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   14. İnsan Yer-
leşimleri Küresel 
Forumu, 5-6 Eylül 
tarihlerinde Birleş-
miş Milletler Örgü-
tünün destekleriyle 

Etiyopya’nın ve Afrika 
Birliği’nin başkenti Ad-

dis Ababa’da, Birleşmiş 
Milletler Afrika Ekonomi 

Komisyonu, Uluslararası 
Telekomünikasyon Birliği, 

Dünya Kentsel Platformu ve 
diğer organizasyon işbirlikçileri 

tarafından 52 ülkeden 500’ün üze-
rinde katılımcı ile gerçekleştirildi.

  Tepebaşı Belediyesinin temiz enerji, 
akıllı kent ve kent gelişimi alanlarında ha-

yata geçirdiği çalışmaları ve projelerini tanıtan 
Başkan Ataç: “Tepebaşı Belediyesi olarak uluslara-

rası alanda pek çok önemli referanslarımız var; insan 
odaklı, sosyal, eğitim, temiz enerji ve çevre politikalarımız 

çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projeler ve REMOURBAN - Akıllı 
Kent Projesi ile dünyaya örnek olarak ülkemizi temsil etme gururu ve 

onurunu yaşıyoruz.  ‘Akıllı Kent Gelişimi’ alanında “Küresel Model” ödülüne 
layık görüldük. Tepebaşı artık bir Küresel Model. Bu ödülü almaktan ve ülkemizi 

burada ilk kez temsil ediyor 
olmaktan dolayı çok mut-
luyum. Tepebaşı ile birlikte 
ülkemize değer katmaya ve 
daha yaşanabilir bir kent için 
çalışmaya aralıksız biçimde 
devam edeceğiz.” değerlen-
dirmesinde bulundu.
   Organizasyonda Başkan 
Ataç'a plaketini Afrika İsta-
tistik Merkezi Direktörü ve 
Birleşmiş Milletler Afrika 
Ekonomi Komisyon Üyesi 
Oliver Chinganya takdim 
etti. 
   İnsan Yerleşimleri Küre-
sel Forumu, Dünya Kentsel 
Kampanya faaliyetlerine 
girdi sağlayacak ve Şubat 
2020’de Abu Dabi’de 10. 
oturumu gerçekleşecek 
olan Birleşmiş Millet-
ler’in Dünya Kent Forumu 
2020’nin sonuçlarına büyük 
katkı sağlayacak.

 DÜNYAYA ÖRNEK
KÜRESEL MODEL

TEPEBAŞI
52 ülke ve 500’den fazla katılımcı 
ile Etiyopya’da gerçekleştirilen 
14. İnsan Yerleşimleri Küresel 
Forumu’nda Türkiye’yi tem-
sil eden Başkan Ataç: “Akıllı 
Kent Gelişimi” kategorisin-
de “Küresel Model” ödülü 
alan Türkiye'nin ilk bele-
diye başkanı oldu.
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Tepebaşı bölgesin-
de yeni ve katılımcı 
bir yerel yönetim 
oluşturduk.  Bireye 
saygılı, yaşam kali-
tesi yüksek; ulusal 
ve uluslararası dü-
zeyde sürdürülebilir 
örnek ve önder bir 
yerleşim yeri olma 
vizyonu ile yola çı-
karak her geçen gün 
gelişen, yenilenen, 
toplumsal ve çevre-
sel adaleti sağlayan 

bir kent olma yolunda 
ilerlemekteyiz. 

Paylaşımcı ve katı-
lımcı anlayışımızla, 
şehrin önde gelen si-
vil toplum kuruluşla-
rı ve temsilcileriyle 
oluşturduğumuz bi-
lişim, çevre ve kırsal 
kalkınma alanındaki 
kurullarla uygulama-
lar yürütmekteyiz. 
Böylelikle her adı-
mımızda vatandaşla-

rımızı sorunu tespit 
etme, çözüm üretme 
sürecine dahil ederek 
insan odaklı ve eşit-
likçi sürdürülebilir 
kalkınma anlayışı ile 
kapsayıcı politikalar 
üretmekteyiz.

