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  Akıllı Kentsel Dönüşüm 
Projesi - REMOURBAN 
kapsamında hazırlanan ve 
Türkiye’de ilk defa akıllı ve 
elektrikli modellerin kulla-
nıldığı ‘Paylaşımlı Bisiklet 
Sistemi ’ ESPEDAL, dü-
zenlenen tören ile hizmete 
açıldı.

   Ekiplerimiz, kent merkezi 
ve kırsaldaki çalışmalarına 
aralıksız biçimde devam 
ediyor.

devamı » 8. syf

devamı » 3. syf

BİSİKLET ÖZGÜRLÜKTÜR

BAŞKAN ATAÇ
S Ö Z Ü N Ü  T U T U Y O R

 Çocuklar için sağlık, kültür, 
sanat, spor, çevre ve eğlen-
ce başlıklarının her biri için 
özenle oluşturduğumuz 
projelere bir yenisi daha 
eklendi.

devamı » 6. syf

TEPEBAŞI'NIN
MUTLU ÇOCUKLARI

TEPEBAŞI
TÜRKİYE'NİN EN GELİŞMİŞ

   İnsani Gelişme Vakfı’nın 
(İNGEV) Türkiye genelinde 
161 belediye arasında reel 
verilere dayanarak yaptığı 
“İnsani Gelişme Endeksi – 

İLÇELERİ ARASINDA YERİNİ ALDI

İlçeler (İGE-İ) 2017” araş-
tırması sonuçları açıklandı.
  Eğitim, sağlık, sosyal ya-
şam, yönetişim, şeffaflık, 
ekonomik kapasite, gelir 

ve tüketim durumu, çevre, 
altyapı ve ulaşım gibi 65 
farklı kategoriye göre ha-
zırlanan veriler sonucunda 
Tepebaşı 161 belediye için-

de 8. sırada yer aldı.
  Listenin ilk 7 sırasında ise 
İstanbul, Ankara, Bursa, 
Antalya ve İzmir’den bele-
diyeler yer aldı.

Haadi Mousavi
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Sosyal politikaların 
hayata geçirilmesin-
de, ülke yönetimlerinin 
çabalarına etkili bir bi-
çimde ve bazı alanlarda 
onları aşan düzeyde 
eşlik eden kuruluşların 
başında yerel yönetim-
ler gelmektedir.

20 yy. “sosyal devlet” 
anlayışının yerleştiği 
ve öne çıktığı bir süreç 
olmuştur. Bunda, iki 
kutuplu bir dünyanın 
varlığı ve toplumu karşı 
tarafın “cazibesinden” 
uzak tutma ve eşitsiz-
liğe dayalı toplumsal 
yükselişlerin önünü 
kesme isteği de etkili 
olmuştur.

Ancak 90’lı yıllara 
gelindiğinde “serbest 
piyasa” ve “özelleştir-
melerin” devreye so-
kulmasıyla hasar gören 
“sosyal devlet” anla-
yışının yerini, hizmeti 
“piyasanın insafına terk 

ediş” almaya başlamış; 
özellikle sağlık ve eğitim 
gibi toplumun olmazsa 
olmazlarını “kar alanına” 
dönüştüren uygulamalar 
“fırsat eşitliğini” ve tabii 
bunların “erişilebilirliği-
ni” zayıflatmıştır.

Yerel yönetimler, o he-
pimizin bildiği ve “asli 
görevler” diye tanım-
ladığı; yol ve park yap-
mak, temizlik ve zabıta 
hizmetlerini yürütmek, 
çevre ve imar konularını 
planlamak dışında pek 
çok alana yönelmiştir. 
Başta sağlık, eğitim, 
kültür- sanat, engel-
li sorunları, yeni tarım 
uygulamaları, kadın ve 
çocuk hakları, yaşlıla-
rın yaşamını iyileştirme, 
sakat ve muhtaçlara 
el uzatma gibi pek çok 
alanda faaliyet gösterir 
hale gelmiştir.

Ülkemizde 1961 Ana-
yasası ile belirgin hale 

gelen sosyal devlet ol-
gusu 80’li yıllarla birlik-
te dünyadaki değişim ve 
dönüşümün de etkisiyle 
terk edilmeye başlan-
mış, neo- liberal uygu-
lamaların hız kazanması 
ile de kamu hizmeti 
“özel işletme” mantığıy-
la yönetilir olmuştur.

Tepebaşı Belediyesi, 
sorumluluk bölgesinde 
sağlık ve eğitim başta ol-
mak üzere kültür- sanat 
alanında hayata geçir-
diği projeleriyle bireyler 
arasında oluşan ve eşit-
sizliğin yol açtığı riskli 
grupları iyileştirmede ve 
pek çok şeyi erişilebilir 
kılmada önemli çabalar 
harcamaktadır.

