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Şirintepe Mahallesi'nde 
2017 yılında hizmete giren 
Yunus Emre Spor Tesisle-
ri’nde gerçekleştirilen kurs-
lar devam ediyor.

devamı » 19. syf

Alzheimer hastası vatandaş-
ların ve ailelerinin yaşamını 
kolaylaştırmak, sosyal ha-
yata katılımını desteklemek 
amacıyla hayata geçirdiğimiz 
Alzheimer Konukevi, Melih 
Savaş Yaşam Köyü’nde hizmet 
vermeye devam ediyor.

devamı » 5. syf

TEPEBAŞI ALZHEIMER 
HASTALARININ 
YANINDA

Engelli bireylerin topluma 
dahil olması, kendilerini ge-
liştirmeleri ve özgüvenlerini 
kazanmaları adına gerçek-
leştirdiğimiz projeler ile Tür-
kiye’de ilk olan çalışmaları 
hayata geçiriyoruz.

devamı » 13. syf

ENGELLİ BİREYLER 
KENDİLERİNİ 
TEPEBAŞI'NDA
İSPATLIYORÇocukların gelişimi için hiz-

met veren Erken Çocukluk 
Eğitim Merkezleri, çocuk-
ların çok sevdiği mekanlar 
olarak hizmet vermeye de-
vam ediyor.

devamı » 12. syf

TEPEBAŞI'NIN ÇOCUK 
MERKEZLERİ BÜYÜK 
İLGİ GÖRÜYOR

Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş 
Sağlığı Polikliniği’nde tara-
madan geçen çocuk sayısı 
65 bin 456’ya ulaştı. 

devamı » 14. syf

TEPEBAŞI'NDA 
ÇOCUKLAR SAĞLIKLA 
GÜLÜMSÜYOR

SPOR İLE SAĞLIKLI 
NESİLLER 
YETİŞİYOR
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Değerli Eskişehirliler, çok kıymetli hemşehrilerim,

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve şehrimiz için de zor bir sene olan 2021’in ardından 2022’nin de sonlarına 
doğru geliyoruz.

Koronavirüs pandemisinin pençesinde geçen bir yıl olan 2021’in ardından 2022’ye yeni umutlar ve kentimize 
değer katmak üzere çalışma arzusu ile başladık. Tepebaşı Belediyesi olarak birçok başarılı çalışmaya imza 
atıyor, kentimize yeni hizmet noktaları kazandırmaya devam ediyoruz.

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Sabiha Gökçen Erken 
Çocukluk Eğitim Merkezi, İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi, Yarbay Hüseyin Vecihi Erken 
Çocukluk Eğitim Merkezi, Toplumsal Eşitlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İlyas Küçükcan Kütüphanesi gibi 
yeni merkezlerimizi Eskişehirlilerin hizmetine sunduk.

Öte yandan hepimizin derinden hissettiği ekonomik kriz ortamında, öğrencilerimiz için hayati bir desteği hayata 
geçirdik. Tepebaşı Belediyesinin, kentteki üniversite öğrencileri için “Gel beraber olsun” sloganı ile başlattığı 
ücretsiz yemek hizmeti ikinci dönemine başladı. Hafta içi her gün Anadolu Üniversitesi Cuma Kapısı arkasında 
bulunan Yeşiltepe Mahallesi Sınırlar Sokak No: 2 adresinde öğrencilerimize akşam yemeğini ücretsiz olarak 
sunuyoruz. Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde uzman belediye personelimiz tarafından özenle pişirilen yemekler, 
öğrencilere 18.00-20.00 saatleri arasında ikram ediliyor. 3 Ocak 2022’de başlayan yemek hizmeti kapsamında 
ilk dönemde 20 bin 150 kişilik yemek ikramı yaptık.

Öte yandan pandemi dolayısıyla verdiğimiz zorunlu aranın ardından uluslararası ölçekteki sanat etkinliklerimi-
zi de Eskişehirliler ile buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 
Uluslararası Sanat Çalıştayı, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması kentimize dünya çapında prestij kattı. Ayrıca 
muhteşem sanat eserleri de Eskişehir’imiz adına bir zenginlik olan koleksiyonumuza katıldı.

Energy Globe Vakfı tarafından düzenlenen ve 180’den fazla ülkeden 2 bin 500’den fazla proje başvurusunun 
yapıldığı dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nün 2021 yılı kazananı olma-
mız; Melih Savaş Yaşam Köyü’nde uyguladığımız Remourban projemiz ile Türkiye'ye bu ödülü getiren ilk belediye 
olmak, sadece bizleri değil tüm Eskişehir’i gururlandırdı. 

Bu güzel gelişmeler ile elbette yetinecek değiliz. Tepebaşı’nın adını benzer başarılar ile duyurmaya, kent 
sakinlerimizin tamamını kucaklayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha güzel yarınlara 
yürümeyi, daha yaşanabilir bir kent için tüm halkımız ile birlikte olmayı sürdüreceğiz.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimi saygı ile selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum.
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KÜRESEL MODEL: TEPEBAŞI
52 ülke ve 500’den fazla katılımcı ile Etiyopya’da 
gerçekleştirilen 14. İnsan Yerleşimleri Küre-
sel Forumu’nda Türkiye’yi temsil eden Başkan 
Ataç, “Akıllı Kent Gelişimi” kategorisinde “Kü-
resel Model” ödülü alan Türkiye'nin ilk Belediye 
Başkanı oldu.

Belediyemiz, Energy Globe Vakfı tarafından 
düzenlenen dünyanın en prestijli çevre ödüllerin-
den olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nün 2021 yılı 
kazananı oldu. 

14. İnsan Yerleşimleri 
Küresel Forumu, 5-6 Ey-
lül tarihlerinde Birleşmiş 
Milletler Örgütünün des-
tekleriyle Etiyopya’nın ve 
Afrika Birliği’nin başkenti 
Addis Ababa’da, Birleşmiş 
Milletler Afrika Ekonomi 
Komisyonu, Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği, 
Dünya Kentsel Platformu 
ve diğer organizasyon iş-
birlikçileri tarafından 52 
ülkeden 500’ün üzerinde 
katılımcı ile gerçekleşti-
rildi.