Bu yıl Birleşmiş Mil-
letler'in desteğiyle 52 
ülke ve 500’den fazla 
katılımcı ile Etiyop-
ya’da gerçekleştirilen 
14. İnsan Yerleşimleri 

Küresel Forumu’nda 
Türkiye’yi temsil ede-
rek “Akıllı Kent Geli-
şimi” kategorisinde 
“Küresel Model” ödü-
lü aldık. 

Kentimiz adına dün-
ya çapında ödüller 
almak bizleri heye-
canlandırırken aydın-
lık geleceğimize emin 
adımlarla ilerlediği-
mizide göstermiştir. 
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B A Ş K A N  A T A Ç  E T İ Y O P Y A ’ D A

Birleşmiş Milletler 
Afrika Ekonomi Komis-
yonu, Uluslararası Te-
lekomünikasyon Birliği, 
Dünya Kentsel Platformu 
ve diğer organizasyon 
işbirlikçileri tarafından 
5-6 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilen 14. İn-
san Yerleşimleri Küresel 
Forumu’nda, Sürdürü-
lebilir Kentler ve İnsan 
Yerleşimleri “Küresel 
Akıllı Kent Modeli” ka-
tegorisinde REMOUR-
BAN - Akıllı Kentsel 
Dönüşümün Hızlandırıl-
ması Projesi’ni anlatan 
Başkan Ataç, ülkede 
temaslarda da bulundu. 
Ataç, Etiyopya ve Afrika 
Birliği’nin başkenti olan 

Ticari ve kültürel geliş-
menin sağlanması adına 
verimli bir ziyaret gerçek-
leştirildiğini ifade eden 
Başkan Ataç: “Afrika Bir-
liği’nin de başkenti olan 
Addis Ababa’da büyükelçili-
ğimizi ziyaret etmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz. Buraya 
52 ülke ve 500’den fazla 

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 14. İnsan Yerleşimleri 
Küresel Forumu’na katılmak üzere Etiyopya’ya gitti. Sürdürülebilir 
Kentler ve İnsan Yerleşimleri “Küresel Akıllı Kent Modeli” kategorisinde 
REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi’ni 
anlatan Ataç, Etiyopya ve Afrika Birliği’nin başkenti Addis 
Ababa’da, Türk Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Addis Ababa’da bulunan 
Türkiye Büyükelçiliği’ni 
ziyaret etti. 

Başkan Ataç ve bera-
berindekiler, büyükel-
çilik ziyaretinde Addis 
Ababa Büyükelçisi Yap-
rak Alp, Addis Ababa 
Büyükelçiliği Müsteşarı 
Evren Müderrisoğlu, Ad-
dis Ababa Büyükelçiliği 
Ticaret Müşaviri Sedat 
Erdoğdu ve Addis Aba-
ba Büyükelçiliği Ataşesi 
Gülay Eroğlu ile bir ara-
ya geldi. Buluşmada Ad-
dis Ababa ile Eskişehir’in 
ticari ve kültürel gelişme 
ve karşılıklı fırsatların 
değerlendirilmesi konu-
sunda görüş alışverişin-
de bulunuldu.

TİCARİ VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

katılımcı ile gerçekleştiri-
len 14. İnsan Yerleşimleri 
Küresel Forumu’na katıl-
mak üzere geldik ve bugün 
de büyükelçiliğimizdeyiz. 
Addis Ababa ile Eskişehir 
arasındaki ticari ve kültürel 
işbirliğini artıracak adımlar 
atmaya hazırız. Zaten bu-
rasının en çok ticaret yap-

tığı ülkeler sıralamasında, 
Türkiye 2. sırada ve bu da 
bizim için olumlu bir du-
rum..  Sayın Büyükelçimiz 
Yaprak Alp Hanımefendi’ye 
ve diğer yetkililerimize de 
gösterdikleri alakadan ve 
misafirperverlikten dolayı 
teşekkür ediyorum.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
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TEPEBAŞ I  AVRUPA’DA  EN  İY İ LER  ARAS INDA
Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Yaşam Köyü'nde uygulanan REMOURBAN 
- Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, Avrupa Birliğinin 
Akıllı Kentler Bilgi Sistemi tarafından hazırlanan “Akıllı bir kentin 
oluşturulması: Avrupa çapında en iyi uygulamalar” adlı yol gösterici 
kitapta yer aldı.