Toplumun sosyalleş-
mesi, kent için alınan 
karar süreçlerine dahil 
edilmesi, eşitsizliğin 
mağdur ettiği kesimlerin 
gözetilmesi, kentin ya-
şanabilir ve sürdürülebi-

lir uygulamalarla gelişti-
rilmesine kadar pek çok 
konu, yerel yönetimlerin 
el attığı ve atması ge-
rektiği konulardır.

Tepebaşı Belediyesi de 
7’den 70’e sağlık, eği-
tim, kültür- sanat, çevre 
sorunları, yeni tarım uy-
gulamaları, güneş ener-
jisinden yararlanma; en-
gellilerin günlük yaşama 
entegrasyonu; yaşlıların, 
gençlerin, çocukların ve 
özellikle kadınların top-
lumsal yaşamın etkin 
aktörleri olabilmesi yö-
nündeki çabaları devam 
etmektedir.

Birlikte çoğaltmak, 
katılımcı olmak, paylaş-
mak ve hep dayanışma 
içinde olmak, demok-
ratik kent yaşamını ve 
sağlıklı bireyi ayakta 
tutacaktır.

Saygı ve sevgilerimle.



TEPEBAŞI HABER 3

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

TEPEBAŞI’NIN SERALARINDA YETİŞEN ÇİÇEKLER

KENTİ SÜSLÜYOR

   Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü’nün Zincirlikuyu’da 
bulunan seralarında ye-
tiştirilen çiçekler, ilçenin 
dört bir yanını süslüyor. 
75 dönüm üzerinde kurulu 
sera ve fidanlık alanda 15 
personel bitkilerin bakı-

mının yanı sıra mevsimlik 
çiçek üretimi de gerçek-
leştiriliyor.
  2017 yılında Temmuz- 
Aralık döneminde 115 bin 
472 fide, 6 bin 291 çelik, 3 
bin 240 paylaştırarak ço-
ğaltma olmak üzere 125 

bin adet üretim yapıldı. 
Bu üretimlerin yanı sıra 
bitkilerin sağlıklı gelişim-
leri için yapılan işlemler 
dahilinde toplamda 13 bin 
852 adet bitkide saksı de-
ğişimi, budama ve bakım 
gerçekleştirildi.

   2018 yılında ise top ka-
dife, sardunya, çin karan-
fili, begonya, ateş çiçeği, 
horozibiği, vapur dumanı 
ve petunya gibi 110 bin 
adet yazlık mevsimlik 
çiçek tohumu ekilirken, 
aster çiçeği, ekinezya ve 
civanperçemi gibi çok  

yıllık çiçek tohumların-
dan 8 bin adet ekildi. 

Çiçeklerimiz ilçenin 
dört bir yanını süs-
lüyor.

BAŞKAN ATAÇ SÖZÜNÜ TUTUYOR

   Fen İşleri Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipler, kent merkezi 
ve kırsaldaki çalışmalarına 
aralıksız biçimde devam 
ediyor. Kırsalda hizmet ve-
rilmeyen mahalle kalmadı.
   Ekipler, asfalt, kaldırım, 
yama, tretuvar, yol açma 

gibi pek çok çalışmayı 
eş zamanlı sürdürerek 
Tepebaşı ilçe merkezinde 
ve kırsal mahallelerde 
yaşayan vatandaşların 
sağlıklı biçimde ulaşım 
hizmeti almasını sağlıyor.
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DENEYİMLİ KAFE 

ŞİRİNTEPE ÇOCUK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ

İKİ ELİN SESİ VAR 
ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI

Geleneksel belediyecili-
ğin gerekli kıldığı şeyleri 
yerine getirirken; çocuk-
lara, gençlere, kadınlara, 
yaşlılara, engellilere ol-

   ‘En iyi koruyucu hekimlik’ 
projelerinden biri olan “Şi-
rintepe Çocuk Ağız ve Diş 
Sağlığı Polikliniği” 2013 
yılında, faaliyete geçtiği 
günden bu yana 30 bini 
aşkın çocuğa ulaştı. Tama-

men ücretsiz olan merkez; 
diş sağlığı eğitimleri, ta-
rama, tedavi ve koruyucu 
hekimlik çalışmalarıyla 
çocuklardaki diş ve diş eti 
problemlerini sıfıra indir-
meyi amaçlıyor.