Belediyenin temiz ener-
ji, akıllı kent ve kent ge-
lişimi alanlarında hayata 
geçirdiği çalışmaları ve 
projelerini tanıtan Başkan 
Ataç: “Tepebaşı Beledi-
yesi olarak uluslararası 
alanda pek çok önemli 
referanslarımız var; insan 
odaklı, sosyal, eğitim, 
temiz enerji ve çevre po-
litikalarımız çerçevesin-
de hayata geçirdiğimiz 
projeler ve REMOURBAN 
- Akıllı Kent Projesi ile 
dünyaya örnek olarak 
ülkemizi temsil etme gu-
ruru ve onurunu yaşıyo-

22’ncisi düzenlenen 
Ulusal Enerji Küresi 
Ödülü'ne 180'den fazla 
ülke tarafından çevreyi 
korumaya yönelik 2 bin 
500'den fazla sürdü-
rülebilir proje sunuldu. 
Belediyemiz, "REMOUR-
BAN, Lighthouse City 
of Tepebaşı" projesi ile 
birinci seçildi ve Türki-
ye'ye ilk kez bu ödülü 
getiren belediye oldu. 
"Çevre Oscar'ı" olarak da 

ruz.  ‘Akıllı Kent Gelişimi’ 
alanında “Küresel Model” 
ödülüne layık görüldük. 
Tepebaşı artık bir Küresel 
Model. Bu ödülü almak-
tan ve ülkemizi burada ilk 
kez temsil ediyor olmak-
tan dolayı çok mutluyum. 
Tepebaşı ile birlikte ülke-
mize değer katmaya ve 
daha yaşanabilir bir kent 
için çalışmaya aralıksız 
biçimde devam edece-
ğiz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Organizasyonda Başkan 
Ataç'a plaketini Afrika İs-
tatistik Merkezi Direktörü 
ve Birleşmiş Milletler Af-
rika Ekonomik Komisyon 
üyesi Oliver Chinganya 
takdim etti. 

adlandırılan dünyanın 
en prestijli çevre ödü-
lü olarak kabul edilen 
Ulusal Enerji Küresi 
Ödülü’nü belediyemi-
ze, Melih Savaş Yaşam 
Köyü’nde uygulanan 
Avrupa Komisyonu’nun 
birinci nesil ve Türki-
ye’nin ilk uygulamalı 
Akıllı Şehir Projesi RE-
MOURBAN getirdi.

Belediyemiz, proje 
kapsamında Avrupa 

ÇEVRE OSCAR’I TEPEBAŞI’NIN

Georg KARABACZEK - 
Avusturya Ticaret Müsteşarı Dt. Ahmet ATAÇ

Komisyonu’ndan kazanı-
lan 5 milyon Euro hibe 
ile karbon salınımını 
azaltan 4 adet yüzde 100 
elektrikli otobüs, 22 adet 
hibrit araç ve Paylaşımlı 
Bisiklet Sistemi’nde yer 
alan 30 adet bisiklet ile 
Tepebaşı halkına ka-
musal ulaşım ve servis 
hizmeti veriyor. Beledi-
yemiz, elektrikli otobüs 
kullanan ilk belediyedir.
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M E L İ H  S A VA Ş  YA Ş A M  K Ö Y Ü

"Akıllı Şehir Projesi" 
alanında, Avrupa Komis-
yonu'ndan hibe almaya 
hak kazanan Türkiye’deki 
ilk ve tek belediye olma 
unvanına sahip belediye-
miz tarafından TOKİ’den 
devralınan 57 villanın 
dönüşüm kapsamında 
yenilenmesi ile oluştu-
rulan Yaşam Köyü’nde, 
alzheimer hastalarını mi-
safir edecek konukevin-
den, çocuklara oyun alanı 
oluşturan kreşe, çeşitli 

Yaşam Köyü projesinde sunulan hizmete ilişkin bazı 
ana başlıklar ise aşağıdaki gibi:

• Alzheimer Konukevi    
• Erken Çocukluk Eğitim Merkezi,
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi,
• Beceri ve Sanat Atölyesi, 
• İki Elin Sesi Var Yaşam Köyü Çocuk Senfoni Orkestraları ve Koroları,
• Belde Evi,
• İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi,
• Uçan Bisiklet İlköğretim Okulu
• Alzheimer Derneği
• MS Derneği
• GÖRSEM
• Aile Sağlığı Merkezi

etkinliklerin yapılacağı 
beceri ve sanat atölye-
sinden, fizyoterapi mer-
kezine kadar toplumun 
tüm kesiminin sosyal ha-
yata katılmasına yardım-
cı olacak tesis bulunuyor. 
Yaşam Köyü projesi ola-
rak özetlenebilecek pro-
je, yalnızca Eskişehir’de 
değil aynı zamanda dün-
yada da sosyal beledi-
yecilik alanında yapılmış 
önemli projeler arasında 
yer alıyor.

‘Yaşam Köyü’

Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile ha-
yata geçirdiğimiz ve Ulusal Enerji Küresi Ödülüne sahip “Melih Savaş 
Yaşam Köyü”, kentsel dönüşüme farklı bir bakış açısı kazandırıyor. 
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Alzheimer Konukevi 
5, Alzheimer Derneği 
de 2 olmak üzere Ya-
şam Köyü’ndeki 7 ayrı 
binada toplam 140 
hasta kapasitesi ile 
hizmet sunuyor. Mer-
keze başvuran hasta-
ların kabulü danışman 
nöroloji uzmanı hekim 
tarafından gerçekleş-
tiriliyor ve tedavi prog-
ramları belirleniyor. 
Ardından düzenli olarak 
kurum doktoru tarafın-
dan kontrolleri yapılan 
hastaların sağlık du-
rumları yakından takip 

Belediyemiz, duyarlı 
vatandaşların destekle-
rini Eskişehir’e kazanım 
olarak sunmaya devam 
ederken, Özöğüt ailesi 
tarafından inşaat giderleri 
karşılanan Metin Özöğüt 
Yaşam Merkezi de faali-
yetlerine devam ediyor.

Yaşamını merkezde sür-
düren deneyimli vatan-
daşlar, günlerini keyifli, 
sağlıklı ve huzurlu bi-
çimde geçiriyor.  2 kişilik 
odalardan oluşan ve 33 
metrekarelik özel bakım 
odası yer alıyor. Bodrum, 
zemin ve birinci kattan 

Yaşam Köyü içinde ilk 
olarak Mart 2014’te 18 
yatak kapasitesi ile hiz-
met vermeye başlayan 
merkez, şu anda 5 Alz-
heimer Evi ve 100 yatak 
kapasitesiyle çalışıyor. 
92 yatılı hastanın misa-
fir olduğu merkezden, 
bugüne kadar yararlanan 

TEPEBAŞI ALZHEIMER HASTALARININ YANINDA

DENEYİMLİ VATANDAŞLARIN SICAK YUVASI "METİN ÖZÖĞÜT"

264 Alzheimer hastası yararlandı.

oluşan merkez; mut-
fak, çamaşırhane, soğuk 
hava deposu, sığınak, 
çok amaçlı salon, yemek 
salonu, dinlenme ve TV 
salonu, fizyoterapi salo-
nu, sağlık atölyesi, doktor 
odası, revir gibi alanları 
ile misafirlerine hizmet 
sağlıyor. 72 yatak ka-
pasitesine sahip olan ve 
toplam 4 bin 684 metre-
kare inşaat alanı üzerinde 
oluşturulan merkezde ka-
lan vatandaşlar da Özöğüt 
ailesine ve belediyeye te-
şekkürlerini iletiyor.

kişi sayısı 264’e ulaştı.
Merkez 1 doktor, 1 

nöroloji uzmanı danış-
man doktor, 5 hemşire, 
50 hasta bakım elemanı, 
1 sosyal hizmet uzmanı, 
1 diyetisyen, 1 psikolog, 
1 fizyoterapist ve 15 te-
mizlik çalışanı ile hizmet 
sunuyor.

