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Belediyemiz, insan ve çevre 
odaklı bir belediyecilik an-
layışı ile kurum bünyesinde 
yürüttüğü iklim çalışmaları 
ve kurumsal yapılanması ile 
sürdürülebilir ve iklim dos-
tu bir ilçe inşa etmek için 
çalışmalarını sürdürüyor.

Atis Fuarcılık tarafından An-
kara’da düzenlenen 5. Ulus-
lararası Turizm ve Seyahat 
Fuarı belediyenin katılımı ile 
başladı. Belediyenin fuar ala-
nındaki standında, Engelliler 
Montaj Atölyesi projesinin 
tanıtımı için özel bir çalışma 
gerçekleştirdi.

Açıldığı günden bu yana çok 
sevilerek kentin simgele-
rinden biri haline gelen Ha-
nımeli Sokağı, 6’ncı yaşına 
girdi. 6 yıllık süre boyunca 
kent halkına sunduğu farklı 
konseptler ile Eskişehir’in 
önemli renklerinden biri ol-
mayı başaran Hanımeli Soka-
ğı, kadınların  sahiplendiği bir 
mekan olarak beğeni kazandı.

Tepebaşı Belediyesi, An-
kara’da düzenlenen İkinci 
Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje 
Ödülleri’nde İki Elin Sesi Var 
Çocuk Senfoni Orkestrası ve 
Melih Savaş Yaşam Köyü 
projeleri ile ödüle layık gö-
rüldü.

Belediyenin, üniversite öğren-
cileri için hizmete sunduğu ve 
çok sevilen ücretsiz yemek 
hizmeti 3 ayrı noktada devam 
ediyor. “Gel beraber olsun” 
sloganı ile başlattığı ücretsiz 
yemek hizmeti, hafta içi her 
gün 2 Eylül Gençlik Merkezi, 
Zişan Kızılcıklı Belde Evi ve 
Tepebaşı Belediyesi yemek-
hanesinde yoğun ilgiyle de-
vam ediyor.
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Değerli Eskişehirliler, çok kıymetli hemşerilerim;

Koronavirüs pandemisinin pençesinde geçen uzunca bir aranın ardından neyse ki yeniden bir araya 
gelmeye başladık.

Ramazan ayında geçmiş yıllardaki kadar büyük kalabalıklar halinde olmasak da mahallelerimizde dü-
zenlediğimiz iftar etkinlikleri ile aynı sofraya oturmanın huzurunu yaşadık. Pandeminin de etkisinin azal-
ması ile birlikte yeniden her ortamda siz Eskişehirliler ile bir araya gelebilmenin sevincini yaşıyoruz.

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir’imizi çok daha iyi noktalara taşıyabilmek adına çalışma 
ve mücadelemize her zamanki gibi tüm gücümüzle devam ediyoruz.

Pandemiye rağmen Metin Özöğüt Yaşam Merkezi, Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi 
gibi yeni hizmetlerimizi Eskişehirliler ile buluşturduk.

Gurur duyduğumuz bir diğer olay ise 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 olmamızdı. Melih Savaş Yaşam Köyü’nde uyguladığımız Re-
mourban projemiz ile Türkiye'ye bu ödülü getiren ilk belediye olmak, sadece bizleri değil tüm Eskişehir’i 
gururlandırdı.

Derinleşen ekonomik kriz, toplumun her kesimi gibi belediyeleri de etkiliyor olsa da bizler tüm gayreti-
miz ile Eskişehir için çalışmayı sürdürüyoruz.

Umutsuzluğa kapılmadan, olumsuzluklardan etkilenmeden, şehrimize ve ülkemize yürekten inanıyoruz.

Bundan sonra da hep birlikte daha güzel yarınlara yürümeye, yeni başarılar ile kentimizin adını dünyaya 
duyurmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm hemşehrilerimi saygı ile selamlıyor, sağlıklı günler diliyorum.
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K A D I N A  D E Ğ E R  T E P E B A Ş I ’ N D A
Belediyemiz, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile kadınlara her alanda destek oluyor. 

Vatandaşlara daha iyi 
hizmet verebilmek, talep 
ve şikâyetlerini yerine 
getirebilmek amacıyla 20 
yıldır hizmet veren belde 
evlerinde ise koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 
kadınlara birçok kurs, 
etkinlik ve atölye eğitim-
leri verildi. El nakışları, 
ev mefruşatı, giyim, halk 
oyunları, pilates ve örgü 

Tepebaşı Belediyesi 
Mutfak Atölyesi, 2016 yı-
lından bu yana kadınların 
vazgeçilmezi haline gele-
rek hem mutfak becerile-
rini geliştirdikleri hem de 
yeni teknikler öğrendikleri 
bir merkez olarak hizmet 
vermeye devam ediyor. 

Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü personeli, 
Hanımeli Sokağı ve Kadın 
Üretici Ürün Satış Nokta-
sı’nda yer alan kadınlara 
yönelik eğitimlerine de 
devam etti. Kadınlara, 
satış, pazarlama ve koo-
peratifçilik eğitimi düzen-
leyerek ürün farklılaştır-
ma, satışta ilgi çekmek 
ve farklılık oluşturmak, 
tüketici ile etkili iletişim 
kurmak, online satış kav-
ramı ile kooperatifçiliğin 
önemi anlatıldı.

H e m  e ğ l e n d i l e r  h e m 
s o s y a l l e ş t i l e r

Yeni teknikler öğrendiler Eğitimler
verildi

gibi birçok alanda verilen 
kurs ve atölyelere ka-
dınların ilgisi yoğun oldu.  
Aynı zamanda Yunus 
Emre Spor Tesisleri, spor 
faaliyetlerine ev sahipliği 
yapıyor. Burada Strong 
dance ve aerobik eğitim-
lerine katılan kadınlar 
hem keyifle dans ediyor 
hem de sağlık kazanıyor.

Atölyede 2021 yılında da 
aşçılık, pişirme teknikleri, 
pastacılık gibi branşlarda 
uzman eğiticilerden teorik 
ve uygulamalı eğitim alan 
kadınlar, tam donanımlı 
bir mutfakta yemek ve 
pasta yapmayı öğrendi.

Yetiştirdikleri ürünleri 
sattılar

şa sunuldu. Satış Nok-
tası, koronavirüs ön-
lemleri eşliğinde; salı 
günleri Uluönder Ma-
hallesi Fevzi Çakmak 
Caddesi’nde (Avlulu 
Çarşı arkası), perşembe 
günleri Özdilek Sanat 
Merkezi bahçesinde ve 
cumartesi günleri de 
Batıkent Belde Evi bah-
çesinde hizmet vermeye 
devam ediyor.

Kadınların ekonomile-
rine katkıda bulunma-
ları için hizmete giren 
Kadın Üretici Ürün Satış 
Noktası’nda ise üretici 
kadınlar, kendi bahçe-
lerinde yetiştirdikleri ve 
evde yaptıkları ürünleri 
doğrudan vatandaşa 
satış yapma imkanı 
buldu. Kırsal mahalle 
sakini kadınların üret-
tikleri hamur işi, salça, 
turşu, gibi ürünler satı-

Pandemi koşullarında tüm tedbirler alınarak 2021’de de kent genelindeki kadınlara özel birçok etkinlik ve atölye çalışması gerçekleş-
tirildi. Koronavirüse karşı gerekli önlemlerin ihmal edilmediği alanlarda kadınlar hem üretip hem sosyalleşti.
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65 BİN 456 ÇOCUK 
YARARLANDI

ÖZEL BİREYLERİN ELİNDEN 11 
MİLYONU AŞKIN PARÇA ÇIKTI

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

Engelliler Montaj Atölyesi bünyesinde üretmeyi öğ-
renen özel bireyler, 11 milyon 417 bin 607 adet de-
monte parçanın montajını gerçekleştirdi.

Eskişehir’de bir ilk olan 
ve ücretsiz olarak hizmet 
veren poliklinik hakkın-
da değerlendirmede bu-
lunan Başkan Dt. Ahmet 
Ataç sunulan ücretsiz 
hizmetler arasında tara-
ma, florlama (çürükten 
koruma uygulaması), 
4-18 yaş grubu çocuk-
lara ücretsiz psikolojik 
danışmanlık, diş sağlığı 
eğitimi ve acil müdahale 

Belediyemiz ve Eskişe-
hir Organize Sanayi Böl-
gesi (EOSB) iş birliğinde 
Türkiye’de ilk ve tek olma 
özelliği ile hizmet veren 
Engelliler Montaj Atölye-
si’nde de özel bireyler, iş 
hayatına katılmaya baş-
ladı. 2019 Ekim ayında 
açılan merkezde montajı 

ve tedavi işlemleri bulu-
nan merkezin, koruyucu 
hekimliğin ve sosyal 
belediyeciliğin bir araya 
geldiği bir proje olduğu-
nu kaydetti. 