Avrupa’da öne çıkan akıllı kent stratejileri ve en iyi uygulama örnekleri ile akıllı kentler ve topluluk-
lar için 7 deniz feneri projesinin uygulamalarına yer verilen kitapta, Türkiye'den Tepebaşı Belediyesinin 
yürüttüğü ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan Türkiye'deki en yüksek bütçeli birinci nesil Akıllı Kent 

Projesi REMOURBAN da yer aldı. Kitabın amacı, çok ortaklı uluslararası akıllı kent projelerinde kentlerin 
bütüncül ve koordineli yönetişim ile küresel ve yerel ölçekte karşılaştıkları zorlukları nasıl aşarak 

başarıya ulaştığının, yol haritalarıyla birlikte belirtilmesi olarak açıklanıyor. Avrupa'daki 
proje geliştiricileri, kentler, kurumlar, endüstri ve uzmanları bir araya getiren Akıllı 

Kentler Bilgi Sistemi, akıllı kentlerin yaratılması ve enerji açısından verimli 
bir kentsel çevre oluşturulması için yeni projelerde test edilen başarılı ye-
nilikçi teknolojilerin yaygınlaşmasını sağlamayı; veri, deneyim ve teknik 
bilgi alışverişini teşvik ediyor.
    Gerçekleştirdiği proje ve yatırımları ile adını ülke dışında duyurmayı ba-

şaran Tepebaşı Belediyesi, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hız-
landırılması Projesi ile ülkemizin uluslararası rekabette güçlenmesine 

katkı sağlamaya devam ediyor.
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TÜRKİYE’DE İLK VE  TEK:  ÜRETENE ENGEL YOK
Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) 
işbirliğiyle zihinsel engelli bireylere yönelik Türkiye’deki organize 
sanayi bölgelerinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Engelliler Montaj 
Atölyesi, “Üretene engel yok” sloganıyla açıldı.

Tepebaşı Belediyesi ile 
Organize Sanayi Bölgesi 
arasında Kasım 2018’de 
imzalanan Engelli Uygu-
lama ve İstihdama Geçiş 
Atölyesi İşbirliği Protokolü 
ile engelli bireylerin istih-
damına katkı sağlayacak 
büyük bir adım daha atıl-
mıştı. İmzalanan protokol 

Törende ilk olarak Mon-
taj Atölyesi öğrencileri 
adına konuşan Furkan 
Azman ve Beyza Hala-
vurt, “Arkadaşlarımla be-

Eskişehir Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Nadir 
Küpeli, Tepebaşı Beledi-
yesi ile birlikte gerçek-
leştirdikleri projenin tüm 
Türkiye’ye örnek olması 
temennilerinde bulundu. 
Küpeli: “Açılışını yaptı-
ğımız istihdama geçiş 
atölyesi de bir çeşit eği-
tim kurumu niteliğinde 
olsa da sosyal sorumluk 
projesi olması nedeniyle 
heyecanı bizler için biraz 
farklı olmaktadır. Bu he-
yecanımız iki nedenden 
ötürüdür. Sözünü ettiğim 

Projenin yaygınlaş-
masının hem bireyler 
hem de aileler açısından 
önemine değinen Baş-
kan Ataç, şöyle konuştu: 
“Bugün Türkiye’de 20 yaş 
üzerinde olan engelli-
lerin gidebileceği hiçbir 
yer yok. Onun için aile-
ler yıllarca hiç dışarıya 
çıkmadan evde vakit ge-
çiriyorlar. Ama bu tip ça-
lışmalarla çocuklarımın 
bir başarı öyküsü oluyor. 
Sosyalleşiyorlar, büyük 
bir iş yapmanın gururunu 

çerçevesinde Türkiye’deki 
organize sanayi bölge-
lerinde ilk ve tek olan 30 
öğrenci kapasitesine sahip 
Engelliler Montaj Atölyesi, 
Eskişehir Organize Sanayi 
Bölgesi'nde açıldı. Engelli 
bireylerin üretim hayatı 
içerisinde istihdamlarını 
sağlayacak faaliyetlerin 

 “Bizlere fırsat verildiğinde neler başarabildiğimizi göstermek istiyoruz”