Belediyemizin, alzheimer hastası vatandaşların 
ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal 
hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata 
geçirdiği Alzheimer Konukevi, Melih Savaş Ya-
şam Köyü’nde hizmet vermeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, deneyimli vatandaşlara sağlık 
ve huzur içinde sıcak bir yuva olmaya devam ediyor.

ediliyor. 24 saat bo-
yunca sağlık personeli, 
hasta bakım elemanı 
ve temizlik personeli 
mevcut olan merkez-
de, hastaların gerekli 
durumlarda hastaneye 
nakilleri de belediyenin 
hasta nakil ambulansı 
ile sağlanıyor. Merkez-
de yatılı olarak kalan 
hastaların, görevli has-
ta bakım personelleri 
tarafından her gün dü-
zenli olarak öz bakım 
ihtiyaçları karşılanır-
ken uzman psikolog ve 
hasta bakım elemanları 

tarafından hastalar-
la birlikte zihinsel ve 
bedensel faaliyetleri 
güçlendirecek; sağlık 
durumlarına uygun et-
kinlikler ve yürüyüş-
ler yapılıyor ve daha 
etkili ve keyifli zaman 
geçirmeleri sağlanı-
yor. Ayrıca Alzheimer 
hastalarından ihtiyacı 
olanların Fizyoterapi 
ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’nde fizyoterapist 
eşliğinde tedavileri de 
gerçekleştiriliyor.
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Bu yıl 15.’si 5-17 Eylül 
tarihleri arasında dü-
zenlenen Uluslararası 
Eskişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu aramızdan 
ayrılan Tepebaşı Belediye 
Başkan Yardımcısı Melih 
Savaş ve Endel Şirketler 
Grubu Yapı Malzemeleri 
Grubu Başkanı ve Yöne-
tim Kurulu Başkan Ve-

15. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU
Belediyemiz tarafından konsepti ve çeşitliliğiyle dünyada sade-
ce Eskişehir’de düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu’nun 15’incisi gerçekleştirildi.

kili Barış Y. Özaydemir’e 
adandı. 

Her yıl olduğu gibi yine 
birçok etkinliğe ev sahip-
liği yapan sempozyum bu 
yıl da sanat etkinlikleri, 
sergiler, sanatçı sunum-
ları, torna yarışmaları ile 
dopdolu geçti. Öte yan-
dan el emeği ürünler sa-
tış noktaları, çocuk oyun 

parkı, yemek yarışmaları, 
konserler ve çocuk atöl-
yeleri de Eskişehirlilere 
sanat dolu günler yaşattı. 

‘Uluslararası Pişmiş 
Toprak Sempozyumu Sa-
natçıları Seramik Sergisi’, 
‘Pişmiş Toprak Geçmişten 
Günümüze Fotoğraf Ser-
gisi’, ‘Uluslararası Sanat 
Çalıştayı Koleksiyon Ser-

gisi’ ve ‘Uşak Belediyesi 
Seramik Çalıştayı Sergisi’

Kıraç, Bülent Özde-
mir-Gökçe, Coşkun Sa-
bah, Vedat Sakman ve 
Eypıo gibi birbirinden 
ünlü isimler sahne alır-
ken Jungledak, Legends, 
Mesut Girgin, Özgenur 
Altaş, Eko Show, Zeynep 
Ulusoy, Tepebaşı Halk 

Dansları Topluluğu ve 
İlyasolog gibi yerel sa-
natçılar da konserleriyle 
vatandaşlara müzik dolu 
anlar yaşattı.
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“Yarışmalar” 
• Yöresel Yemek Yarışması
Belediyemiz ile Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği iş birliğinde ve Vega Outlet AVM ev sahipliğinde düzenlenen 
Yöresel Yemek Yarışması lezzetlerin rekabetine sahne oldu. Et yemeği, sebze yemeği, hamur işi ve tatlı olmak üzere 4 kategoride düzenlenen 
yarışmaya, Belde Evi sakini 92 kursiyer hazırladıkları lezzetler ile katıldı.
• Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması 
8 down sendromlu bireyin katıldığı yarışma 2 kategoride gerçekleşti. Birbirinden lezzetli tabakların ortaya çıktığı yarışmada tüm bireyler 1. 
ilan edildi. 
Toprağın öyküsünü anlatan Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda sanatçıların elinde harmanlanarak yeni bir hayat bulan 220 adet 
eseri, kentin her sokağında, her parkında  görmek  mümkündür. Bugüne kadar  130’a yakın  sanatçıyı konuk etmenin mutluluğunu ve gururunu 
yaşıyoruz. 

15. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR PİŞMİŞ TOPRAK SEMPOZYUMU
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Uluslararası Sanat 
Çalıştayı Sanat Danış-
manı Numan Arslan’ın 
küratörlüğünde 6 – 10 
Haziran tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen 
çalıştaya katılan 15 
sanatçı 5 gün boyunca 
şekil verdikleri tablola-

11. ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI

10. ULUSLARARASI ESKİŞEHİR ŞİİR BULUŞMASI

Belediyemizin uluslararası 3 sanat etkinliğinden 
biri olan ve bu yıl 11. kez gerçekleştirilen Ulusla-
rarası Sanat Çalıştayı Özdilek Sanat Merkezi’nde 
kent halkı ile buluştu.

Belediyemiz tarafından düzenlenen 10. Uluslararası 
Eskişehir Şiir Buluşması, yerli ve yabancı 23 şairin 
katılımıyla gerçekleşti. 

rını, Tepebaşı’nın sanat 
koleksiyonuna armağan 
etti. Bugüne kadar ya-
pılan çalıştaylarda, 290 
sanatçımızın elinden 
yaklaşık 400 eser ortaya 
çıktı. 

Belediyemizin düzen-
lediği Uluslararası Eski-
şehir Şiir Buluşması’nın 
10.’su, bu yıl da hem Tür-
kiye’nin çeşitli illerinden 
hem de dünyanın farklı 
noktalarından gelen ya-
bancı şairleri bir araya 
getirdi.