Şirintepe Mahalle-
si, Alınca Caddesi No:5 
adresinde hizmet veren 
merkeze, 0 (222) 320 88 
10 numaralı telefondan 
ulaşılabilmektedir.

yapılan demonte parça 
sayısı da 7 milyon oldu. 
Merkezde aldığı eğitim-
lerin ardından istihdam 
edilen öğrenci sayısı ise 
25’e ulaştı.

Böylelikle her iki nok-
tada özel bireyler tara-
fından üretilen demonte 
parça sayısı 11 milyon 

Başkan Ataç: Koruyucu
hekimlik örneği

Türkiye’de bir ilk

Belediyenin koruyu-
cu hekimlik ve sosyal 
belediyecilik çalışma-
larının en başarılı ör-
neklerinden biri olan 
Şirintepe Çocuk Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi, 
Eskişehirli çocukların 
sağlıklı bir ağız yapı-
sı ile yetişmesi adına 
çalışmalarını sürdürü-
yor. Hiçbir ücret talep 
edilmeyen Türkiye’de 
dördüncü Eskişehir’de 

Melih Savaş Yaşam 
Köyü’nde yer alan İb-
rahim Ethem Kesikbaş 
Engelliler Montaj Atöl-
yesi’nde çalışmaya baş-
layan bireyler; istihdam 
edilmeye, üretmeye ve 
imkan verildiğinde ne 
kadar başarılı olabile-
ceklerini ispatlamaya 
devam ediyor.

Merkez, açıldığı gün-
den bu yana Eskişehir’de 
zihinsel ve bedensel 
yetersizliği bulunan bi-
reyler ve aileleri için bir 
umut olurken bireylerin 

ise ilk olan merkezde, 
2013 yılından bu yana 
taramadan geçen çocuk 
sayısı 65 bin 456’ya, 
sorun tespit edilen ve 
tedavisi yapılan çocuk 
sayısı ise 32 bin 183’e 
ulaştı. Ayrıca 15 bin 756 
çocuğa da florlama ya-
pıldı. Merkezde bin 822 
çocuğa 4 bin 201 kez 
psikolojik destek sunu-
lurken 25 bin 282 çocu-
ğa ise eğitim verildi.

gösterdiği gelişim ve ba-
şarı ile de dikkat çekme-
yi sürdürüyor. Bireyler 
merkezde Organize Sa-
nayi Bölgesi’ndeki fabri-
kalardan gelen demonte 
parçaları birleştirerek 
hem fiziksel becerilerini 
geliştiriyor hem de sos-
yal yaşama dahil oluyor. 
Engelliler Koordinasyon 
Merkezi’ne kayıt olarak 
gerekli eğitimleri ta-
mamlamalarının ardın-
dan Montaj Atölyesi’ne 
katılan bireyler, burada 
sertifikalarını almaları 

sonrasında eğitmenler 
gözetiminde çalışmaya 
başlıyor.

Özel bireylerin, 2014 
yılından bu yana mon-
tajını yaptıkları demonte 
parça sayısı 4 milyon 
417 bin 607’ye ulaştı. 
Belediyemiz tarafın-
dan gerçekleştirilen ve 
İŞKUR tarafından des-
teklenen projeler kap-
samında bugüne kadar 
eğitimlere katılan 45 
kişiden 22’si iş hayatına 
katıldı.

417 bin 607 oldu. Atöl-
yelere demonte parça 
göndere firmalar ara-
sında Starplast Plastik, 
Anot, Kafaoğlu, Tanatar 
ve Can Conta yer alıyor.
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2020 yılında 1. Sınıf 
Atık Getirme Merkezi’ni 
faaliyete geçiren beledi-
ye, hizmet binasına Sıfır 
Atık Belgesi alan Eski-
şehir’in ilk belediyesi ol-
mayı da başardı. Ayrıca 
Doğal Yaşam Merkezi, 

2021 yılında; 8 bin 608 
ton ambalaj atığı, 92 ton 
bitkisel atık yağ, 165 ton 
tekstil atığı, 1 buçuk ton 
atık pil, 3 ton atık ilaç, 422 

Ambalaj atıklarını top-
lamak için mahallelerin 
sosyoekonomik yapısına 
uygun şekilde ambalaj 
atık toplama aparatları 
(kutu, sepet, kumbara, 
kafes, pet şişe ve cam 
şişe toplama aparatları) 
konumlandırıldı. Bitkisel 
atık yağların toplanması 
için ise okullar, siteler, 
muhtarlıklar, Belde Ev-
leri’ne bitkisel atık yağ 
bidonları konularak yak-
laşık 300’e yakın toplama 
noktası oluşturuldu.

Şirintepe Çocuk Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi, Su 
Sporları Merkezi, Alz-
heimer Konukevi ile Fen 
İşleri Şantiyesi de bele-
diyenin Sıfır Atık Belge-
si almaya hak kazanan 
merkezleri oldu.

kg atık elektrikli ve elekt-
ronik eşya ile 12 ton da 
ömrünü tamamlamış las-
tik toplanarak ülke ekono-
misine fayda sağlandı.

Atık piller, atık ilaçlar, 
atık elektrikli ve elekt-
ronik eşyalar (AEEE) ve 
tekstil atıkları için de 
uygun toplama aparat-
ları, vatandaşların kolay 
şekilde ulaşabileceği 
şekilde ilçe geneline yer-
leştirdi. Vatandaşlar için 
hacimli eşyalar, ömrünü 
tamamlamış lastikler gibi 
belli atık kodlarında atık-
larını kendi imkanları ile 
Tepebaşı Belediyesi Atık 
Getirme Merkezi’ne bıra-
kabilmektedir.

S ı f ı r  A t ı k  B e l g e s i

Rakamlar ile atık miktarları

3 0 0’e  y a k ı n  t o p la m a 
n o k t a s ı  o l u ş t u r u l d u

2021 yılında da tonlar-
ca atığın geri kazanımını 
sağlayan belediye, atık 
toplama sisteminin dü-
zenli işleyişi ve topla-
ma miktarları açısından 
verimli bir yılı geride 
bıraktı. 2009 yılında 
Tepebaşı’nda atıkların 
kaynağında ayrı toplan-
ması için kapıdan kapıya 
bilgilendirme çalışmaları 
yapılırken 2012 yılı iti-
bariyle bütün mahalle-

ATIKLAR TEPEBAŞI'NDA KAZANIMA DÖNÜŞÜYOR
Belediyemiz vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevre-
de yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu 
doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.

lerden ambalaj atıkları 
ve bitkisel atık yağların 
toplanmasına yönelik 
sistem kuruldu ve Türki-
ye’deki en yaygın topla-
ma ağlarından biri oluş-
turuldu. Mahallelerde, 
okullarda, iş yerlerinde 
yapılan bilgilendirme 
çalışmaları ile Tepebaşı 
halkının duyarlılığı bir-
leşince atık toplama ra-
kamlarında her yıl artış 
gözlendi.



TEPEBAŞI HABER 6

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

S A K İ N T E P E  S O Ğ U K  H A V A  D E P O S U
Belediyemiz Sakintepe Soğuk Hava Deposu’nda, Eskişehirli üreticilerin emeği muhafaza 
ediliyor. Tesiste, 2021 yılında 685 ton ürün muhafaza edilerek ürünler aşırı soğuk hava-
larda donmaya karşı korundu.

Hijyen ve teknoloji açı-
sından birinci sınıf hizmet 
veren Sakintepe Soğuk 
Hava Deposu sayesinde 
üreticilerin büyük emek-

lerle ürettiği ürünler, ser-
best piyasa şartlarındaki 
fiyat dalgalanmalarından 
olumsuz etkilenmiyor. 
Yılın 12 ayı üretim yapan, 

Tepebaşı ve komşu böl-
gelerden gelen üreticiler, 
soğuk hava deposunu 
kullanabiliyor. Böylelikle 
tarladan çıkan ürünler, 

satış aşamasına kadar 
tazeliğini ve değerini mu-
hafaza edebiliyor. Ayrıca 
küçük üreticilere belirli 
bir metrekarelik alana 

kadar ücretsiz kullanı-
mı sağlanan depo, zirai 
ürünlerin donma riskine 
karşı da ürünlerin korun-
masını sağlıyor.

Tesiste, 2021 yılında 
kıvırcık marul, ıspa-
nak, elma, kuşkonmaz, 
maydanoz, taze soğan, 
mor lahana, karnabahar, 
bakla, enginar, brokoli 
ve havuç olmak üzere 
685 ton yaş sebze ve 
meyve muhafaza edil-

Soğuk havalarda da 
üreticinin yanında

di. Üreticilere, yükleme 
ve tasnif noktasında da 
hizmet verilen Sakintepe 
Soğuk Hava Deposu’nda; 
ürünlerin kısa sürede ta-
zeliğini kaybetmeden ya 
da donmadan vatandaşla 
buluşması sağlanıyor.
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İklim için daha güçlü 
bir ses haline gelmek 
için başlatılan “Tepebaşı 
İklim Sözcüleri” prog-
ramı  iklim değişikliği 
konusunda kamuoyunda 
bilgi ve kapasitenin ar-
tırılması, savunuculuk 
çalışmaları yapılmasını 
amaçlıyor. 