“Ümidimiz projenin herkese örnek olmasıdır”

raber burada olduğumuz 
için çok mutluyuz. Bizlere 
fırsat verildiğinde neler 
başarabildiğimizi herkese 
göstermek istiyoruz. Biz-

lere bu imkanı sağlayan 
değerli başkanlarımıza 
çok teşekkür ediyoruz”. 
ifadelerini kullandı.

gibi birincisi sosyal so-
rumluluk projesi olması, 
burada engelli vatan-
daşlarımızı eğitip sonra 
sanayi kuruluşlarında 
istihdam etmek gibi ulvi 
bir amacımızın olması-
dır. Diğeri ise özellikle 
yatırım amaçlı kurumlar 
arası işbirlikleri açısın-
dan başarı hikayeleri-
nin zayıf olduğu bir ilde 
yaşamamıza karşın Te-
pebaşı Belediyesi ile bu 
projeyi gerçekleştirme-
mizin örnek ve güzel bir 
başlangıç olması ümidi-
dir”. dedi.

gerçekleştirilmesinin he-
deflendiği atölyede birey-
ler, fabrikalardan gelen 
ayarlı ayak, alt menteşe, 
köşe koruyucu, menteşe, 
germe kapak, hazne kapa-
ğı, kapı stoperi, su filtresi, 
ses yalıtım ve yapıştırma 
malzemesi gibi ürünlerin 
montajını gerçekleştiriyor.

“Ne kadar çok gencimize ulaşırsak o kadar çok 
gencimizi hayata katmış oluruz” 

taşıyorlar ve o çalışma 
azimleri artarak devam 
ediyor. Böylelikle anne 
ve babalar da özgürle-
şiyor. Bu proje Türkiye’de 
ilk ve tek projedir. Hat-
ta Türkiye’deki organize 
sanayi bölgelerinde de 
ilk ve tek projedir. Ne 
kadar çok gencimize 
ulaşırsak o kadar çok 
gencimizi hayata katmış 
oluruz. Böylelikle de bu 
istihdam projesi de çok 
önemli noktaya gelir.”
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2 Eylül Gençlik Merkezi 
ve 19 Mayıs Gençlik Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen 
kayıt işlemleri için kuy-
ruklar oluşurken bin 740 

BİN 740 GENÇ KAYIT YAPTIRDI
Gençlik Merkezleri tarafından güz döneminde 
gerçekleştirilecek 55 farklı gençlik eğitimi, 
ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik okula 
destek eğitimleri ile birlikte toplam 72 kurs için 
kayıt işlemleri gerçekleştirildi. 3 merkezde ücretsiz 
olarak düzenlenecek kurslar için bin 740 kursiyer 
kayıt yaptırdı.

kursiyerin kaydı yapıldı. 
Kurslar ise 1 Ekim’de Te-
pebaşı Belediyesi 19 Ma-
yıs, 29 Ekim ve 2 Eylül 
Gençlik Merkezleri'nde 

başladı.  Merkezlerde güz 
dönemi kursları arasında 
dil eğitimlerinden kişisel 
gelişime, spordan el be-
cerilerine kadar pek çok 

   19 Mayıs Gençlik Merkezi Yenibağlar Mahallesi, 
Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, No:144, 29 Ekim Gençlik 
Merkezi Yenibağlar Mahallesi, Akıcı Sokak, No:54, 
2 Eylül Gençlik Merkezi Sütlüce Mahallesi, İstiklal 
Caddesi, No: 148 adreslerinde hizmet veriyor.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde aldıkları sosyal girişimcilik eğitimlerinin 
ardından Nur Damla Çelik ve Gözde Öncüer, kurdukları Shop 2 Designers mar-
kasıyla organik kumaşlardan giysiler üreterek tekstil sektörüne giriş yaptı.

Sosyal girişimciler Damla Çelik ve Gözde Öncüer, sosyal kalkınma hedeflerinin 
yanında doğayı da gözeterek kurdukları Shop 2 Designers markasının tanıtım top-
lantısında  Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’ne teşekkür etti. 