Sanat direktörlüğünü 
Şair Haydar Ergülen’in 
yaptığı buluşmanın bu 

Kültür, sanat çalışma-
ları ve çalıştaylar ne-
ticesinde ortaya çıkan 
eserler; sanatla büyü-
yen, çağdaş, aydınlık ve 
mutlu nesillerin yaşaya-
cağı bir kente ve elbette 

yılki Onur Konuğu  Lale 
Müldür oldu.  23 şairin 
katıldığı etkinlikte şiir 
okumalarından anma-
lara, oturumlardan imza 
ve söyleşilere kadar pek 
çok etkinlik yapıldı. Eski-
şehir’in yerel sahafları da 
etkinlik süresince Özdilek 
Kültür Merkezi ba hçesin-
de; Don Kişot Sahaf, Fah-
renheit 451 Sahaf, Monk 

Coffee & Books, Germinal 
Sahaf ve Uçurtma Kitap & 
Kafe yer aldı. 

ki bir ülkeye giden yola 
yön verecektir.
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MUHTEŞEM ÇOCUKLARDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Belediyenin çocuklar 
için yeni bir dünya yara-
tan projesi İki Elin Sesi 
Var Çocuk Senfoni Or-
kestrası ve Koroları 7-17 
yaş arası tüm çocuklara 
herhangi bir ücret alma-
dan, yetenek sınavından 

geçirmeden beraberce 
müzik yapma yoluyla; 
karşılıklı saygı, anlayış ve 
farklılıkları kabullenme 
gibi kavramları kazan-
dırmak için kuruldu. Ku-
rulduğu günden bu yana 
giderek büyüyen, birbi-

rinden başarılı konserlere 
imza atan ve birçok ödüle 
layık görülen orkestra; 
bugüne kadar Fazıl Say, 
Şefika Kutluer, Rengim 
Gökmen, Gülsin Onay, 
Efdal Altun gibi birçok 
usta ile de aynı sahneyi 

Belediyemizin başarıdan başarıya koşan İki Elin Sesi Var Çocuk ve 
Gençlik Senfoni Orkestrası faaliyetlerini sürdürüyor.

paylaşmanın gururunu 
yaşadı. 

Tepebaşı Belediyesi İki 
Elin Sesi Var Çocuk ve 
Gençlik Senfoni Orkest-
rası ve Koroları, Eskişe-
hir’in yanı sıra ülke ge-
nelinde verdiği konserler 

ile adından söz ettirmeye 
devam ediyor. Orkestra, 
2022 yılı içerisinde Ulus-
lararası Şehir Festivali 
kapsamında Amasra’da 
ve komşu şehrimiz Bile-
cik’te sahne alarak izle-
yicileri büyüledi.

Dt. Ahmet ATAÇ Fazıl SAY
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BELDE EVLERİMİZ ESKİŞEHİR'E RENK KATIYOR

ESKİŞEHİRLİLERİN UĞRAK NOKTASI: DENEYİMLİ KAFELER

Belediyemizin en sevilen hizmetlerinden biri olan Belde Evleri; 20 yıldır dayanışmanın, 
paylaşmanın ve sosyalleşmenin de merkezi olmaya devam ediyor. 

Belediyenin en sevilen projelerinden biri olan Deneyimli Kafeler, şehir yaşamının orta-
sında vatandaşlar için sıcak bir durak ve mola noktası olmaya devam ediyor.

Tepebaşı bölgesinde ya-
şayan vatandaşların daha 
iyi hizmet alabilmesi, 
talep ve şikayetlerin ye-
rine getirilebilmesi adına 
belirli noktalarda oluştu-
rulan Belde Evleri; açılan 
kurslar, gerçekleştirilen 
sosyal yardımlar ve kül-
türel faaliyetler ile büyük 

Çocuklardan gençlere, 
kadınlardan yaşlılara ka-
dar toplumun her kesimi-
ne hitap eden Deneyimli 
Kafeler, vatandaşların 
yoğun ilgisiyle adeta do-
lup taşıyor. Belediyemiz 
tarafından şehrin çeşitli 

beğeni topluyor.
İlki 2001 yılında Fevzi 

Çakmak Mahallesi’nde 
hizmete giren ve bu-
gün sayıları 25’e ulaşan 
Belde Evleri’nde genç, 
yaşlı, kadın, erkek, ço-
cuk binlerce vatandaş; 
eğitim, hobi, spor, müzik 
gibi kurslarından ücretsiz 

noktalarında hizmete 
açılan 13 adet Deneyimli 
Kafe ile vatandaşların, 
komşuları ve sevdikleri 
ile birlikte hoşça vakit 
geçirebileceği güzel me-
kanlar da kullanıma ka-
zandırılmış oldu.

olarak yararlanabiliyor. 
Her yaştan insanı bir ara-
ya getiren, paylaşmanın 
ve yardımlaşmanın mut-
luluğunun yaşandığı Bel-
de Evleri’ne 20 yıldır en 
çok Eskişehirli kadınlar 
sahip çıkıyor.

Belde Evleri’nde 36-
57 ay arası çocuklar için 

Deneyimli kafelerde 
özellikle yaşça tecrübeli 
ve emekli vatandaşlar 
huzurlu bir ortamda çay-
larını içerek vakit geçi-
rebiliyor. Günlük gazete-
lerin ve internet erişimi 
imkanlarının sağlandığı 

kafelerde satranç, domi-
no ve briç gibi çeşitli zeka 
oyunları da yer alıyor. 
Merkezlerde düzenlenen 
çok sayıda eğitime de 
Eskişehirlilerin ilgisi yo-
ğun olurken okuma-yaz-
ma kursu da katılımcı-

lardan beğeni topluyor. 
Vatandaşlar gün içinde 
boş vakitlerini bu mer-
kezde okuyarak, sohbet 
ederek ve keyifli oyunlar 
oynayarak geçirdiklerini 
belirtiyor ve belediyemize 
teşekkürlerini iletiyor.

çocuk oyun grupları ve 
4-5 yaş arası çocuklar 
için de atölye çalışma-
larının yanında 18 farklı 
branşta kurs gerçekleş-
tiriliyor. Kurslar arasında 
amigurumi, dekoratif el 
sanatları, ev mefruşatı, 
giyim, halk oyunları, he-
diyelik eşya yapımı, iğne 

oyası, İngilizce, kağıt takı 
yapımı, kara kalem çalış-
ması, keçe aksesuarları 
yapımı, makrome, örgü, 
pilates, seramik, takı 
tasarımı, tecvitli Kur’an 
okuma ve yağlı boya re-
sim branşları yer alıyor.
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GENÇLİK MERKEZLERİ GENÇLERİN YANINDA

11 yılı aşkın süredir, 
kentin üç farklı nok-
tasında hizmet veren 
gençlik Merkezleri, dü-
zenlenen etkinlikler ile 
gençlerin verimli şekilde 
vakit geçirmesine des-
tek olurken eğitim ça-
lışmaları ile de gelişim-
lerine katkı sunuyor. Her 
yıl 40 bine yakın genci 
ağırlayan 19 Mayıs, 29 
Ekim ve 2 Eylül Gençlik 

Merkezleri, gençlerin 
kentteki en sevdiği me-
kanların da başında ge-
liyor.

Gençlik Merkezleri, 
her yıl bahar, yaz ve güz 
dönemlerinde 17-35 yaş 
arasındaki gençler için 
üç merkezde de eğitim 
programları hazırlıyor. 
Yabancı dil, kişisel ge-
lişim, dans, spor gibi 
birçok alanda verilen 

eğitimlerin yüzde 90’ı 
gönüllü eğitmenler tara-
fından destekleniyor.