Çocuklarımızı kötü 
alışkanlıklardan koru-
mak onlara yeni ve farklı 
ufuklar sunmak amacıyla 
Venezuela’nın ‘El Sistema’ 
örneğini rehber edinerek 
kurulan orkestra, bugüne 

kadar ikisi Avrupa’da ol-
mak üzere toplamda 21 
konser verdi.Yaşları 7-17 
arasında değişen 810 ço-
cuktan oluşan orkestra 
çalışmalarını 3 grup ha-
linde sürdürüyor.

   En sıcak projelerimizden 
biri olan ve kentin çeşit-
li noktalarında hizmete 
açılan 7 Deneyimli Kafe, 
şehir yaşamının ortasında 
vatandaşlar için sıcak bir 
durak ve mola noktası ol-
maya devam ediyor.

mak üzere tüm vatan-
daşlarımıza yönelik daha 
mutlu, huzurlu, sosyal 
refah seviyesi yüksek, 
sosyal olanakları geniş 

bir yaşama olanağı sağ-
lamak;  sosyal hizmet 
projeleri üretmek başlıca 
görevimizdir.

GENÇLİK MERKEZLERİ
19 Mayıs ve 29 Ekim 

Gençlik Merkezlerinde; 
gençlerin kendini ifade et-
meleri, arkadaşlık kurma-
ları, farklı bakış açıları ka-
zanmaları,  kişisel ve sosyal 

gelişim fırsatı yakalamaları, 
alternatif eğitim yöntemle-
riyle tanışmaları, deneyim 
kazanmaları, fırsat yarat-
maları, farkındalık kazan-

maları için planlı çalışmalar 
yürütülüyor. 

Yıllık olarak da 40 bin genç 
merkezlerimizden ücretsiz 
olarak yararlanmaktadır.

BELDE EVLERİ
‘Kadını evden çıkar-

ma’ projesi olarak da 
adlandırabileceğimiz 25 
Belde Evi, açtığı kurslar, 
gerçekleştirdiği sosyal 

yardımlar ve kültürel fa-
aliyetler ile büyük takdir 
topluyor. Belde Evlerinde 
bugüne kadar yetişkinlere 
41 farklı branşta, çocuk-
lara ise 14 farklı branşta 

kurslar verildi.  2009-
2017 yılları arasında 100 
bine yakın yetişkin (kadın 
ve erkek) ve 40 bine yakın 
çocuğumuz kurslardan 
faydalanmıştır. 

    Kadınlarımızın sosyal hayata katılımlarına destek veriyoruz.

HERKES İÇİN SOSYAL HİZMET
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başta jimnastik 
olmak üzere 
bale, tekvan-
do, masa tenisi, 
basketbol, vo-
leybol ve futbol 
gibi pek çok kurs 

bulunuyor. Yetiş-
kinlerde ise aerobik, 

pilates ve zumba kursları 
bulunuyor. Ayrıca farklı 
branşlarda pek çok amatör 
spor kulübü de tesisten 
faydalanarak antreman 
yapabiliyor.

YAŞAM KÖYÜ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SPOR TESİSİ SU SPORLARI MERKEZİ

GÖKKUŞAĞI KAFE

MONTAJ ATÖLYESİ 

Zihinsel yetersizliği olan 
bireylerin, özgüveni tam, 
bağımsız ve üretken birey-
ler olarak toplumla uyum 
içinde yaşamlarını sür-

dürmelerinin amaçlandığı 
Gökkuşağı Kafe, 2011 yı-
lında sosyal bir proje olarak 
hayata geçirildi. Engelliler 
Koordinasyon Merkezi'ne 

bağlı olan Gökkuşağı Kafe, 
17 zihinsel yetersizliğe sa-
hip birey ile hizmetine de-
vam ediyor.

Yaşlılar, engelliler ve 
alzheimerliler için yaşamı 
kolaylaştırıcı ve iyileştiri-
ci hizmetler sunan Yaşam 
Köyü, Remourban- Akıllı 
Kentsel Dönüşümün Hız-
landırılması – Avrupa 
Birliği komisyonundan 
aldığımız hibe ile gerçek-

Eskişehir’in en önemli 
spor yatırımlarından biri 
olan ve kaynakların halk 
yararına kullanılmasının 
en güzel öreklerinden olan 
Mustafa Kemal 
Atatürk Spor 
Kompleksi Su 
Sporları Merkezi 
yıl boyunca ade-
ta dolup taşıyor. 
Açıldığı günden 
bu yana yurt-
taşların büyük 
ilgisini çekiyor. 
Engelli bireylerden, yetiş-
kinlere ve çocuklara kadar 

leştirdiğimiz projemizin 
uygulama alanıdır. Sağlıklı 
Yaşlılar Bakımevi, Alzhe-
imer Bakım Evi, Montaj 
Atölyesi, Fizyoterapi Mer-
kezi, Görsem Konuk Evi, 
Belde Evi ve Kreş yer 
almaktadır.