Program; iklim krizinde 
yol gösterebilir bilgi, be-
ceri ve kararlılığa sahip, 
iklim krizi ve çevre konu-
larına duyarlı, öğrenmeye 
ve öğrendiklerini paylaş-
maya istekli, Eskişehir’de 
okuyan, ikamet eden 

İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla #BirlikteMümkün! etiketi 
ile 27 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 20.30-21.30 
saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları bir saat 
süreyle kapatıldı. 

T E P E B A Ş I  İ K L İ M  S Ö Z C Ü L E R İ

D Ü N YA  S A AT İ  E T K İ N L İ Ğ İ

TEPEBAŞI SÜRDÜRÜLEBİLİR 
İŞLETMELER PROJESİBelediyemiz, insan ve çevre odaklı bir belediyecilik an-

layışı ile kurum bünyesinde yürüttüğü iklim çalışmala-
rı ve kurumsal yapılanması ile sürdürülebilir ve iklim 
dostu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyemiz, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) ik-
lim krizine dikkat çekmek sürdürdüğü “Dünya Saati” 
etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek vererek 
belediye binasının ışıklarını bir saatliğine kapattı.

Belediyemiz; işletmelerin faaliyet-
lerinde çevresel, sosyal, kültürel, 
ekonomik, insan hakları, sağlık, 
güvenlik gibi konuları ele alarak 
Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’ni 
hayata geçirdi.

Küresel Amaçlar çer-
çevesinde başlatılan 
yeni projelerden biri olan 
Tepebaşı Sürdürülebilir 
İşletmeler Projesi kap-
samında en hızlı gelişen 
sektörlerden biri olarak 
ekonomiye ciddi katkılar 
sağlayan aynı zamanda 
tüketimin en çok yapıl-
dığı oteller, öncelikli iş-
letme olarak ele alınıyor. 
Otellerin sürdürülebilirlik 
yolculuklarında, politi-
kalarını ve yönetim plan-
larını iş stratejilerine, 
işletme süreçlerine ve 
kalite standartlarına en-

tegre etmesi bekleniyor.
Öncelikle sürdürülebilir 

otelcilik ile ilgili paydaş-
larla birlikte bilgilendir-
me toplantıları yapılırken 
sonrasında Kriter Belir-
leme Çalıştayı gerçek-
leştirildi. Online olarak 
gerçekleştirilen ve 3 gün 
süren atölye çalışmasın-
da  Sürdürülebilir Otel 
Kriterleri; çevre yönetimi, 
satın alma - pazarlama, 
yönetim - kurumsal ka-
pasite, sosyal sorumlu-
luk olmak üzere 4 ana 
konuda ele alındı.

veya çalışan herkesi ya-
şanabilir, sürdürülebilir 
ve sıfır karbonlu bir gele-
cek yaratmak için bir ol-
maya, harekete geçmeye 
davet etti. Bu kapsamda 
50 gönüllü vatandaşımız 
“Tepebaşı İklim Sözcüsü” 
olarak eğitimler aldı.

Alanında uzman ho-
caların yer aldığı iklim 
akademi eğitimleri “eko-
lojik okuryazarlık,   iklim 
değişikliği nedir, biyo-
çeşitlilik, enerji (enerji 
okuryazarlığı), tarım, 
kentler, gıda, küresel 
müzakereler ve ulusal 

politikalar, iklim adaleti 
atölyesi, iklim iletişim 
atölyesi, sürdürülebilirlik 
ve sürdürülebilir kalkın-
ma amaçları perspekti-
finden iklim değişikliği, 
Tepebaşı Belediyesi iklim 
çalışmaları ve SECAP 
(sürdürülebilir enerji ve 
iklim eylem planı)” baş-
lıkları ile gerçekleştirildi. 

Tepebaşı İklim Sözcüle-
ri programı kapsamında 
online olarak gerçekleş-
tirilen eğitimler, “tepeba-
sibld” adlı Youtube kana-
lından izlenebilmektedir.

İşletmelerini sürdü-
rülebilirlik politikaları 
çerçevesinde dönüştür-
mek isteyen oteller, be-
lirlenen kriterlere uyum 
sağlayarak Sürdürülebilir 
İşletmeler Sertifikasını 
almaya hak kazanacak. 
Sertifika çerçevesinde 
gerçekleştirdikleri sür-
dürülebilir faaliyetleri 
aracılığıyla işletmelerine 
ekonomik, sosyal ve çev-

resel faydalar sağlaya-
cak olan oteller, kurum-
sal itibarlarını artırmanın 
yanı sıra şehrin sürdürü-
lebilirliğine de katkı sağ-
layacak. Sürdürülebilirlik 
kriterlerine 3 aşamada 
(bronz, gold, platin) uyum 
sağlayan otellerin geli-
şimleri senede bir kere 
yapacakları raporlamaya 
göre değerlendirilecek.

Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikası
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Belediyemiz, çevreyi korurken tasarruf sağlaya-
cak çalışmaları ile örnek olmaya devam ediyor.

Düşük karbon ayakizi 
için enerji etkin bina pro-
jesi çerçevesinde kurulan 
yağmur suyu toplama 
tesisi ile teraslardan top-
lanan suyun ana hizmet 
binasına yönlendirilmesi 

Şebeke suyundan tasarruf

YAĞMUR SUYU TEPEBAŞI'NDA 
DEĞERLENDİRİLİYOR

Düşük karbon ayakizi 
için enerji etkin bina pro-
jesi kapsamında hayata 
geçirilen sistemler, Tepe-
başı’na yağmur suyunu 
biriktirerek kullanma im-
kanı ve yüzde 10 tasarruf 
sağlıyor. Tüm dünyada 
toplam suyun önemli 
miktarı binalarda içme 

ve Mustafa Kemal Atatürk 
Spor Tesisleri Su Sporla-
rı Merkezi’nde toplanan 
yağmur suyu sayesinde 
şebeke suyu tüketiminden 
yüzde 10 oranında tasar-
ruf sağlanıyor.

İklim Değişikliği Müdür-
lüğümüz, 22 Mart Dün-
ya Su Günü dolayısıyla 
gerçekleştirdiği online 
yayında, Eskişehir Bü-
yükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi ESKİ 
Genel Müdürü Oğuzhan 
Özen’i konuk etti. Özen 
programda dünyanın cid-
di sorunları arasında yer 
alan su konusunu ele 
alırken iklim değişikli-
ğine de değindi. Özen: 
“Dünyamızın son yıllarda 
öncelikli gündem mad-
delerinden biri ve hatta en 
önemlisi iklim değişikli-
ğidir. İklim değişikliğinin 
insanları karşı karşıya 
bıraktığı en önemli unsur 
yaşamdır. Çünkü yaşamın 
var olabilmesi için üç ana 
unsura ihtiyacı vardır: 
hava, su, toprak. İklim 
değişikliği bu üç unsuru 
tehdit etmektedir, yani 
yaşamı. İnsanların iklim 
değişikliklerine adeta 
zemin hazırlayan, akıl ve 

D Ü N Y A  S U  G Ü N Ü
İklim Değişikliği Müdürlüğü, farkın-
dalık yaratacak çalışmalar gerçek-
leştirmeye devam ediyor.

bilimden uzak ürettikleri 
politikalar sonucu gide-
rek yok olmaktadır. Bu 
üç emel unsurlardan biri 
olan su konusunda dünya 
çapında gerekli önlemleri 
almak, gerekli olan bi-
limsel sosyal ve kültürel 
çalışmaları biran evvel 
planlayıp hayata geçir-
mek, bu konulara ilişkin 
duyarlılık ve farkındalık 
yaratmak gereklidir. İşte 
bu yüzden Dünya Su Gü-
nü’nün anlamı ve önemi 
çok kıymetlidir. Yaşamın 
devamlılığı yeterli ve iyi 
kalitede su varlığının 
sürdürülebilirliğini sağla-
makla mümkündür. Ge-
leceğimizi güvence altına 
almak için bugünden su 
yönetimi planlarını yap-
mak ve hayata geçirmek 
zorundayız.” diye konuştu.

Özen’in konuk olduğu 
programın tamamı, be-
lediyemiz “tepebasibld” 
adlı Youtube kanalından 
izlenebilmektedir.

ve kullanma suyu olarak 
tüketildiğini ifade eden 
belediye yetkilileri, nüfus 
artışına paralel olarak su 
tüketiminin de artması ve 
bununla birlikte su kay-
naklarının azalması gibi 
sebeplerden ötürü ülke-
lerin sahip oldukları su 
kaynaklarının çok kıymetli 

olduğunu belirtiyor. Yet-
kililer özellikle çatı alanı 
yeterince büyük olan bi-
nalarda yağmur sularının 
toplanarak basit filtrele-
me işlemlerinden geçirilip 
kullanılması sayesinde bi-
nalarda su korunumu için 
alınabilecek etkili bir ön-
lem olduğunu ifade ediyor.