Gençlik Merkezleri ta-
rafından sabahları oku-
la giden gençlere çorba 
ikram edilirken kış ay-
larında da ‘Gel Beraber 
Olsun’ sloganıyla ücret-
siz akşam yemeği su-
nuluyor. Belirli bir prog-
ram dâhilinde gençler, 
Gençlik Merkezlerindeki 

Belediyemizin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, kent-
teki üç farklı noktada hizmet veriyor. 

çamaşır makinelerinden 
randevu alarak ücretsiz 
faydalanabiliyor. Psiko-
lojik destek, ders çalış-
mak için kütüphane ve 
çalışma salonları, bilgi-
sayar ve internet kulla-
nımı, sosyal ve kültürel 
etkinlikler de gençlere 
sunulan hizmetler ara-
sında yer alıyor.
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TEPEBAŞI'NIN ÇOCUK MERKEZLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Belediyemizin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik 
anlayışı ile hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, çocukların çok 
sevdiği mekanlar olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri
• Canan – Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi (Fatih Mahallesi),  
• Yaşam Köyü bünyesindeki Erken Çocukluk Eğitim Merkezi (Aşağı Söğütönü 

Mahallesi),
• Yarbay Hüseyin Vecihi Hürkuş Erken Çocukluk Eğitim Merkezi (Aşağı Söğü-

tönü Mahallesi),
• İsmail Hakkı Tonguç Erken Çocukluk Eğitim Merkezi (Zincirli Kuyu Mahallesi) 
• Sabiha Gökçen Erken Çocukluk Eğitim Merkezi (belediyemiz hizmet binasında) 

Merkezlerimiz, 5 farklı noktada Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şe-
kilde, çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim 
veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan 
merkezler; 36-57 ay arasındaki, tuvalet eğitimini tamamlamış çocukların  en iyi 
şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken merkez-
lerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor.

Çocuk Merkezleri

Ayrıca çocuklar için sağlık, kültür, sanat, spor, çevre ve eğlence başlıklarının 
her biri için özenle oluşturduğumuz Çocuk Merkezlerimiz ise şu şekildedir: 

• 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi (Tunalı Mahallesi)
• Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi
• Türkan Saylan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi (Ömerağa Mahallesi)
• Çukurhisar Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi

Belediyemizin çocuklara yönelik hizmetlerinden biri 
olan Erken Çocukluk Eğitim merkezilerine yoğun ilgi 
devam ediyor.
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CAN DOSTLARIMIZIN YUVASI:DOĞAL YAŞAM MERKEZİ

2009 yılından bugüne 
12 bin 60 sokak hay-
vanını sahiplendirerek 
tüm belediyelere ör-
nek olan Doğal Yaşam 
Merkezi, sahiplendirme 
çalışmalarına devam 
ediyor. Sokak hayvan-
larını sıcak bir yuvaya 
kavuşturan belediyemiz 
tüm kent halkına, “Sa-
tın alma, sahiplen” di-
yerek can dostlara ku-
cak açmalarını tavsiye 

ederken “Sen de Bir Pati 
Sev” projesi kapsamın-
da Eskişehirli öğrenci-
lere hayvan sevgisini 
aşılıyor.

Doğal Yaşam Merke-
zi’nde aynı zamanda 
sokak hayvanları ko-
nusunda bilgilendirme 
çalışmaları yapılıyor. 
Bunun yanında deza-
vantajlı çocukları sos-
yal ve duygusal olarak 
destekleyen ‘Adaptif 

Binicilik’ eğitimleri veri-
lirken “Atla Tanışma Et-
kinliği” ve “Eskişehir’de 
Ata Binmeyen Çocuk 
Kalmasın” programla-

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuş-
maları için faaliyetlerine devam ediyor.

ENGELLİ BİREYLER KENDİLERİNİ TEPEBAŞI'NDA İSPATLIYOR

 Belediyemiz, engelli 
bireylerin topluma dahil 
olması, kendilerini geliş-
tirmeleri ve özgüvenlerini 
kazanmaları adına gerçek-
leştirdiği projeler ile Türki-
ye’de ilk olan çalışmaları 
hayata geçiriyor.

Melih Savaş Yaşam Kö-
yü’nde yer alan İbrahim 
Ethem Kesikbaş Engelliler 
Montaj Atölyesi’nin ardın-
dan Eskişehir Organize 
Sanayi Bölgesi (EOSB) iş 
birliğinde Türkiye’de ilk ve 
tek olma özelliği ile hizmet 

veren Engelliler Montaj 
Atölyesi’nde de özel birey-
ler, iş hayatına katılıyor.

Montaj Atölyelerinde bu-
güne kadar 46 öğrenci is-
tihdam edilirken 12,5 mil-
yon adet parçanın montajı 
gerçekleştirildi. 

Belediyenin Engelliler Montaj Atölyelerinde montajı yapılan ürün sayısı 
12 buçuk milyona ulaşırken istihdam edilen özel birey sayısı ise 46 oldu.

ÖZEL BİREYLER GÖKKUŞAĞI KAFE İLE ÇOK MUTLU

ENGELLİLER SOSYAL YAŞAM MERKEZİ

11 yıldır faaliyet gös-
teren Gökkuşağı Kafe, 2 
farklı merkezde zihinsel 
yetersizliği bulunan bi-

2009 yılından beri faa-
liyet gösteren merkezde, 
öz bakım ve günlük ya-
şam becerileri, akademik 
dersler, sanat eğitimi ile 
zihinsel yetersizliği bu-
lunan bireylerin günlük 
yaşama adaptasyonlarını 
artırmak üzere çalışmalar 

reyleri toplumla bütün-
leştirirken bireylerin de 
özgüven kazanmasını 
sağlıyor. Engelli bireyler 

yapılıyor. Tamamen ücret-
siz olan merkezde eğitim 
alan 18-50 yaş arası zi-
hinsel yetersizliği bulunan 
bireylerin ulaşımları da 
eğitmen eşliğinde beledi-
yemiz tarafından karşıla-
nıyor.

ayrıca eğlenceli aktivi-
telerde bulunma imkanı 
yakalıyor.

Belediyemiz, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini 
geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği 
projeler ile Türkiye’de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor.

Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, zihinsel 
engelli bireylerin sosyal yaşamlarındaki 
zorlukları, güven duygusu içerisinde aşa-
bilmeleri için faaliyetlerine devam ediyor.

rı kapsamında uzman 
eğitmenler gözetiminde 
çocuklar ata binmenin 
keyfini yaşıyor. 



TEPEBAŞI HABER 14

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

TEPEBAŞI'NDA ÇOCUKLAR SAĞLIKLA GÜLÜMSÜYOR

Belediyenin koruyucu 
hekimlik çalışmalarının 
en başarılı örneklerin-
den biri olan Şirintepe 
Çocuk Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi, Eskişehirli 
çocukların sağlıklı bir 
ağız yapısı ile yetişmesi 
adına çalışmalarını sür-
dürüyor.