YUNUS EMRE SPOR TESİSİ
Kentin en bü-

yük spor yatı-
rımlarından biri 
olarak dikkat 
çeken tesis, 
hem çocuklar ve 
gençlerin hem de 
yetişkinlerin sağ-
lıklı biçimde spor ya-
pabilmelerini hedefliyor. 
Tesis 3.200 metrekaresi 
kapalı olmak üzere top-
lamda 10.000 metrekare 
alan üzerine kurulu bulu-
nuyor. Çocuklara yönelik 

  İbrahim Ethem Kesikbaş 
Engelli Montaj Atölye-
si’nde istihdam edilen 
zihinsel yetersizliği bu-
lunan 38 birey, “onlar 
yapamaz” diyenlere inat 

inanılması güç başarılara 
ulaştı.
 Bireyler fabrikalardan 
gelen alt menteşe, ayarlı 
ayak, fan motoru, köşe 
koruyucu, germe kapak, 

boşaltma yatağı ve göv-
desi, koku filtresi, ray, 
kapı durdurucusu, su 
deposu ve filtresi, conta 
parçalarının montajını 
gerçekleştiriyor.

   Alzheimer Merkezi beş ünitede, 64’ü Tepebaşı Bele-
diyesi, 40’ı Alzheimer Derneği’nde olmak üzere 104 
yatak kapasitesi ile hizmet veriyor. 

her kesimden vatandaş 
hem yüzme öğreniyor hem 
de spor yapıyor.

Uluslararası Leed Serti-
fikalı yeşil bina özelliğine 
sahip Mustafa Kemal Ata-
türk Spor Tesisi Su Spor-
ları Merkezi Ertuğrulgazi 

Mahallesi’nde hiz-
met veriyor. Yıllık 
ortalama 20 bin 
kişinin faydalan-
dığı tesiste kapalı 
yarı olimpik ha-
vuz, çocuklar ve 
engellilerin fayda-
lanabildiği küçük 
havuz ve yaz ayla-

rında hizmet veren bir açık 
havuz bulunuyor.
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   Çocuklar için sağlık, kül-
tür, sanat, spor, çevre ve 
eğlence başlıklarının her 
biri için özenle oluşturdu-
ğumuz projeler ile bölge-
de bulunan çocuklara yeni 
ufuklar kazandırıyor, geli-
şimlerine destek oluyoruz.
  Ömerağa Mahallesi’nde 
hizmete giren ve vizyoner 
kişiliyle Türkiye’de çağdaş 
eğitime destek veren Tür-
kan Saylan’ın adını taşıyan 
Prof. Dr. Türkan Saylan Er-
ken Çocukluk Eğitim Mer-
kezi’nde 24-54 ay arası 
çocuklara, aylarına göre, 

Tepebaşı’nın çocuk merkezleri büyük ilgi görüyor

PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN 
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM MERKEZİ

gruplar halinde, yarım gün 
ve tam gün olarak, ücret-
li eğitimler veriliyor. Yeni 
dönem kayıtları noterde 
çekilecek kura ile belirle-
necek ve alanında uzman 
okul öncesi öğretmenlerin 
görev aldığı merkez, Ana-
dolu Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Okul Öncesi Öğ-
retmenliği Bölümü öğre-
tim üyesi Doç. Dr. Serap 
Erdoğan danışmanlığında 
ve MEB mevzuatına uygun 
eğitim veriyor.
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   İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, 3. yaşını 550 öğrenci ile verdiği özel konser ile taçlandırdı. Tepebaşı Belediyesi Çocuk Korosu ve Gençlik 
Korosu’nun da eşlik ettiği konserde 16 eser icra edildi.

Tiran’da muhteşem konser

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI 3 YAŞINDA!   

  İki Elin Sesi Var Çocuk 
Senfoni Orkestrası’nın 3. 
Yıl özel konserinin ardın-
dan bir sonraki durağı Ar-
navutluk’un başkenti Tiran 
oldu.
   Türkiye’nin Tiran Bü-
yükelçisi Murat Ahmet 
Yörük’ün özel daveti ile 
ülkeye giden orkestra, 

Ramazan Albayrak’ın şef-
liğinde ve 17 eğitmen, 68 
öğrenci ile Happy Blues, 
Orkestra İçin Suit, Pizzi-
cato Polka, Ağır Zeybek, 
Bugün 23 Nisan, Bir Dün-
ya Bırakın, Mrekullia, Sa 
I Dua Lulet ve Chamambo 
isimli şarkılar olmak üze-
re 9 eseri icra etti.