Toplanan yağmur suyu 
belediye araçlarının yı-
kanması ve bahçe sula-
masında kullanılıyor. Be-
lediye yetkilileri, çevreyi 
ve doğayı korurken ta-
sarruf sağlayacak çalış-
maların devam edeceğini 
bildirdi.
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B E L E D İ Y E L E R  B U L U Ş M A S I
Başkan Dt. Ahmet Ataç, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimlerde Sürdü-
rülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı-Belediyeler Buluşması’nda, belediyenin örnek çalışma ve 
uluslararası alanda kazandığı ödüllerini anlattı.

Başkan Ataç Tepebaşı’nın çalışmalarını anlattı
Başkan Ataç da prog-

ramda belediyenin atık 
yönetim sistemi, GESİKO-
OP, Yeryüzü Ekoloji Okulu, 
temiz enerji uygulamaları, 
Remourban Akullı Kentsel 
Dönüşüm Projesi, TARGES 
güneş enerjisi ile hayvan-
sal sulama ve belediyenin 
almaya hak kazandığı 
uluslararası ödüller hak-
kında katılımcılara bilgi 
verdi.

Başkan Ataç belediye-
nin Türkiye’ye kazandır-
dığı ödüllere değinerek: 

“Çalışmalarımızı belediye 
başkanlarımızın gelip 
görmeleri çok önemli. Biz 
bu proje ile iki tane büyük 
ödül aldık. 2018 yılın-
da Birleşmiş Milletler’in 
desteklediği İnsan Yerle-
şimler Formu kapsamında 
Etiyopya’da iki günlük bir 
programa katıldık. Yakla-
şık 52 ülkeden belediye 
başkanları, bakanlar ve 
buna benzer 500 katılımcı 
vardı. Tepebaşı’nda sağ-
ladığımız yeni bir hayatın 
karşılığında Küresel Model 

Ödülü ile taçlandırıldık. Bu 
gerçekten bizim için büyük 
ödül. 14 yılda bir tane dahi 
Türk’ün gitmediği bir pro-
jeydi o. İkincisi ödülümüz 
ise yeni aldığımız bir ödül. 
Geçen senenin sonunda 
yine Remourban ile mü-
racaat ettik. Avusturya’da 
Energy Globe Vakfı tara-
fından 187 ülkede 2 bin 
500 proje içinde birinci se-
çildik. Dünyada ve Türki-
ye’de  ilk proje. Gerçekten 
büyük onur duyduğumuz 
bu ödülü  Avusturya müs-

Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç, iklim de-
ğişikliğini ve dünyanın 
geleceğini tehdit eden 
bu krize karşı yerel yö-
netimler düzeyinde ya-
pılması gerekenlerin 

konuşulması amacıyla 
Karşıyaka Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Ye-
rel Yönetimlerde Sürdü-
rülebilir Enerji ve İklim 
Eylem Planı-Belediyeler 
Buluşması’na katıldı.

Türkiye’nin farklı 
kentlerinden belediye 
başkanlarını bir araya 
getiren zirvede iklim 
krizine yönelik verile-
bilecek mücadeleler ve 
uygulama biçimleri ma-

saya yatırıldı. “İklim Kri-
zinin Etkileri Açısından 
Kentlerimizde Mevcut 
Durum ve Belediyele-
rimizce Sürdürülmekte 
Olan Uygulamalar” çer-
çevesinde belediye baş-

kanları ve bürokratları 
belediyeler bünyesinde 
gerçekleştirilen iklimsel 
faaliyetler hakkında bil-
gi verirken deneyimlerini 
aktardı.

teşarı  takdim etti.” sözle-
rini kullandı.

Programın ikinci kıs-
mı Akademisyenlerin ve 
alanında uzman isimlerin 
“İklim Değişikliği ile Mü-

cadele ve Uyum Kapsa-
mında, Bilimsel, Teknik 
ve Ekonomik Yönleriyle 
Belediyeler İçin Yol Hari-
tası” konulu sunumlarıyla 
devam etti.
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Belediyemiz, Atis Fuarcılık tarafından Ankara’da düzenlenen 5. Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldı.    

Son olarak Atis Fuarcılık tarafından Ankara’da düzenlenen 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı belediyenin katılımı ile başladı. ATO Congresi-
um Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 3-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuara, yerel yönetimlerin yanı sıra Irak, Kazakistan, İran, İsveç, Ukrayna, 
Cezayir, Kazakistan, Rusya, Litvanya, Makedonya, Tacikistan, Kırgızistan, İsviçre dahil olmak üzere 13 ülkeden sektör temsilcileri katıldı. Fuarda 
ayrıca Sağlık-Termal Turizm ve Doğal ve Kültürel Miras Alanlarında Sürdürülebilir Turizm zirveleri de gerçekleşti. “Turizmde Sürdürülebilirlik” 
oturumunda belediyenin hayata geçirdiği Sürdürülebilir İşletmeler Projesi kapsamında ele alınan “Otelcilik Modeli” katılımcılara anlatıldı.

Belediyenin fuar alanındaki standında, Engelliler Montaj Atölyesi projesinin tanıtımı için özel bir çalışma gerçekleştirdi. Fuar alanında proje 
kapsamındaki 4 özel öğrenci, fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini hem de sosyal yönlerini nasıl geliştir-
diklerini bizzat gösterdi.

TEPEBAŞI ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI'NDA

Engelliler Montaj Atöl-
yesi öğrencilerinden Kaan 
Berke Ceylan: “Montaj 
Atölyesi’nde beyaz eşya 
malzemelerinin montajı-
nı yapıyoruz. Ahmet Ataç 
Başkanımıza minnetta-
rım. Biz evimizde mah-
kumduk, bir yere çıkamı-

yorduk. Montaj Atölyesi’ni 
duyunca bu yola girdik ve 
çok mutluyuz. Bu sayede 
imkansızlıkları yıktık, bi-
zim için çok önemli. Çok 
teşekkür ediyorum. Bu 
fuarda Eskişehir’i temsil 
ediyoruz, bunun için çok 
mutluyum.” dedi.

“İmkansız l ık lar ı  y ıkt ık”

Başkan Dt. Ahmet Ataç 
da meclis üyeleri ve 
başkan yardımcıları ile 
birlikte özel öğrencileri 
ziyaret ederek değerlen-
dirmede bulundu Başkan 
Ataç: “Tepebaşı olarak 
bugün birbirinden güzel 
projelerimizi Ankaralı-
lara tanıtmak üzere 5. 
Uluslararası Turizm ve 
Seyahat Fuarı’ndayız. İs-
tanbul ve Ankara Büyük-
şehir Belediyeleri ile yan 

yana stantlarda olmaktan 
da mutluyuz. Eskişehir 
çok yönlü bir kent. Hem 
yaşam kalitesi hem de 
turizm anlamında Anado-
lu’nun önemli kentlerin-
den birisiyiz. Yaptığımız 
projeleri burada sergili-
yoruz ve en önemlisi de 
Engelliler Montaj Atölye-
si. Bu, Türkiye’de örnek 
ve tek bir proje. Daha çok 
tanınmasını, örnek ala-
rak benzerlerinin hayata 

 İs t ihdama katkı  sağlamayı  hedef l iyoruz

geçirilmesini istiyoruz. 
Böylelikle engelli birey-
lerimizin istihdamına kat-
kı sağlamayı, farkındalık 
yaratmayı amaçlıyoruz. 
Eskişehir’de 2 noktada 
hayata geçirdiğimiz atöl-
yelerimizde özel çocukla-
rımız, milyonlarca adete 
ulaştı. Bu güzel projeyi 
Ankaralılara tanıtıyor ol-
maktan dolayı çok mut-
luyum.” diye konuştu.
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K E N T  &  K Ü L T Ü R  S Ö Y L E Ş İ L E R İ 

T A R İ H  V A K F I  K O N U Ş M A L A R I

Koronavirüs dolayısıyla 
online olarak gerçekleş-
tirilen ve koordinatörlü-
ğünü Haydar Ergülen’in 
yaptığı söyleşilerde;  
Nazım Hikmet’in şiirleri-

“Türkiye’de Kadın Ha-
reketi Tarihi” başlığı ile 
17’nci kez düzenlenen 
ve vatandaşlar ile online 
olarak buluşan etkinli-
ğin moderatörü Prof. Dr. 
Serap Suğur, konuğu ise 

ni Türkçe olarak okuya-
bilmek için 8 yıl boyun-
ca Türkçe dersleri alan 
Johan De Vos’un “Nazım 
Hikmet Türkçe öğretir!” 
adlı söyleşisi, Prof. Dr. 