Eskişehir’de bir ilk olan 
ve ücretsiz olarak hizmet 
veren poliklinik hakkında 
değerlendirmede bulu-
nan Başkan Dt. Ahmet 
Ataç sunulan hizmetler 
arasında tarama, flor-
lama (çürükten koruma 
uygulaması), 4-18 yaş 
grubu çocuklara psiko-
lojik danışmanlık, diş 
sağlığı eğitimi ve acil 
müdahale ve tedavi iş-
lemleri bulunan merke-
zin, koruyucu hekimliğin 
ve sosyal belediyeciliğin 
bir araya geldiği bir proje 

Hiçbir ücret talep edil-
meyen Türkiye’de dör-
düncü Eskişehir’de ise 
ilk olan merkezde, 2013 
yılından bu yana tara-
madan geçen çocuk sa-
yısı 65 bin 456’ya, sorun 
tespit edilen ve tedavisi 
yapılan çocuk sayısı ise 
32 bin 183’e ulaştı. Ayrı-

olduğunu kaydetti. Baş-
kan Ataç: “Bu benim için 
en özel projelerimden 
biri. 2013 yılında hayata 
geçirdik ve neredeyse 
10’uncu yılına yaklaşıyor. 
Çocuklarımızın merke-
zimizde ilk girdikleri yer 
eğitim salonumuzdur. 
Eğitim salonumuza Prof. 
Dr. Nusret Fişek’in adı-
nı verdik. Çünkü Nusret 
Hoca 1961’de yaptığı 
sosyalizasyon yasasının 
temelinde koruyucu he-
kimlik var. Şimdiye kadar 
merkezimizde 65 binden 

ca 15 bin 756 çocuğa da 
florlama yapıldı. Mer-
kezde bin 822 çocuğa 4 
bin 201 kez psikolojik 
destek sunulurken 25 
bin 282 çocuğa ise eği-
tim verildi.

fazla çocuğumuz gözle-
mimizden geçmiş. Burada 
hiçbir işlem ücretli yapıl-
mıyor, tamamen ücretsiz. 
O açıdan bu işte sosyal 
belediyeciliğin en önemli 
noktalarından bir tane-
si. Bütün çocuklarımızı 
dişleri ile ilgili sıkıntıları 
olduğunda merkezimize 
davet ediyorum. Eskişe-
hir’in çocuklarına koru-
yucu hekimlik ve sosyal 
belediyecilik anlayışı ile 
ücretsiz biçimde hizmet 
sunmaktan dolayı çok 
mutluyuz.” diye konuştu.

Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde 
taramadan geçen çocuk sayısı 65 bin 456’ya ulaştı. 

Başkan Ataç: “Sosyal belediyecilik örneği”



TEPEBAŞI HABER 15

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

NİHAL-İSMAİL 
AKÇURA AŞEVİ

KADIN ÜRETİCİ ÜRÜN 
SATIŞ NOKTALARI

BU SOKAKTA HANIMLARIN EMEĞİ VAR

Tepebaşı Belediyesi 
Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı olarak 
Çamlıca Mahallesi’nde 
hizmet veren aşevinde 
uzman personel tarafın-
dan titizlik ile hazırla-
nan yemekler, belediye 
ekipleri tarafından evle-
re servis edilerek vatan-
daşlara teslim ediliyor. 
Nihal-İsmail Akçura 

İlk olarak Temmuz 
2019’da hizmete baş-
layan ve kent halkı ta-
rafından çok sevilen 
Kadın Üretici Ürün Satış 
Noktası haftada üç gün 
olmak üzere Salı günleri 
Uluönder Mahallesi Fev-
zi Çakmak Caddesi’nde, 
Perşembe günleri Özdi-
lek Sanat Merkezi’nde 

Belediyenin kadınların 
emeklerini değerlen-
dirmeleri için 8 Mart 
2016’da hizmete sun-
duğu Hanımeli Sokağı, 
el işi ürünleri ve yöresel 
ürünleri haftanın 7 günü 
vatandaşlar ile bir araya 
getirmeye devam ediyor.

Sokakta, haftanın 7 
günü 11.00-19.30 sa-

Aşevi’nde hazırlanan ye-
meklerden, pandemi sü-
recinin başından bu yana 
koronavirüs nedeniyle 
evinde izolasyonda olan 
65 yaş üstü ile engelli 
vatandaşlar da yararlan-
dı. Belediyemiz, günlük 
600 kişilik sıcak yemeği 
ihtiyaç sahibi vatandaş-
lara ulaştırıyor. 

ve cumartesi günleri 
Batıkent Mahallesindeki 
Hasan Âli Yücel Belde 
Evi’nde hizmet veriyor. 
Kırsal mahalle sakini 
üretici kadınlar, kurulan 
tezgahlarda ürettikleri 
doğal ürünleri kent hal-
kının beğenisine sunu-
yor. Eskişehirlilerden ilgi 
gören ürünler, kadınların 

atleri arasında farklı bir 
konsept Eskişehirliler ile 
buluşuyor. Sokakta yer 
alan 20 stant ile örgü, 
takı, keçe, makrome, 
bez çanta ve aksesu-
ar gibi ürünlerini satışa 
çıkaran kadınlar, aile 
ekonomilerine de katkı 
sağlamanın mutluluğunu 
yaşıyor. Sokağı ziyaret 

emeklerini kazanca dö-
nüştürmesini sağlıyor. 
Belediye tarafından üc-
retsiz tezgah, çadır gibi 
imkanların sağlandığı 
Kadın Üretici Ürün Satış 
Noktası ile kadınlar, do-
ğal ürünlerini Eskişehir-
lilerle buluşturuyor.

ederek alışveriş yapan 
vatandaşlar ise Hanımeli 
Sokağı’nı çok sevdikleri-
ni ifade ederken üreten 
kadınların emeğine sa-
hip çıkmasından ötürü 
Belediye Başkanı Ahmet 
Ataç başta olmak üzere 
emeği geçenlere teşek-
kürlerini iletiyor.

Belediyemiz, Eskişehirlilerin des-
tekleri ile Nihal-İsmail Akçura 
Aşevi’nde pişirilen yemekleri ihti-
yaç sahibi vatandaşların sofrala-
rına ulaştırmaya devam ediyor. 

 Belediyemizin yerel üretime ve kadınlara verdiği 
destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın 
Üretici Ürün Satış Noktası, Eskişehirliler tarafın-
dan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Hanımeli Sokağı, 6 yılı aşkın 
süredir kadınların el emeği ürünlerini kent halkı ile 
buluşturmaya devam ederken haftanın 7 günü 20 
stant ile hizmet veriyor.