Başkan Ataç Tepebaşı 
Sosyal Kuluçka Merke-
zi’nin amaçladığı sonu-
ca ulaştığı için sevinçli 
olduğunu ifade ederek: 
“Merkezimizi, sosyal 
girişimciliğin yaygınlaş-
ması adına kardeş şeh-
rimiz Treptow-Köpenick 
ile birlikte hayata geçir-
dik. İki genç kardeşimiz 
de sosyal girişimci-
lik hedefine ulaşarak 
gayretle çalıştılar. Bu 

merkez, Türkiye’de be-
lediyeler arasında bir 
ilktir. Tepebaşı Beledi-
yesi olarak ilkleri ger-
çekleştirmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

Başkan Ataç ve da-
vetliler konuşmaların 
ardından genç giri-
şimcilerin organik ku-
maşlardan tasarladığı 
kadın tekstil ürünlerini 
inceledi.

KULUÇKA MERKEZİ İLK MEYVELERİNİ VERDİ

seçenek yer alıyor. Orta-
okul öğrencilerine yönelik 
hazırlanan destek menü-
sünde; 5,6,7 ve 8’inci sınıf 
öğrencilerine yönelik Ma-
tematik ve İngilizce kurs-
ları yer alırken  lise öğren-
cilerine yönelik hazırlanan 
destek menüsünde ise 
9’uncu sınıf öğrencilerine 
Matematik ve İngilizce, 
10 ve 11’inci sınıf öğren-

cilerine de Fen Bilimleri, 
Matematik ve İngilizce 
kursları bulunuyor. Hem 
ortaokul hem de lise öğ-
rencilerinin başvurabildiği 
ve tek günlük düzenle-
necek sanatsal menüde; 
Görsel Sanatlar Atölyesi, 
Kurmaca ve Masal Atöl-
yesi, Yaratıcı Drama Atöl-
yesi ile Dans ve Pantomim 
Atölyesi yer aldı.

“Türkiye’de bir ilk”
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Başkan Ataç, Tepebaşı 
Belediyesi ile Katadrom 
Kültür Sanat ve Sosyal 
Politikalar Derneğinin 
işbirliğiyle kurulan Ka-
tadrom Art Colony’deki 
katılımcılarla bir araya 

23 Nisan Çocuk Sanat 
Merkezi, Yukarı Söğütö-
nü Belde Evi, Çukurhisar 
Çocuk Sanat Merkezi ile 
Aşağı Söğütönü Dene-
yimli Kafe’den 8-12 yaş 
arasındaki 30 çocuğun 
katıldığı konserde klasik, 
caz, rock, folk rock ve 
türkü müzik dallarından 
toplam 8 eser icra edildi.

Öğrenciler eğitimleri 
boyunca evlerinden ge-
tirdikleri bardak, dama-
cana, temizlik sopası, 
kaşık, tencere kapağı, 
rende ve havan gibi çe-
şitli gereçlerle müziklere 
ritim tutmayı öğrendi. Caz 
Sanatçısı Başak Yavuz, 
Piyanist Uğurcan Kurt 
ve Şarkıcı, Şarkı Yazarı, 

Eğitim Psikoloğu Banu 
Kanıbelli’nin çocuklara 
eşlik ettiği konser son-
rasında bir konuşma 
yapan Ataç da etkinliğin 
bir ilk olduğuna vurgu 
yaparak: “Bugün Eski-
şehir’de çok farklı bir 
etkinlik bir ilk yaşanıyor. 
Başta Eğitmenleri Ekin 
Yalçınkaya olmak üzere 

BAŞKAN ATAÇ’TAN SİNEMA KAMPINA ZİYARET

M Ü Z İ Ğ İ N  M U T FA Ğ I  B Ü Y Ü L E D İ

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yaşam Köyü’nde  Sinema Kampı’na 
sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

geldi. Yetkililer tarafın-
dan Başkan Ataç’a Sine-
ma Kampı hakkında bil-
giler verdi. Ataç, sanatın 
her alanında yürütülen 
çalışmalara destek ver-
mekten büyük bir mut-

luluk duyduklarını ifade 
ederek kampta bulu-
nanlara çalışmalarında 
başarılar diledi.

Sinema kampında uy-
gulamalı yönetmenlik, 
senaryo, oyunculuk, ya-

pımcılık ve kurgu atöl-
yelerinin yanı sıra, mü-
zik dinletileri, piknik ve 
diğer sosyal etkinlikler 
gerçekleştiriliyor. Kam-
pın eğitmenleri arasında 
Altın Portakallı Yönet-

men Çiğdem Vitrinel ve 
Geriye Kalan, Bornova 
Bornova, Eşkıya Dünya-
ya Hükümdar Olmaz ve 
Gülperi dizilerinden ta-
nınan ünlü oyuncu Erkan 
Bektaş vardı.