Prof. Dr. Gülhan Erkaya 
Balsoy oldu. 

“Milli Mücadele ve İnö-
nü Savaşlarının Önemi” 
başlıklı 18’inci Tarih Ko-
nuşmaları’nın moderatö-

Belediyenin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent 
& Kültür Söyleşileri, farklı konu ve konuklar ile Eskişehirlilerin karşısına çık-
maya devam ediyor.

Belediyemiz ve Tarih Vakfı işbirliğinde, tarih bilincini artırmak amacıyla düzen-
lenen ve vatandaşlardan büyük beğeni toplayan Tarih Konuşmaları sürüyor.

Levend Kılıç’ın “Ava-
re Adımlarla Eskişehir” 
adlı söyleşisi, gazeteci 
yazar Ece Temelkuran’ın 
“Zor Zamanlar” adlı söy-
leşisi ve  gazeteci Barış 

rü Prof. Dr. Kemal Yakut, 
konuğu ise Prof. Dr. Me-
sut Uyar oldu.

Tarih Konuşmaları’nın 
19’uncusu, “Romanlarda 
12 Mart Askeri Darbesi” 

Terkoğlu’nun “28 Şubat 
Davası’nın Bir Başka Öy-
küsü” adlı söyleşisi izle-
yicilerle buluştu. 

Ücretsiz olarak düzen-
lenen etkinlikler, bele-

başlıklı söyleşi ile ger-
çekleştirildi. Söyleşinin 
konuğu Doç. Çimen Gü-
nay Erkol, moderatörü 
ise Prof. Dr. Kemal Yakut 
oldu. 

diyenin, “tepebasibld” 
adlı Youtube kanalından 
izlenebilmektedir.

Gerçekleştirilen söyle-
şiler ise Tepebaşı Bele-
diyesi’nin “tepebasibld” 
adlı Youtube kanalından 
izlenebiliyor.
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Belediyenin, üniversite öğrencileri için hizmete sunduğu ve çok sevilen ücret-
siz yemek hizmeti 3 ayrı noktada devam ediyor.

Belediyenin sabah saatlerinde öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik Merkezi’n-
de gerçekleştirdiği çorba ve ekmek ikramı devam ediyor.

ÜNİVERSİTELİLERE ÜCRETSİZ YEMEK HİZMETİ

GENÇLERİN İÇİ ÇORBA İKRAMI İLE ISINIYOR

Bu kapsamda 19 Mayıs 
Gençlik Merkezi’nde, sa-
bah okula giden üniver-
site öğrencileri için saat 
08.30’da başlayan ücret-
siz çorba ikramı sürüyor. 
Sabah saatlerinde ders-
lerine giden öğrenciler de 
soğuk havanın etkisinin 

Kentteki üniversite öğ-
rencileri için “Gel beraber 
olsun” sloganı ile başlattığı 
ücretsiz yemek hizmeti, 
hafta içi her gün 2 Eylül 
Gençlik Merkezi, Zişan Kı-
zılcıklı Belde Evi ve Tepebaşı 
Belediyesi yemekhanesinde 
yoğun ilgiyle devam edi-
yor. Nihal-İsmail Akçura 
Aşevi’nde uzman belediye 
personeli tarafından özenle 
pişirilen yemekler, öğren-
cilere akşam 18.00-20.00 
saatleri arasında ikram 
ediliyor. Üniversite öğrenci-
leri, öğrenci belgesi  ibraz 
ederek 3 noktada hizmete 

sunulan yemek ikramından 
faydalanabiliyor.

Belediye yetkilileri, daha 
fazla öğrenciye yemek des-
teği sağlanabilmesi adına 
hizmet ağının genişletildiğini 
kaydetti. Tepebaşı Belediye-
si Yemekhanesi, Hoşnudiye 
Mahallesi Şahin Caddesi'n-
de bulunan Tepebaşı Be-
lediyesi Hizmet Binası'nda, 
Zişan Kızılcıklı Belde Evi 
Şirintepe Mahallesi Bursa 
Caddesi No:34/A adresinde, 
2 Eylül Gençlik Merkezi ise 
Sütlüce Mahallesi, İstiklal 
Caddesi Numara 148 adre-
sinde yer alıyor.

sıcak çorba ile azaldığı-
nı söyleyerek Tepebaşı 
Belediyesine teşekkür 
ediyor. Gençler, ağırlaşan 
ekonomik şartlar nede-
niyle çorba ikramının, 
bütçelerine katkı sağladı-
ğını ifade ediyor.
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6 yıllık süre boyunca 
kent halkına sunduğu 
farklı konseptler ile Es-
kişehir’in önemli renk-
lerinden biri olmayı ba-

Bugüne dek Pi Günü 
olarak kutlanan ve 
UNESCO tarafından 
Dünya Matematik Günü 
olarak ilan edilen gün, 
Matematik Evi tarafın-
dan da etkinlikler ile 
kutlandı. Öğrencilerin 
yanı sıra matematiğe 
ilgi ve merak duyan her 
yaştan 40 kişinin ka-

şaran Hanımeli Sokağı, 
kadınların  sahiplendiği 
bir mekan olarak beğeni 
kazandı. Sokakta örgü, 
takı, keçe, makrome, bez 

Açıldığı günden bu yana çok sevilerek kentin simgelerinden biri haline gelen Hanımeli 
Sokağı, 6’ncı yaşına girdi.

Belediyemiz tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile ma-
tematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi, Dünya Matematik Günü çerçevesinde 
bir dizi etkinlik düzenledi.

H A N I M E L İ  S O K A Ğ I  6  Y A Ş I N D A

DÜNYA MATEMATİK GÜNÜ KUTLANDI

Koronavirüs tedbirleri-
nin titizlikle uygulandığı 
sokakta, haftanın her 
günü farklı bir konsept 
Eskişehirliler ile buluşu-
yor. Pazartesi el ürünleri 
(bireysel stantlar), salı el 
ürünleri (Belde Evleri ve 
bireysel stantlar), çar-
şamba el ürünleri (MAYA 
Derneği), perşembe el 
ürünleri (Eskişehir Kadın 
Emeğini Destekleme ve 
Değerlendirme Derneği), 

Haftanın 7 Günü Farklı Konsept
cuma yöresel ürünler ve 
el ürünleri (Eskişehir Ka-
dın Emeğini Destekleme 
ve Değerlendirme Derne-
ği), cumartesi sanat atöl-
yeleri ve bireysel stantlar 
ile pazar günleri de el 
ürünleri stantları (birey-
sel) kent halkı tarafından 
ziyaret ediliyor.

Hanımeli Sokağı, İsmet 
İnönü Caddesi'nde, Ka-
natlı AVM arkasında yer 
alıyor.

çanta ve aksesuar gibi 
ürünlerini satışa çıkaran 
kadınlar, aile ekonomi-
lerine de katkıda bulu-
nuyor.

tılımı ile gerçekleşen 
Dünya Matematik Günü 
etkinlikleri, sunumlar ile 
başladı. Sunumlarda; “Pi 
nedir? Tarihsel süreçte 
hesaplanmasına yöne-
lik anlatım”, “Dairenin 
alan formülü ve Pisagor 
teoreminin ispatı”, “Bir 
sayı tut oyunu ve Möbius 
şeritlerinin gizemi” baş-

lıklı konular eğitmenler 
tarafından katılımcılara 
aktarıldı. Ayrıca hazır-
lanan masalarda çeşitli 
bulmacalar, puzzlelar ve 
oyunlarla katılımcılara 
matematiğin eğlenceli 
dünyasını deneyimleme 
imkanı sunuldu.
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Belediyemiz, düzenlenen anma konseri ile 1 Eylül 2021’de yaşamını yitiren 
Devlet Sanatçısı ve Türk Sanat Müziği geleneğinin önemli isimlerinden İnci 
Çayırlı’yı yad etti.

İ N C İ  Ç AY I R L I  Ş A R K I L A R  İ L E  A N I L D I

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kon-
serde Şef Bahadır Şener ve koro, Çayırlı’yı icra ettikleri 
eserler ile yad ederken etkinliğe Belediye Başkanı Dt. Ah-
met Ataç’ın yanı sıra çok sayıda Eskişehirli müziksever 
katıldı.