TEPEBAŞI HABER 16

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

TEPEBAŞI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, 
TARIM VE İKLİM ÇALIŞMALARI

Belediyemiz ile Tepe-
başı Belediyesi Sağlıklı 
Kent Konseyi iş birliğin-
de düzenlenen söyleşiye 
katılan CHP Tarım Po-
litikalarından Sorumlu 
Genel Başkan Başdanış-

Moderatörlüğünü Eski-
şehir Osmangazi Üniversi-
tesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Ekonomisi Bölümünden 
Prof. Dr. Handan Giray’ın 
yaptığı söyleşide konuklar 

Sakintepe Soğuk Hava 
Deposu’nun da çatısı-
na güneş enerji santrali 
panelleri yerleştirilerek 
merkezin temiz enerji 
üretimi başlamıştı. Bursa 
Eskişehir Bilecik Kalkın-
ma Ajansı (BEBKA) ta-

manı, Bursa Milletvekili 
ve PM Üyesi Orhan Sarı-
bal, belediyenin çalışma 
ve projelerini de yerinde 
inceledi. 

Milletvekili Sarıbal ilk 
olarak Başkan Dt. Ahmet 

Microbiota Biyoteknoloji 
San. Ve Tic. Aş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Çabuk, TMMOB 
Ziraat Mühendisleri Odası 
Eskişehir Şube Başkanı 

rafından yürütülen 2021 
Yılı Kırsalda Ekonomik 
Kalkınma Mali Destek 
Programı kapsamında 
‘Sürdürülebilir Tarımsal 
Üretimde Kaynak Verim-
li Soğuk Hava Deposu” 
başlıklı proje ile hayata 

Ataç ile birlikte kırsal-
daki 15 mahalle muhtarı 
ile bir araya geldi. Daha 
sonra Sakintepe Soğuk 
Hava Deposu’nu ziyaret 
ederek tesisi yerinde in-
celediler. 

Belediyemiz, kırsal kalkınma ve tarım politikaları 
kapsamında “İkinci Yüzyılda Tarım Uygulamaları” 
adlı söyleşi düzenledi. 

İkinci  Yüzyılda Tarım Uygulamaları 

BEBKA'dan Sakintepe Soğuk Hava Deposu'na ziyaret 

S ö y l e ş i :  İ k i n c i  Yü z y ı l d a  Ta r ı m  U yg u la m a la r ı

geçirilen güneş enerji 
santrali, Haziran 2022 iti-
bari ile elektrik üretimine 
başladı. BEBKA uzmanları 
da merkeze izleme ziya-
reti gerçekleştirerek in-
celemelerde bulundu.

Levent Özbunar ve Bur-
sa Milletvekili CHP Tarım 
Politikalarından Sorumlu 
Genel Başkan Başdanış-
manı Orhan Sarıbal tarım 
konusunu ele aldı.

Dt. Ahmet ATAÇ

Dt. Ahmet ATAÇ

Orhan SARIBAL

Orhan SARIBAL
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TEPEBAŞI’NDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, 
TARIM VE İKLİM ÇALIŞMALARI

İnsan ve çevre odak-
lı hizmet anlayışı olan 
belediyemiz, Tepebaşı 
İklim Sözcüleri Progra-
mını hayata geçirdi.  Te-
pebaşı İklim Akademisi 
tarafından verilen eğitim 
ve sertifika ile 39 gönül-
lüden oluşan Tepebaşı 
İklim Sözcüleri, yaptık-

ları iklim çalışmaları ile 
yerelden tüm dünyaya 
uzanacak bir hareketin 
parçası oldu. Küresel ik-
lim değişikliğiyle müca-
dele ederken sağlanan 
yerel düzeydeki katkılar 
bu mücadelenin temelini 
oluşturdu.

İklim Sözcüleri 

Tepebaşı Belediyesi’nin 
hayata geçirdiği Sürdü-
rülebilir İşletmeler Pro-
jesi’nin turizm sektörü 
ve otellerini ele alan ilk 
modeli tamamlandı.

Sürdürülebilir Otelci-
lik Eğitimlerine katılan 
işletmelere düzenlenen 
törenle katılım belge-
leri takdim edildi. İş-
letmeciler ise, eğitimin 

kendileri için çok iyi ve 
verimli geçtiğini belirte-
rek Tepebaşı Belediyesi 
ve ekibine teşekkür etti. 
Başkan Ataç, program 
sonunda eğitime katılan 
13 otel işletmecilerine 
katılım belgelerini tak-
dim etti.

Katılım belgesi alan iş-
letmeler ise şunlar: “Ra-
mada Plaza Wyndham 

Eskişehir, Senna City 
Hotel, Hilton Garden Inn 
Eskişehir, Omm Inn Ho-
tel, Dedepark Hotel, Ty-
nbris Hotel, Soyiç Hotel, 
Tasigo Eskişehir Otel, 
Eskişehir Grande Stella 
Hotel, Anemon Eskişehir 
Ote, Grande Arte Hotel, 
Park Dedeman Eskişehir, 
Nova Vista Peluxe ve Su-
ites.”

Tepebaşı  Sürdürülebil ir  İşletmeler 
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' İŞ BİRLİĞİ '  ÖDÜLÜ TEPEBAŞI'NDA

T E P E B A Ş I ' N A  B İ R  Ö D Ü L  D A H A

Sürdürülebilirlik Aka-
demisi tarafından bu 
yıl 9’uncusu düzenle-
nen, Türkiye’nin önemli 
firmalarının ve beledi-
yelerin katıldığı Sürdü-

Türkiye Sağlıklı Kent-
ler Birliği tarafından bu 
yıl 13’üncüsü düzenle-
nen ve 45 üye belediye-
nin 143 projesiyle baş-
vurduğu 2022 Sağlıklı 
Şehirler En İyi Uygulama 
Yarışması’nda Tepeba-
şı Belediyesi’nin, Sakin 
Okul Eğitim Kültür ve 
Sanat Derneği ile birlik-
te hayata geçirdiği Yer-
yüzü Ekoloji Okulu Pro-
jesi, Sosyal Sorumluluk 
kategorisinde özel jüri 

rülebilir İş Ödülleri’nde 
belediyenin teşvikleri 
ile kurulan ve sosyal 
işletme kooperatifi ol-
ması ile fark yaratan 
GESİKOOP (Tepebaşı 

ödülüne layık görüldü.
Pamukkale Belediyesi 

ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen ödül töreni 4 
farklı kategoride (Sosyal 
Sorumluluk, Şehir Plan-
lama, Sağlıklı Yaşam, 
Sağlıklı Çevre) gerçek-
leştirildi. Dış İlişkiler 
Müdür İnci Çalışkan ve 
Belediye Meclis Üyesi 
Nazan Erşahin, ödül-
lerini Denizli Belediye 
Başkanı Osman Zolan’ın 
elinden aldı.

Geri Dönüştürülebilir 
Atık Toplayıcıları Sos-
yal İşletme Kooperatifi)  
projesi,  “İşbirliği” ödü-
lüne layık görüldü. 

