın 
etkinliklerinde 1.622, atla ta-
nıştırma etkinliklerinde 579 
kişi ata bindi. 2018’de at binişi 
sertifikası alan öğrenci sayısı 
ise 450 olarak gerçekleşti.

2009 yılında günümüze 10.000’e ya-
kın sokak hayvanını sahiplendi-
rerek tüm belediyelere örnek olan 
Doğal Yaşam Merkezi, 2018 yılında 

1.374 sokak hayvanını sıcak 
bir yuvaya kavuşturdu. 

2018 yılı içinde 488 kedi ve 886 köpek ol-
mak üzere toplam 1.374 hayvan sahiplendir-

di. Merkezde ayrıca 2018 yılı boyunca 1.977 
kedi ve köpek toplanırken kısırlaştırılan kedi 
ve köpek sayısı 1.309 oldu. Yıl içinde toplam 

1.915 hayvanın kuduz aşısı yapıldı ve 976 so-
kak hayvanı da tedavi edildi.

Ziyaretçi  Akını
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Halk Dansları Topluluğundan “Varoluş Gösterisi”
Halk Dansları Topluluğu, Varoluş Gösterisi ile izleyici karşısına çıktı. 

Topluluk, Varoluş Gösterisi 
isimli etkinlikte yaklaşık 1 
saat boyunca sahnede ka-
lırken zeybekler, halaylar, 
horonlar, karşılaşma, teke 
oyunları ve modern dans-
lardan derledikleri perfor-
manslarıyla salonu doldu-
ranları büyüledi.

İlgiyle izlenen gösteride 
bir konuşma yapan Baş-
kan Ataç: “Yine güzel bir 
gece geçiriyoruz. Ben ba-
zen farklı illerdeki benzer 
toplulukları da izliyorum 
ve bizim arkadaşlarımızın 
ne kadar başarılı olduğunu 
daha iyi anlıyorum. Eski-

şehir’de ne yapılırsa daha 
güzel oluyor. Bu sizlerin, 
Eskişehirlilerin sayesinde. 
Bu güzel ekibe sonsuz ba-
şarılar diliyorum, daha iyi 
yerlere geleceklerine ina-
nıyorum.” diye konuştu.