Öte yandan sahnede yer alan Çayırlı’nın fotoğrafına 
koro ve Başkan Ataç tarafından karanfiller bırakıldı. Konser 
sonunda bir konuşma yapan Başkan Ataç: “İnci Çayırlı, Büyük 
Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet’in yetiştirdiği en 
önemli sanatçılardan bir tanesiydi. Kendisini 2000’li yıllarda 
Bursa Devlet Konservatuarı’nda yönettiği koroları izlerken 
tanışmıştım. Sonrasında birbirimizi daha yakından tanı-
dık ve kendisine Eskişehir’de TSM Koromuzun şefliğini 
teklif ettim. Yaklaşık 10 yıllık bir süreçte Eskişe-
hir’de koromuzu yönetti. Koroyu yönetirken giyimi, 
davranışları, direktifleri ile eşsiz bir hanımefendiydi. 
Sanatçı kimliğinin yanı sıra kişiliği ile de Eskişehir’e 
çok şey kattı. İnci Hoca, nur içinde yatsın, ışıklar içinde 
uyusun. Hatırasını yaşatmaya 
devam edeceğiz.” sözlerini 
kullandı.
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Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen Işıl Özgentürk ile “Hadi Bir Film Yapalım” 
atölyesi başladı. 

Belediyemiz, Alzheimer hastalığına karşı bil-
gilendirici ve farkındalık yaratan çalışmalar 
gerçekleştirmeye devam ediyor.

IŞIL ÖZGENTÜRK İLE "HADİ BİR FİLM YAPALIM" ATÖLYESİ

DEMANS DOSTU TOPLUM İÇİN 
ÖNERİLER ANİMASYON FİLMİ

Atölye çalışmaları ve 
Eskişehir’e dair izlenimleri 
hakkında bir değerlendir-
mede bulunan Özgentürk: 
“Eskişehir çok gözde bir 
kent. Ben de insanlarını 
ve kenti tanımaya çalışı-
yorum, Bu atölyede sine-
manın ve insan olmanın 
özelliklerini tartışıyor, 
sorguluyoruz. Senaryoyu 

Usta senarist, film yö-
netmeni, oyun, hikaye ya-
zarı Özgentürk, Eskişehirli 
katılımcılara sinemanın 
püf noktalarını öğretiyor. 
AT, Balalayka, Bekçi, Su 
da Yanar, Yılanı Öldürseler 

Melih Savaş Yaşam 
Köyü’nde faaliyetlerine 
devam eden Katadrom 
Kültür Sanat Derneği,  Al-
zheimer hastaları ve de-
manslı bireyler için Tür-
kiye’de ilk niteliği taşıyan 
“Demans Dostu Toplum 
İçin Öneriler – Sanat İyi-
leştirir” animasyon filmi-
ni hazırladı.

İlk olarak Demans Dostu 
Sanat ve Sinema Rehberi 
hazırlanırken rehberdeki 

işliyoruz. Hafta sonunda 
da tam gün çekim yapı-
yoruz. Sinemanın ne kadar 
yorucu ve sabır isteyen bir 
iş olduğunu da katılımcı 
arkadaşlar öğreniyorlar. 
Atölyelerin ana özelliği 
de insanların bir ara-
ya gelerek birbirleri ile 
kaynaşarak yeni insanlar 
tanımaları ve yeni soru-

filmlerinin usta senaristi, 
“Seni Seviyorum Rosa” 
filminin senaryo ve yönet-
meni Işıl Özgentürk ile si-
nema atölyesi Eskişehir’de 
başladı. Atölyede katılım-
cılar; çekim senaryosu, 

temel bilgiler, kısa ani-
masyon filminde de izle-
yicilere sunuldu. Animas-
yon filmi hazırlanırken 
ailelere, bakıcılara, has-
tanelere, ilgili kurumlara 
"Kültür İyileştirir", "Sanat 
İyileştirir", "Dahil Olun, 
Dahil Edin" mesajının ile-
tilmesi de hedeflendi.

Animasyon film ayrıca 
kültür ve sanat üreticile-
rine, kültür merkezlerine, 
sinemalara, sanat salon-

Eskişehir çok gözde bir kent
lar sormalarıdır. İzmir ve 
İstanbul’un ardından bu 
atölyeyi Eskişehir’de yap-
maktan dolayı çok mutlu-
yum.” sözlerini kullandı.

Katılımcılar, atölye ça-
lışmaları kapsamında bir 
de film çekimi gerçekleş-
tirecek.

fotoğraf çözümleri ve sıra-
lanması, senaryo ve mito-
loji, çekim ve montaj gibi 
konuları Özgentürk’ten 
öğreniyor.

larına, etkinlik üreticileri-
ne, "Demans hastalarının, 
yaşlıların ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurun, on-
ları dahil edin" mesajı da 
taşıyor.

Demans Dostu Toplum 
için Öneriler - Sanat İyi-
leştirir Animasyon filmi, 
“KatadromArt” ve “te-
pebasibld” adlı Youtube 
kanallarından izlenebil-
mektedir.
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ŞİFRE: KADINA ŞİDDETE HAYIR!

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE KADINLAR

Belediyemiz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü do-
layısıyla farkındalık yaratan kampanyasına bu yıl da 
devam etti.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 
“Sosyal Girişimcilik Ekosisteminde Kadınlar” adlı bir etkinlik gerçekleştirdi. 

Vatandaşların uğrak 
yerleri arasında bulunan 
5 kafede, kablosuz in-
ternet ağlarının şifreleri-
nin “kadinasiddetehayir” 
yapılması ile farkındalık 
yaratan kampanyasına, 
bu 8 Mart’ta da devam 
etti. Bu çalışma ile inter-
netin günümüzde yaygın 
olarak kullanılması ve 

Sosyal Girişimcilik Eko-
sisteminde Kadınlar adlı 
etkinlikte, sosyal girişim-
cilik ile hareket ederek iş 
dünyasına atılan kadınlar, 
tecrübelerini ve sosyal 
girişimciliğin hayatlarını 
nasıl değiştirdiğini an-
lattı. Bangu, Bienvenü, 
Zeynep Büşra, X Design 
Factory ve Gözde Öncü-

internet kullanıcılarının 
gittikleri mekanlarda 
kablosuz ağ kullanımını 
talep etmeleri nedeniyle 
çok sayıda kişinin dikka-
tinin, bu yöne çekilmesi 
sağlanıyor. Uygulamaya 
katılan işletmeler ara-
sında Hey Joe Coffee Co., 
Walker's Coffee House, 
Art Coffee, Caffe İtalyan, 

er markalarının katıldığı 
etkinlikte kadın sosyal 
girişimciler markalarını 
tanıtırken ürünlerini de 
sergileyerek sosyal giri-
şimcilikte kadının yerini, 
yaşadıkları avantaj ve 
dezavantajları aktardı.

Etkinliğe gençlerin yanı 
sıra senarist, yazar, yö-
netmen Işıl Özgentürk, 

No: 78’ Coffee Roastery 
bulunuyor. 

Belediyemiz, 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele 
Günü kapsamında Acil 
Yardım Hattı İş Birliği 
Protokolü’ne de imza 
attı.

Prof. Dr. Gülten Sever ve 
Prof. Dr. İncilay Cangöz 
de katıldı. Ekinlikte sos-
yal girişimciler ve genç-
ler ile bir araya gelen 
Başkanımız Dt. Ahmet 
Ataç: “Tepebaşı Sosyal 
Kuluçka Merkezimizi, 
sosyal girişimciliğin yay-
gınlaşması adına kardeş 
şehrimiz Treptow-Kö-

penick ile birlikte 2018 
yılında hayata geçirdik. 
Merkezimiz, Türkiye’de 
belediyeler arasında bir 
ilktir. Bugün bu merkez-
den destek alarak sosyal 
girişimcilik alanında ba-
şarıya ulaşmış kadınları-
mız burada. Dileğim, bu 
sayının daha da artması 
ve gençlerimizin zorlu 

hayat şartlarında kendi 
yolunu çizmesine daha 
fazla katkı sağlamak.” 
dedi.

Başkan Ataç daha sonra 
sosyal girişimci kadın-
ların ürünlerini inceledi. 
Sosyal girişimciler de 
Başkan Ataç’a gençlere 
sunduğu imkanlardan 
dolayı teşekkür etti.
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50 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN İNTERNET İLE HER ŞEY ÇOK KOLAY

“ZOR  ZAMANLARDA  YARAT IC IL IK”  EĞ İT İMİ

Belediyemiz, vatandaşlar için öğretici faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Belediyemiz Toplumsal Eşitlik Merkezi tarafından düzenlenen “Zor Zaman-
larda Yaratıcılık” adlı atölye çalışması tamamlandı.