3. YIL
KONSERi
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BİSİKLET ÖZGÜRLÜKTÜR

AKILLI ŞEHİRLER

  Akıllı Kentsel Dönüşüm 
Projesi - REMOURBAN 
kapsamında hazırlanan ve 
Türkiye’de ilk defa akıllı ve 
elektrikli modellerin kulla-
nıldığı ‘Paylaşımlı Bisiklet 
Sistemi ’ ESPEDAL, dü-
zenlenen tören ile hizmete 
açıldı.

   İlk etapta 7 km’lik özel 
bisiklet yolunda kullanıl-
mak üzere 30 elektrikli 

  Remourban - Akıllı Kent-
sel Dönüşümün Hızlandı-
rılması Projesi ile Tepe-
başı Belediyesi, ülkemizin 
uluslararası rekabette 
güçlenmesine katkı sağ-
lamaya devam ediyor.

  Ufuk 2020 Programı kap-
samında 2014’den günü-
müze 1. Nesil Akıllı Kent-
ler Projeleri çerçevesinde  
Tepebaşı Belediyesi 36 
kentin içinde Türkiye’deki 
ilk yol gösterici ve uygu-
layıcı kent olma unvanına 
sahip olmuş durumda. 

bisiklet ve 45 bisiklet parkı 
ile hizmete sunulan ESPE-
DAL’dan; 3 adet istasyondan 
bisiklet kiralama yöntemiy-
le paylaşımlı olarak fayda-
lanılabilinecek. Vatandaş-
ların sistemi kullanabilmek 
için Tepebaşı Belediyesi 
hizmet binası ya da 19 
Mayıs Gençlik Merkezi’nde 
bulunan kayıt masaların-
dan abone kartlarını temin 
etmeleri yeterli olacak. 

  Atılan başarı adımlarıyla, 
uluslararası ortaklarıyla 
akıllı kent uygulamaların-
da yol gösterici ve hedef 
belirleyici rol üstlenen 
belediyemiz; Eskişehir’i, 
Dünya kentleri raporları 
arasında öne çıkmayı da 
başardı. Araştırma şirke-
ti Frost&Sullivan’ın ra-
poruna göre 2025 yılına 
gelindiğinde Eskişehir’in 
öngörülen 26 akıllı kent 
ve 8 sürdürülebilir kent 
içinde yer alacağı tahmin 
ediliyor.
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GENÇLİK ÇALIŞMALARI REHBERİ HAZIRLANDI

KULUÇKA MERKEZİ

  Gençlerin katılımını 
konu alan Avrupa Birli-
ği Horizon 2020 içinde 
fonlanan Partispace (Ka-
tılımın Alanları ve Biçim-
leri) Projesi için Yeditepe 
Üniversitesinden proje 
yürütücüleri Eskişehir’de 
yaptıkları saha araştır-
maları kapsamında Te-
pebaşı Belediyesi Gençlik 
Merkezlerinin çalışmala-
rını yerinde incelediler. 
Sonrasında hibe desteği 
ile eğitim kampı düzen-
lendi ve eğitim sonuç-
larını içeren bir kitapçık 

Projenin ilk ayağı olan ortak akıl toplantısı Treptow-Köpenick Belediyesi’nden gelen heyetin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

   Proje ile gençlerin des-
teğe açık yatırımcılara 
ulaşabilmesi, bilişim sek-
töründe istihdam sorunu 
olmasına rağmen sektöre 

Proje ile teşvik ve destek amaçlanıyor
dönük çalışmalar yapan 
gençlere fırsat verilmesi, 
yabancı dil eksikliğinden 
dolayı ilgilendikleri sektö-
re ilişkin yeterli araştırma 

  Kardeş şehirlerimiz-
den Treptow-Köpenick 
Belediyesi ile ortaklaşa 
yürütülen “Kuluçka Mer-
kezi”, yaratıcı ve topluma 
yararlı bir kültürlerarası 
projenin entegre edilme-
sini içeriyor. 

   Alman Federal Hükü-
meti Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Bakanlığı’ndan 
hak edilen 50 bin avroluk 
hibe ile hayata geçiri-
len projede, gençlerin iş 
dünyasına girişlerinde var 
olan sorunlarının çözül-

mesi ve iş dünyasında daha 
etkin rol alabilmesi ama-
cıyla mültecilerin de fayda-
lanacağı başta girişimcilik 
olmak üzere pek çok kurs 
düzenlenecek. 