Banu Kanıbelli, Başak 
Yavuz, Uğurcan Kurt kar-
deşimizin katkıları çok 
büyüktü. Çalışma neti-
cesinde istenildiğinde 
nerelere varılabildiğini 
görmüş oluyoruz. Siz ve-
lilere, çocuklarınızı bize 
emanet ettiğiniz için çok 
teşekkür ediyorum. Bel-
ki size temizlik sopasını, 

kaşığı arattıracaklar ama 
başarılı olacaklar. Emeği 
geçen herkese, anne ve 
babalara da çok teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

Konser programı, Baş-
kan Ataç’ın sanatçılara 
çiçek takdim etmesi ve 
alkışlar eşliğinde sona 
erdi.

Yaz okulları kapsamında 5 hafta 
süreyle gerçekleştirilen “Müziğin 
Mutfağı” kursuna katılan çocuklar, 
ünlü müzisyenler Başak Yavuz, 
Banu Kanıbelli ve Uğurcan Kurt 
ile birlikte sahneye çıkarak konser 
verdi.
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Tohum Fide Şenliği'nde 
tohum üreticileri yerel, 
doğal, atalık, evladi-
yelik, geleneksel köylü 

Etkinlikte kırsal kalkın-
manın ve sağlıklı gıdanın 
önemine değinen Başkan 
Ataç: “Biz elimizden gel-
diği kadar kent merkezi 
ile kırsalı bütünleştirecek, 
onların birbiriyle etkile-

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyinin, Tepebaşı 
Belediyesi, Eskişehir Ticaret Borsası, Can Suyu 
Yerel Tohum ve Kozkayı Muhtarlığı ile ortaklaşa 
düzenlediği Yerel Tohum ve Fide Şenliği'nin 4’üncüsü 
Kozkayı Mahallesi'nde coşku ile gerçekleştirildi.

“ Tepebaşı Belediyesinin kadınlarımızın el emeklerine sahip çıkması çok önemli ”

     “ Bugün bütün dünyada hastalıklara yol açan bir gıda kirlenmesi var ”

tohumlarını; katılımcılar 
ise mısır, buğday, biber 
çeşitleri, bakla, ay çiçeği, 
domates, kabak, fasulye, 

kavun, karpuz gibi tohum 
ve fide tanıtımını gerçek-
leştirdi.

şimlerini sağlamaya çalı-
şacağız. Tarımın olmadığı 
bir dünya düşünülemez. 
Ama iyi tarımın, insanlara 
zarar vermeyecek tarımın 
hayata geçirilmesi gere-
kiyor. Bugün burada yerel 

tohumun, sağlıklı tohumun 
önemine dikkat çekilen ve 
4’üncüsünü gerçekleştirdi-
ğimiz Yerel Tohum ve Fide 
Şenliğimize katılan herke-
se de ayrıca çok teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu.

Bursa’dan Ekolojik Yaşam 
Derneği adına katılan Arca 
Atay, şenlikte ataların-
dan bugüne kadar gelen 
kendi yetiştirdikleri yerel 
tohumları Eskişehirlilere 
tanıttıklarını kaydetti. Ye-
rel tohumların öneminden 
bahseden Atay: “Bu tür et-
kinliklere Türkiye’nin çeşitli 
yerlerinden yerel tohumlar 
geliyor. Burada çeşit çeşit 
yerel tohumların tanıtımı 

yapılıyor. Yerel tohumların 
en büyük özelliği, bölge 
coğrafyasına, iklime direnç 
oluşturmuş olmalıdır. Do-
layısıyla da bu tohumlar-
dan ürünler elde ederken 
hiç tarım kimyasalı kullan-
mak zorunda kalmazsınız. 
Dilerim ki bu tür etkinlik-
lerin sayısı tüm Türkiye’de 
artarak devam etsin”. şek-
linde konuştu.