50 yaş ve üzeri vatan-
daşlar için internet üze-
rinden online hizmetlerin 
kullanabilmesi amacıyla 
öğretici bir çalışma baş-
lattı. Belde Evleri’nde dü-
zenlenen Online Hizmetleri 
Öğrenme Derslerine katı-
lan vatandaşlar, teknolo-
jinin getirdiği kolaylıkları 

Belediyemiz Toplumsal 
Eşitlik Merkezi faaliyet-
lerine başladı. Merkezde 
düzenlenen “Zor Zaman-
larda Yaratıcılık” adlı atölye 
çalışması da yaklaşık 10 
katılımcı ile gerçekleştiril-
di. Atölye yürütücüsü Klinik 
Psikolog Derya Gezer’in 
gerçekleştirdiği atölyede 
katılımcılar, yaratıcılık yön-

kullanmayı öğreniyor.
Dersler kapsamında 

E-Devlet uygulamaları, 
belediye online hizmetleri, 
E-Nabız, Hayat Eve Sığar 
(HES) uygulaması, internet 
güvenliği, mobil internet 
ve uygulamaları gibi ko-
nular ele alınıyor.

lerini zor zamanlarda nasıl 
ortaya çıkarabileceklerini 
ve kendilerini bu sayede 
nasıl iyi hissedebilecekle-
rini konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Top-
lumsal Eşitlik Merkezi, 
Uluönder Mahallesi 1202 
Sokak A Blok No: 5 Daire: 
2 adresinde hizmet ver-
mektedir.

Eğitimlere katılan va-
tandaşlar da internette 
kendi işlerini yardım 
almadan halledecek-
lerini söyleyerek:“Çok 
güzel bir eğitim, çok 

“Kendi işimizi 
kendimiz halledeceğiz”

güzel bilgileniyoruz. Bi-
zim yaşımız ilerleyince 
teknolojiden uzak kalıp 
çocuklarımızdan yardım 
istiyorduk. Bu eğitimler 
sayesinde kendi işimizi 

kendimiz halledeceğiz. 
Hastanede kendi ran-
devumuzu rahatlıkla 
alabileceğiz. Tepebaşı 

Belediyesi’ne bu eğitimi 
sağladığı için teşekkür 
ederiz.” diye konuştu.

Online Hizmetleri Öğ-

renme Derslerinden 
faydalanmak isteyen 
vatandaşlar, Belde Ev-
leri’ne başvurabilir.
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107. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ

KAHRAMANLAR ÇANAK-
KALE MENÜSÜ İLE ANILDI

DUALAR KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN

Zübeyde Hanım Kültür 
Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen programa Türki-
ye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Başkanı Sevinç 
Uluçeşme, Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği 
Eskişehir Şube Başkanı 
Ekrem Dumlu, Tepebaşı 
Belediye Meclis üyele-
ri ve çok sayıda şehit 
yakını ile gazi katıldı. 
Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunması 

Etkinliğe katılan ga-
ziler ve şehit yakınları 
da programdan dolayı 
duygusal anlar yaşa-
dıklarını kaydetti. Nuran 

Kentteki 6 farklı ca-
minin avlusunda, Cuma 
namazı sonrasında ger-
çekleştirilen ikrama Te-
pebaşı Belediye Meclis 
üyeleri de katıldı. Tepe-
başı Belediyesi yetkili-
leri, Mehmetçiğimizin, o 
dönemki imkansızlıklar 
nedeniyle yemek zorun-

Altınsaray Davet Salonu’nda gerçekleştirilen programda CHP Eskişehir Milletve-
killeri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri de yer 
aldı.

Etkinlik, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye’nin, Tepebaşı 
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın selamını şehit yakınları ve gazilere iletmesi ile 
başladı.

Katılımcılara ekmek ve hoşaf ikramı yapılan program, şehitlerimiz için okutulan 
Mevlid-i Şerif ile son buldu.

ile başlayan programda 
Çanakkale Savaşları 
ve Gelibolu Tarihi, Alan 
Kılavuzu ve Yerel Ta-
rih Araştırmacısı Kamil 
Uzelli ve Yerel Rehber 
Hale Uzelli tarafından 
kahramanlıklarla dolu 
hikayeler eşliğinde an-
latıldı. Savaşta yaşanan 
gerçek hikayeler, bel-
geler, şiirler ile gerçek-
leşen sunumda duygu-
sal anlar da yaşandı.

Çotuk: “Çok güzeldi, çok 
duygulandım, ağladım. 
Çanakkale’nin böyle an-
latılması çok güzeldi.” 
dedi.

da kaldığı ekmek ve ho-
şafın, şanlı zaferimizin 
simgelerinden biri oldu-
ğunu, yapılan ikram ile 
şehitlerimizin hatırasını 
yaşatmanın amaçlandı-
ğını belirtti.

Gaziler ve şehit yakınları çok 
duygulandı

Belediyemiz 18 Mart şehitle-
rimizin hatıralarını yaşatmak 
amacıyla ekmek ve üzüm hoşafı 
ikram etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale De-
niz Zaferi dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şe-
hitlerimiz için mevlit okutuldu.

Belediyemiz tarafından düzenlenen 107. yılında 18 Mart Şe-
hitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.
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DENEYİMLİ VATAN-
DAŞLARA ÖZEL GEZİ

METİN ÖZÖĞÜT YAŞAM VE 
BAKIM MERKEZİ’NDE EĞLENCE

Yılmaz Büyükerşen 
Balmumu Müzesi’ni ilk 
defa gezdiğini söyle-
yen Salih Yıldız: “Bu tür 
yerleri gezmeyi herkese 
tavsiye ediyorum. Çok 
güzel bir yer.” derken; 
Sezai Uzunkulak: “Ben 
72 yaşındayım. Eski-
şehirli olmama rağmen 
ilk defa bugün gördüm. 
Bu geziyi düzenleyen 

Belediyenin Sağlık-
lı Yaşlılar Konukevi ve 
Metin Özöğüt Yaşam 
ve Bakım Merkezi’nde 
kalan deneyimli vatan-
daşlar, görevliler eşli-
ğinde ilk olarak Yılmaz 
Büyükerşen Balmumu 
Müzesi’ni ziyaret ederek 
balmumundan yapılmış 
heykelleri görme im-
kanı yakaladı. Ardından 
Kurtuluş Savaşı döne-
mindeki karikatürlerin, 
gazetelerin, İsmet İnö-
nü, Fahrettin Altay ve 

Belediyenin, Özğüt 
ailesinin katkılarında 
kente kazandırdığı de-
neyimli vatandaşları-
mıza konforlu ve kalite 
vakit geçirme imkanı 
sunan Metin Özöğüt Ya-
şam ve Bakım Merkezi 
Eskişehirliler tarafından 
ilgi görüyor.

18-24 Mart Yaşlılar 
Haftası nedeniyle de-
neyimli vatandaşlar 

herkese çok teşekkür 
ederim. Herkesin de 
gelip görmesini tavsi-
ye ederim.” ifadelerini 
kullandı.

Deneyimli vatandaş-
lar düzenlenen geziden 
dolayı çok memnun 
olduklarını belirterek 
Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç’a da 
teşekkürlerini iletti.

Mehmetçik’in balmumu 
heykellerinin yer aldı-
ğı Kurtuluş Müzesi’ni 
ziyaret eden deneyimli 
yurttaşlar, duygu dolu 
anlar yaşadı. Ayrıca 
vatandaşlar, artırılmış 
gerçeklik uygulama-
sı ile Mustafa Kemal 
Atatürk ile yan yana 
fotoğraf çektirme şansı 
buldu. Daha sonra ETİ 
Sualtı Dünyası’nı ziyaret 
eden deneyimli yurt-
taşlar, sualtı canlılarını 
inceledi.

için eğlence düzenlendi. 
Merkez sakinlerinin yanı 
sıra Melih Savaş Yaşam 
Köyü’nde yer alan Sağ-
lıklı Yaşlılar Konuk Evi 
sakinlerinin de katıldı-
ğı etkinlikte deneyimli 
yurttaşlar gönüllerince 
eğlendi. Genç Efeler 
Zeybek ekibinin göste-
risiyle başlayan etkinlik 
Mihalıççıklılar Yaptır-
ma, Yaşatma Yardım- “İlk defa bugün gördüm”

Yaşlılar Haftası dolayısıyla de-
neyimli vatandaşlar için gezi 
programı düzenlendi. 

Dünya Yaşlılar Haftası dolayısıyla Metin Özöğüt 
Yaşam ve Bakım Merkezi’nde düzenlediğimiz 
etkinlikte deneyimli yurttaşlar, keyifli bir gün 
geçirdi.

laşma Derneği (MİYAD) 
korosunun seslendir-
diği birbirinden güzel 
eserlerle devam etti. 
Deneyimli vatandaşlar, 
koro tarafından söyle-
nen türküler eşliğinde 
oynayarak güzel bir gün 
geçirdi. Etkinlik pasta 
kesiminin ardından son 
buldu.
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İKİNCİ YÜZYIL YEREL YÖNETİMLER PROJE ÖDÜLLERİ

YÜKSELEN DEĞER 
“TEPEBAŞI”

Y Ö R E S İ N E  D E Ğ E R  K ATA N 
Ö N D E R  K A D I N L A R

Belediyemiz, hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile ödüller almaya devam ediyor.

Tepebaşı, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sistemi 2021 so-
nuçlarına göre Eskişehir’de 
nüfus oranı en çok artan ilçe 
oldu. 