  Kuluçka Merkezi Ec-
zacılık Fakültesi kar-
şısında Kuğulu Park 
yanındaki binada hiz-
met verecek.

yapamayan ve bu nedenle 
nasıl hareket edeceğini 
bilemeyen gençlere destek 
sağlanması hedefleniyor.

basıldı. Gençlik çalışmalarının rol haritası olma özelli-
ğini taşıyan kitapçık gençlerin, “Genç Kimdir, Türkiye’de 
Gençlik Algısı, Gençlik Çalışması Tanımı ve Türkiye’deki 
Mevcut Durum, Gençlik Çalışanı Kimdir, Gençlik Çalış-
malarında İletişim, Yaygın Eğitim Metotları ve Yeni Nesil 

Teknoloji Araçları, Gönüllülük Nedir ve Benim Gönüllü Hi-
kayem, Neden Gönüllü Olunmaz, Gençlik Çalışmalarında 
İşbirlikleri ile Fon & Kaynaklar, Proje Döngüsü Yönetimi 
ve Sürdürülebilir Gençlik Çalışması, Gençlik Çalışmala-
rında Fiziki Şartlar” konularındaki çalışmalarını içeriyor.
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TEPEBAŞI AİLESİ YAZ BULUŞMASINDA

SAKİNTEPE SOĞUK HAVA DEPOSU'NDA

%85 ENERJİ TASARRUFU

   BEBKA 2017 yılı Kırsal-
da Ekonomik Kalkınma 
Mali Destek Programı 
kapsamında Tepebaşı 
Belediyesinin başvuruda 
bulunduğu, “Sürdürülebilir 
Tarımsal Üretimde Kaynak 
Verimli Soğuk Hava Depo-

su” projesinde 400 Bin TL 
hibe desteği almaya hak 
kazandı.
  Sakintepe Soğuk Hava 
Deposu’nun çatısına 400 
adet güneş paneli dona-
tılarak elektrik üretilmesi 
ve üretim fazlası elektriğin 

şebekeye verilmesi planla-
nıyor.  
   Yapılacak proje, Eskişe-
hir’de yenilenebilir enerji 
kullanılarak kaynak verim-
li soğuk hava deposu olma 
özelliği ile örnek olan tek 
proje konumunda.

    Sarıcakaya ilçesindeki 
bir mesire alanında ger-
çekleştirilen etkinliğe 
personel ve aileleri katıldı. 
1000’e yakın kişinin katıl-
dığı etkinlikte çocuklar için 

Tepebaşı Belediyesi çalışanları düzenlenen Yaz Buluşması etkinliği ile bir araya geldi.

açık havuz eğlencesi, pal-
yaçolar ile dans eşliğin-
de aktiviteler ve karaoke 
şarkı yarışması gerçekleş-
tirildi. Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın 

eşi Sena Ataç ve kızı Zey-
nep ile katıldığı etkinlikte 
personel ve aileleri ile bir-
likte doğa içinde eğlenceli 
anlar yaşandı.
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KENT & KÜLTÜR 
SÖYLEŞİLERİ

ÇANAKKALE VE URLA İLE 

KARDEŞ
ŞEHİR OLDUK

   Tepebaşı Belediyesi, 
Urla Belediyesi ve Çanak-
kale Belediyesi ile ‘Kar-
deş Belediye’ protokolü 
imzaladı. Urla Belediye 
Başkanı Sibel Uyar ve Ça-
nakkale Belediye Başkanı 
Ülgür Gökhan ile kardeş-

   Koordinatörlüğünü Haydar 
Ergülen’in üstlendiği Kent 
Kültür Söyleşileri, bölge halkı 
ile kültür ve sanat dünyasının 
önemli isimlerini bir araya ge-
tirmeye devam ediyor. 

Filistin’in Salfeet Bele-
diyesi ile Bulgaristan’ın 
Dobrikça Belediyesi ile de 
kardeş şehir olma yolunda 
ilk adımlar atıldı.

Yeni kardeşlik ilişkileri gelişiyor

lik protokollerini imza-
lamak üzere Eskişehir’de 
ve Çanakkale’de bir araya 
gelen Başkan Ataç, imza 
altına alınan protokollerin 
belediyeler arası işbirliği 
ve dayanışmayı içerdiğini 
ifade etti.

   Özdilek Sanat Merkezi 
Oktay Ekinci Sahnesi’nde 
gerçekleştirilen söyleşilere 
Gazeteci/Yazar Özgür Mumcu, 

Mine Söğüt, İrfan Değirmenci, 
edebiyat dünyasının önemli 
isimlerinden Şükrü Erbaş ve  
gezi olaylarında Eskişehir’de 

hayatını kaybeden Ali İsmail 
Korkmaz’ın annesi Emel 
Korkmaz ile abisi Gürkan 
Korkmaz konuk oldu.