Belediyemiz 2022 Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ‘İş 
Birliği’ kategorisinde Türkiye’de ilk olarak sokak 
toplayıcılarına yasal statü kazandıran GESİKOOP 
projesi ile ödüle layık görüldü.

Belediyemiz, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Yeryüzü Ekoloji Oku-
lu Projesi’ ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde özel jüri ödülüne layık görüldü.

Belediyemiz, zorlu 
şartlar altında ve kayıt 
dışı olarak çalışan so-
kak toplayıcılarına statü 
kazandırmak, toplanan 
atıkları ise kayıt altına 
almak amacı ile Türki-
ye’de bir ilke daha ön-
cülük ederek 15 Ocak 
2020’de GESİKOOP’ (Te-
pebaşı Geri Dönüştürü-

lebilir Atık Toplayıcıları 
Sosyal İşletme Koopera-
tifi) kurdu. Kooperatifte 
13’ü yabancı olmak üzere 
toplam 32 üyesi olan ko-
operatif bünyesinde 3 de 
kadın yer alıyor. Kuruldu-
ğundan bu yana geçen iki 
yıllık süreçte 5 bin 580 
ton atık toplandı.

5  b in  ton  a t ık  top land ı
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2015 yılında hizmete 
açılan Mustafa Kemal 
Atatürk Spor Komplek-
si Su Sporları Merkezi, 

Akıllı bir bina olarak 
tasarlanan merkezin, 
solar ısıtma devresi ve 
çatısındaki güneş enerji 
santrali sayesinde elekt-
rik ihtiyacının bir kısmını 
da kendisinin ürettiğini 
kaydeden Başkan Ataç: 

Hizmete girdiği günden 
bu yana Eskişehirlilerin 
ilgi odağı haline gelen Yu-
nus Emre Spor Tesisleri’n-
de gerçekleştirilen kurslar 
kapsamında hem yetiş-
kinler hem de çocuklara 

ESKİŞEHİR'İN SU SPORLARI MERKEZİ

Başkan Ataç:  “7’den 70’e herkes yararlanıyor.”

LEED Sertifikasını Altın 
Puan kriteri ile alan Tür-
kiye'nin ilk kamu binası 
olma özelliğini de taşıyor. 

“Tesisimizdeki kursla-
ra olan ilgi çok yoğun. 
Örnek binamızda engel-
li vatandaşlarımızı da 
unutmadık. Özel asansör 
sistemi ile engelli birey-
lerimiz, kolaylıkla havuza 
girebiliyor. Yüzme sporu 

yönelik eğitimler yer alıyor. 
Birçok spor branşın-

da spor eğitimi sunulan 
merkezden, bugüne kadar 
89 bin 135 vatandaş ya-
rarlandı. Aerobik, pilates, 
work out, strong dance ve 

Tesis, Amerika Birleşik 
Devletleri Yeşil Bina Kon-
seyi'ne (U.S. Green Buil-
ding Council - LEED) baş-

ile vakit geçiren engelli-
lerimiz, fiziksel olarak da 
olumlu yönde mesafe kat 
edebiliyor, olumlu dönüş-
ler alıyoruz. 2022 yaz dö-
neminde merkezimizden 
1500 çocuk, 300 yetişkin 
ve 167 engelli vatandaşı-

yoga eğitimlerine toplam 
5 bin 22 yetişkin kadın ka-
tıldı. Basketbol, jimnastik, 
futbol, masa tenisi, tek-
vando, voleybol ve junior 
survivor eğitimleri ise 11 
bin 313 çocuğun katılı-

vurularak alınan sertifika 
ile Türkiye'de sertifikaya 
sahip 11 bina arasında 
yer alıyor.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, kent hal-
kını yüzme ile buluştururken engelli bireyler için de su sporlarını ula-
şılmaz olmaktan çıkarıyor.

mız ve refakatçi yararla-
nıyor. Burada spor yapan 
vatandaşlarımızın sayısı 
yılda ortalama 25 bine 
ulaşıyor, 7’den 70’e her-
kes yararlanıyor.” dedi.

mıyla gerçekleşti.
Ayrıca tesiste bulunan 

futbol sahaları ile kapalı 
ve açık basketbol saha-
sından da amatör takım-
lar, yakın çevrede bulunan 
okullar ve bireysel olarak 

SPOR İLE SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞİYOR
Belediyemiz tarafından Şirintepe Mahallesi'nde 2017 yılında hizmete giren 
Yunus Emre Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen kurslar devam ediyor.

vatandaşlar yararlanabili-
yor. Tesisi dışardan kulla-
nan spor kulüpleri bünye-
sindeki sporcuların sayısı 
ise 72 bin 800 oldu.
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BAŞKAN ATAÇ KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR İLE BULUŞTU
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, meclis üyeleri ve belediye yöneticileri ile birlikte 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir dizi ziyarette bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar’ı makamın-
da ziyaret eden Başkan 
Ataç ve Tepebaşı heyeti, 
ilçe hakkında Cumhur-
başkanı Tatar’a bilgiler 
aktardı. 

Başkan Ataç da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Eskişehirliler için büyük bir önem ve değere sahip olduğunu ifade ederek: “KKTC 
ve Türkiye, ayrılmaz bir bütündür. Bizim KKTC’ye bakışımız, Merhum Başbakanımız Bülent Ecevit’in 1974 ruhu ile aynıdır. Eskişehir 
halkı da tüm ülkemiz gibi Kıbrıs’a yürekten bir sevgi beslemektedir.” diye konuştu.

Eskişehir’in Türkiye 
Cumhuriyeti’nin değerli 
bir ili olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Tatar, 
Eskişehir’in, Kıbrıs Tür-
künün milli mücadele-
sinin sembol ismi şehit 
pilot Yüzbaşı Cengiz 
Topel ile özdeşleştiğini 
dile getirdi. 

Yapılan iş birliği 
devletimizin zeminini 
güçlendirmektedir.

KKTC ve Türkiye 
ayrılmaz bir bütündür.

Tepebaşı heyeti; KKTC 
Meclis Başkanı Zorlu Tö-
re’yi, Lefkoşa Türk Beledi-
ye Başkanı Mehmet Har-
mancı’yı ve KKTC Dikmen 

KKTC’nin unutulmaz lideri 
merhum Rauf Denktaş’ın 
anıt mezarına gidilerek 

Belediye Başkanı Yüksel 
Çelebi ziyaret etti. Ziyaret-
te Cumhuriyet Halk Partisi 
KKTC Temsilcisi Mustafa 
Yürükçü de eşlik etti.

Rauf Denktaş’ın oğlu Ser-
dar Denktaş ile de bir araya 
gelindi. Serdar Denktaş’a 

KKTC Ziyaretleri Rauf Denktaş’ın anıt mezarına ziyaret 
“Eskişehir: Kökleri Derinde 
Yepyeni Bir Şehir” kitabını 
armağan edildi.