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şu-
besi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü dolayısıyla “2021 Yılı Yöresine Değer Ka-
tan Önder Kadınlar Ödül Töreni” düzenlendi. 

Tepebaşı Belediyesi, An-
kara’da düzenlenen İkinci 
Yüzyıl Yerel Yönetimler 
Proje Ödülleri’nde İki Elin 
Sesi Var Çocuk Senfoni 
Orkestrası ve Melih Savaş 
Yaşam Köyü projeleri ile 
ödüle layık görüldü. Anka-

Verilere göre Eskişehir’in 
14 ilçesi arasında Tepeba-
şı’nın nüfusu binde 19,4’lük 
artışla birinciliği göğüsledi. 
Tepebaşı’nın 2020’de 371 
bin 303 olan nüfusu, 31 
Aralık 2021 itibari ile 378 
bin 594’e ulaştı. Tepeba-
şı’ndaki nüfusun 189 bin 

2021 Yılı Yöresine Değer Katan Önder Kadınlar Ödülü, Tepebaşı Belediyesi Üretici Kadın-
lar Ürün Satış Noktası projesinde yer alan Eskişehir’in kırsal mahalle sakini kadınlarına 
layık görüldü.

Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç  Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası projesi ile ilgili bilgiler 
verirken: “2019 yılında Üretici Kadınlar Ürün Satış Noktası adlı projemizi hayata geçirdik. İlk 
olarak Batıkent’te başladık ve üretici kadınlarımızın ürünleri, gördüğü ilgi ile haftanın 3 günü 
farklı noktalarda kent halkı ile buluşmaya başladı. Kadınlarımız bu sayede aile bütçelerine 
katkılar sağlıyor. 3 noktayı ilerleyen süreçte artırabiliriz. Üretici kadınlarımızın emeklerini 
Eskişehir halkı ile buluşturabilmekten onur duyuyorum.” sözlerini kullandı. Törende daha 
sonra kırsal mahalle sakini üretici kadınlara belgeleri takdim edildi..

ra’da, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
da katılımı ile düzenlenen 
törende Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 
ödül alan isimler arasında 
yer aldı.

669’unun erkek, 188 bin 
925’inin ise kadınlardan 
oluştuğu bildirildi. Öte 
yandan Eskişehir’in nüfu-
su binde 10,4’lük artış ile 
898 bin 369’a yükselirken, 
14 ilçeden 11 tanesinin 
nüfusu ise azaldı.

Gecede ödül almaktan 
dolayı mutlu olduğunu 
ifade eden Başkan Ataç: 
“Tepebaşı Belediyesi 
olarak hayata geçirdiği-
miz çalışmalar, ödülleri 
de beraberinde getiriyor. 
Ülkemizde ilk niteliğinde 
olan iki projemiz ile bu 
gecede ödül almak da 
bizleri mutlu etti. İki Elin 

Tepebaşı ilkler ve 
ödüllerin kenti

 “Kadınlarımız aile bütçesine katkı sağlıyor”

Sesi Var Çocuk Senfo-
ni Orkestrası ve Melih 
Savaş Yaşam Köyü pro-
jelerimiz ülkemizde ilk 
niteliği taşıyan, dünya 
çapında da dahil olmak 
üzere defalarca ödüle la-
yık görülmüş çalışmala-
rımız. Özellikle TOKİ’den 
devraldığımız 57 villayı, 
birinci nesil Türkiye'de-

ki ilk ve tek akıllı şehir 
projesini REMOURBAN 
ile yerinde dönüştürerek 
yeniledik. Yaşam Köyü’nü 
oluşturan binalar şimdi, 
engelli bireylerimizden ev 
hanımlarımıza, Alzheimer 
hastalarımızdan çocukla-

rımıza kadar herkesi ku-
caklayan çalışmalarımıza 
ev sahipliği yapıyor. Es-
kişehirlilerin bizlere ver-
diği destek ile kentimizi 
gururlandırmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Başkan Ataç’a ödülü-

nü Gelecek Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Yusuf 
Ziya Özcan takdim etti. 
Kılıçdaroğlu, törenden 
ayrılmadan önce ödül 
alan diğer belediye baş-
kanlarıyla hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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CAMİLERDE 
RAMAZAN TEMİZLİĞİ

TEPEBAŞI'NDAN İFTARLIK 
KUMANYA İKRAMI

Belediye ekipleri, Ramazan ayı 
öncesinde mahallelerde bulu-
nan camilerde temizlik çalış-
ması gerçekleştirdi.

Belediyemiz, Ramazan ayına özel hazırladığı if-
tarlık kumanyaları, Eskişehir Tren Garı’nda kur-
duğu stant ile yolculuk yapan vatandaşlara ik-
ram ediyor.

Ramazan ayı öncesinde 
sıklaştırılan cami temiz-
likleri, ekipler halinde 
gerçekleştiriliyor. Rama-
zan öncesinde merkez ve 
kırsal mahallelerdeki ca-
milerin ve mescitlerin iç ve 
dış temizlikleri yapılırken 
sürdürülen çalışmalarla 
vatandaşların ibadetlerini 
temiz, rahat ve sağlıklı bir 

Ramazan ayı ile birlikte haftanın her günü ücretsiz iftarlık kumanya ikramı yapılan 
Eskişehir Tren Garı’nda, hizmetten yararlanan vatandaşlar da memnuniyetini ifade edi-
yor. Kumanya ikramı ile Eskişehir’de iftara yetişemeyen yolcular iftar yapabiliyor.

ortamda yapmaları amaç-
lanıyor. Çalışmalar kapsa-
mında halılar, pencereler, 
avizeler ve vatandaşların 
kullandığı tüm alanlarda 
titizlikle temizlik yapıldı.

Din görevlileri ve vatan-
daşlar da yapılan temizlik 
çalışmalarından dolayı 
memnuniyetini ifade ediyor.

İftar saatinde yolda olan 
Eskişehirliler de kumanya-
lara yoğun ilgi gösterirken 
uygulamadan memnun ol-
duklarını belirtiyor. Vatan-

Vatandaşlardan kumanya dağıtımına teşekkür
daşlar: “Güzel bir uygulama, 
çok güzel düşünülmüş. Te-
pebaşı Belediyesi’ne teşek-
kür ederiz.” diye konuştu.

Belediyemiz yetkilileri de 

sandviç, su ve meyve suyu-
nun yer aldığı kumanyaların 
Ramazan ayı boyunca va-
tandaşlara ikram edileceğini 
belirtiyor.
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5 BİN 500 VATANDAŞ AYNI SOFRADA BULUŞTU
Belediyenin Ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği sokak iftarında, 5 bin 500 vatan-
daş bir araya gelerek paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çamlıca Mahalle-
si Tombakzade Futbol 
Sahası’nda düzenlenen 
sokak iftarında yakla-
şık 5 bin 500 vatandaş 
paylaşmanın ve bir arada 
oruç açmanın mutlulu-
ğunu yaşadı.

Burada vatandaşlara 
seslenen Başkan Ataç: 
“Çok değerli Çamlıcalı 
dostlarım, öncelikle Ra-

mazanınız hayırlı olsun. 
Rabbim oruçlarınızı ka-
bul etsin. Biliyorsunuz 
2010’dan 2018’e kadar 
8 yıl sokak iftarları yap-
mıştık. Burada belki 5-6 
kere de kapalı pazarın 
olduğu yerde yapmıştık. 
Bu 10 yılda 650 bin kişi 
Tepebaşı’nın iftar sofra-
sına oturmuş. Bu bizi çok 
mutlu ediyor. Tepebaşı 

Belediyesi bu konuda 
son derece deneyimli 
ve bu işi çok iyi yapa-
bilen bir belediye. İftar 
sofraları çok önemlidir, 
çok kıymetlidir. Bizler 
iftar sofrasında hem 
dini necibelerimizi yerine 
getiririz hem de dost-
larımızla sosyalleşiriz. 
Pandemiden dolayı yak-
laşık iki sene böyle if-

tar yapamadık. Ama her 
zaman gönüllerimiz bir, 
bunu biliyor ve hissedi-
yoruz. Ben tekrar size 
hayırlı ramazanlar hayırlı 
oruçlar diliyorum. Görü-
şemezsek de bayramınız 
kutlu olsun.” dedi.

Çamlıca Mahallesi 
Muhtarı Savaş Hancı ise 
ilk sokak iftarının Çam-
lıca mahallesinde kurul-

masından dolayı mutlu 
olduklarını belirterek 
Başkan Ataç’a teşekkür 
etti.

Başkan Ataç, alanda 
birçok vatandaşla sohbet 
ederek hatıra fotoğra-
fı çektirdi. Düzenlenen 
etkinliğe Başkan Ataç’ın 
yanı sıra CHP Milletve-
killeri Utku Çakırözer ve 
Jale Nur Süllü de katıldı. 