Haydar ERGÜLEN İrfan DEĞİRMENCİ Dt. Ahmet ATAÇ

Haydar ERGÜLEN

Şükrü ERBAŞ

Ülgür GÖKHAN

Mine SÖĞÜT

Sibel UÇAR Dt. Ahmet ATAÇ
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  Tepebaşı Belediyesi tara-
fından basımı gerçekleş-
tirilen “Eskişehir: Kökleri 
Derinde Yepyeni Bir Şehir” 
kitabı halk ile buluştu.

   Kitabı baskıya hazırla-
yan Eskişehirli Şair Enis 
Batur’un yanı sıra Prof. 
Dr. Halime Doğru, Prof. Dr. 
Ertuğrul Algan, Prof. Dr. 
Kemal Yakut, Doç. Dr. Ali 
Umut Türkcan, Dr. Halim 
Aras, Ahmet Atuk, Ahmet 
Urfalı gibi Eskişehir’e 
gönül vermiş değerli ho-
calarımız da kitabın hazır-
lanma aşamasına katkıda 
bulundular.

“Eskişehir: Kökleri De-
rinde Yepyeni Bir Şehir” 
kitabını satın almak iste-
yen vatandaşlar, Tepebaşı 
Belediyesi Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlü-
ğü’ne müracaat edebile-
cek. Ayrıca vatandaşlar, 
Tepebaşı Belediyesi İki 
Elin Sesi Var Çocuk Sen-
foni Orkestrası’na bağış 
yaparak kitaptan temin 
edebilecekler. Detaylı 
bilgi için 0 (222) 211 40 
00 numaralı telefondan 
Tepebaşı Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü ile irtibata ge-
çilebilir.

Eskişehir bir cum-
huriyet kenti. Os-
manlı'nın küçük bir 
yerleşim yeri iken 
cumhuriyet döne-
minde kimliğini ye-
niden oluşturan bir 
kent...

ESKİŞEHİR: KÖKLERİ DERİNDE 

YEPYENİ BİR ŞEHİR!

  9. Uluslararası Sanat 
Çalıştayı,  ülkemizin yanı 
sıra Almanya, Bulgaris-
tan, Fransa, Japonya ve 
Ukrayna olmak üzere 6 
ülkeden, 23 sanatçının 

katılımı ile gerçekleşti.
  Çalıştay boyunca Onur 
Konuğu Devlet Sanatçısı,   
Ressam Devrim Erbil’in de 
aralarında bulunduğu 23 
sanatçıdan 24 eser orta-

ya çıkarıldı. Bugüne kadar 
çalıştaya katılan toplam 
254 sanatçının, 359 eseri 
belediye arşivine kazan-
dırıldı.

Dt. Ahmet ATAÇ Enis BATUR

Susumu OHIRA Dt. Ahmet ATAÇ

Dt. Ahmet ATAÇ
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Festival kapsamında Tür-
kiye ve yurt dışından şa-
irler, Friglerin en önemli 
kaya anıtlarından biri 
sayılan Yazılıkaya Anıtı - 
Midas Şehri gezisi ve şiir 

8. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması çerçevesinde 3-6 Mayıs tarih-
leri arasında gerçekleştirilen 'anmalar, oturumlar, çocuk şiiri üzerine 
söyleşiler, müzik, tarih ve şiirin harmanlandığı etkinlikler ve sahne 
performansları' ile Eskişehirliler sanat dolu günler yaşadı.

Anmalar, oturumlar ve çocuk 
şiiri üzerine dolu dolu 4 gün…

Tarih, şiir ve 
müzik bir arada

   Tepebaşı Belediyesi tara-
fından bu yıl Almanya, Fin-
landiya, Fransa, Hindistan, 
İran, İspanya, Kıbrıs, Por-
tekiz, Romanya ve Türkiye 
olmak üzere 10 ülkeden 
38 şairin katılımı ile 8.’si 
düzenlenen Uluslararası 
Eskişehir Buluşması, şair-

okuması gerçekleştirdi. 
Keman Sanatçısı Mine 
Krause ve Piyanist Dengin 
Ceyhan festival boyunca 
şiirseverlere müzik dolu 
dakikalar yaşattı.

lerin şiir okuyarak gerçek-
leştirdiği “İyi ki Şiir Var” 
yürüyüşü ile başladı. Fes-
tival süresince İlhan Berk, 
Enver Ercan, Metin Cengiz 
ve Ülkü Tamer gibi edebi-
yat dünyasının önde gelen 
isimlerinin şair kimliği 
üzerine oturumlar düzen-

lendi. Odak ülke Finlan-
diya’nın dünya şiirine et-
kileri üzerine konuşmalar 
yapılırken her yıl olduğu 
gibi, bu yıl da çocuk şiiri 
unutulmadı. Haydar Ergü-
len ve Hidayet Karakuş’un 
konuk olduğu çocuk şiiri 
oturumu gerçekleştirildi.
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   Tepebaşı Belediyesi 
küresel ısınma ve doğal 
kaynakların hızla tüke-
niyor olmasının dünya 
üzerindeki en büyük teh-
ditlerin başında geldiği 
günümüzde, temiz ener-
jiye yönelik yatırımlar 
yapmaya devam ediyor.  
Güneş enerjisinden fay-

  2018  Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün Avrupa Sağlıklı 
Şehirler Ağı Belediye Baş-
kanları Zirvesi'ne katılarak 
“Herkes İçin Daha Sağlıklı 
ve Daha Mutlu Şehir ve 
Kentsel Alanlar Deklaras-
yonu”nu kabul etti. 

   2017 Swedes Endeksi'ne 
(Enerji, Su ve Çevre Sis-
temlerinin Sürdürülebilir 
Gelişim Endeksi) katıldı. 
Kendi kategorisinde 12. 
sırada yer aldı.

   2017 Avrupa Birliği Akıl-
lı Şehir Projeler İşbirliği 
Manifestosu'nu imzaladı. 
Manifesto, Avrupa’daki 
akıllı şehirlerin gelecek-
teki standart ve politika-
larını oluşturmayı ve ge-
liştirmeyi hedefliyor.

   2015 Tepebaşı Beledi-
yesi Su Sporları Merkezi 
Türkiye’de LEED GOLD 
Sertifikası'na sahip kamu 
binası oldu. 

ULUSLARARASI 
İŞBİRLİKLERİ

dalandığı alanları artır-
mayı hedefleyen Tepebaşı 
Belediyesi, bu kapsamda 
hayata geçirdiği projeler 
ile ilklere imza atmayı 
ve adından söz ettirmeyi 
sürdürüyor. Güneş enerjisi 
kullanımından, Aşağısö-
ğütönü – Yaşam Köyü’nde 
sürdürdüğü Akıllı Şehir 

Projesine kadar geniş bir 
yelpazede temiz enerji 
üreterek çevreye karşı 
duyarlılık örneği sergile-
yen çalışmalar gerçekleş-
tiren Tepebaşı Belediyesi, 
hizmet binasının yanı sıra 
çeşitli tesislerinde de 
güneş panelleri ile enerji 
üretimi yapıyor. Doğaya 

zarar vermeden enerji ih-
tiyacının karşılanabildiğini 
somut örnekler ile ortaya 
koyan Tepebaşı Beledi-

yesi, bu çalışmaları ile 
birçok uluslararası işbir-
liğinin de paydaşı olmayı 
başardı.

   2015 Sürdürülebilir 
Enerji Eylem Planı 4 ay 
gibi kısa bir sürede Mart 
2015 tarihinde Avrupa 
Komisyonu tarafından in-
celenerek onaylandı. 

    2014 Dünya Sağlık Ör-
gütü, Sağlıklı Kentler Or-
ganizasyonu 6. Faz üyeliği 
onaylandı. 

    2014 Yakakayı Mahalle-
sine Güneş Enerjili Sulama 
Sistemi gerçekleştirildi. 

   2014 Güneş Enerjili Şarj 
Üniteleri kentin işlek nok-
talarında halkın kullanı-
mına sunuldu. 

    2013 Avrupa Komisyonu 
Başkanlar Sözleşmesi’ne 
imza atıldı. Karbon emis-
yon oranının 2020 yılına 
kadar %23 azaltılacağı ta-
ahhüdü verildi. Başkanlar 
Sözleşmesi’ne Türkiye’den 
sadece 10 belediye taraf 
olmuştur.  Ayrıca 2014-
2016 yıllarına ait verileri 

ara raporda hazırlayıp su-
nan öncü belediyeler ara-
sında yer alarak 3 alanda 
mükemmellik ölçütünü 
yakalamayı başardı.

 2012 Avrupa Yaşayan 
Laboratuvar Organizasyo-
nu’na Türkiye’de 2 beledi-
yeden biri olan, Tepebaşı 
Belediyesinin üyeliği ka-
bul edildi. 

   2011 BEBKA’ya Tepe-
başı Belediyesinin Hizmet 
Binası enerji ihtiyacının 
%20’lik kısmının güneş-
ten sağlanması için proje 
hazırlandı. Hizmet Binası, 
Eskişehir’in Düşük Karbon 
Ayak İzi İçin Enerji Etkin 
ilk kamu binası oldu.  

   2010  Bina ısıtma ve 
havalandırma sistemi oto-
masyonu yapıldı, verimli-
lik %30   artırıldı.

Tepebaşı Belediyesi’nin temiz enerji alanında öncü uygulamaları ve uluslararası işbirlikleri; 
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