Etkinlik; serbest kürsü 
konuşmaları,  plaket ve te-
şekkür belgelerinin takdimi 
ve Kozkayı Mahallesi’nde 
gerçekleştirilen doğa yürü-
yüşü ile devam etti. Kadın 
üreticilerin açtığı standlar-
da domates sosu, sirke ve 
köy ekmeği yapımı usta el-
ler tarafından katılımcılara 
uygulamalı olarak gös-
terildi. Atölye ça-

lışmaları kapsamında 
Bahçelievler Belde 
Evi Halk Oyunları 
Ekibi’nin gösteri 
de yaptığı şenlik, 
Salim Özkara 
konseri ile sona 
erdi.

KOZKAYI’DA ŞENLİK COŞKUSU
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ÜRETEN ELLER TEPEBAŞI’NDA DEĞER KAZANIYOR

 “Elde ettiğim gelirle çocuklarımın eğitim hayatına katkıda bulunuyorum”

Yerel üretime ve kadınlara destek olması amacıyla hizmete 
sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nda üretici 

kadınlar, emeklerinin karşılığını alabilmekten ve 
ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor olmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Temmuz ayında hizmete sunulan 
Kadın Üretici Ürün Satış Nokta-
sı, her cumartesi günü Batıkent 

Belde Evi bahçesinde vatandaş-
lardan yoğun ilgi görmeye devam 

ediyor. Vatandaşlardan gelen talep-
ler doğrultusunda, kadınların el eme-
ği ürünleri perşembe günleri de Özdi-
lek Kültür Merkezi’nde Eskişehirliler 

ile buluşmaya başladı. Perşembe ve 
cumartesi günleri kırsal mahallelerden 

El emeği ürünlerini satmak 
için Kızılinler Mahallesi’nden 

gelen Sevinç Serhan  
elde ettiği gelir-

le çocuklarının 
eğitim hayatına 
katkıda bulun-

duğunu ifade ede-
rek: “Ahmet Baş-
kanımıza bizlere 

bu imkanı sağla-

üretici kadınların el emeği ile üret-
tikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, 
kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, 
tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, 
sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürün-
ler Eskişehirlilerden beğeni toplarken 
Tepebaşı Belediyesi tarafından üretici-
lere ücretsiz tezgah, çadır gibi imkan-
ların sağlandığı uygulama haftada iki 
gün gerçekleştirilmiş oluyor.

dığından dolayı çok teşekkür ederiz. 
Bizler çok memnunuz, inşallah Baş-
kanımız ve Eskişehirliler de bizlerden 
memnundur. Aile ekonomimize katkı 
sağlamanın duygusu ise paha biçile-
mez. Kendi alın terimle elde ettiğim 
gelirle çocuklarımın eğitim hayatına 
katkıda bulunuyorum. Dilerim ki bu 
örnek proje Türkiye’de çığ gibi büyür 
ve üretici kadınlarımızın emeklerine 
sahip çıkılır.”

Kadın Üretici Satış Noktası ile kırsal mahallelerden 
üretici kadınların el emeği ve doğal ürünleri, perşembe 
günleri Özdilek Sanat Merkezi’nde (Hoşnudiye Mahallesi 
Tunç Sokak No:9) ve cumartesi günleri de Batıkent Belde 
Evi bahçesinde (Batıkent Mahallesi Gerekli Sokak No:1) 
saat 10.00’dan itibaren vatandaşların beğenisine sunulmaya 
devam ediyor.
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T O P R A Ğ I N  Ö Y K Ü S Ü    Y E N İ D E N  Y A Z I L D I

H a l k ı n  S e m p o z y u m u
H a l i n e  G e l d i

Bu yıl 13. kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu birçok sanatsal 
ve sosyal etkinliğe ev sahipliği yaptı. 6 ülkeden 10 sanatçının katıldığı sempozyumda halk, 
toprağın şekil alarak kenti süslemesine tanıklık etti.

Bu yıl sempozyuma ka-
tılan 6 farklı ülkeden 10 
sanatçı, kente armağan 
ettikleri pişmiş toprak 
eserleri üretti. 

Uluslararası Eskişehir 
Pişmiş Toprak Sempoz-
yumu’na ilişkin değer-
lendirmede bulunan Te-
pebaşı Belediye Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç da sem-
pozyumun, halkın sem-
pozyumu haline geldiğine 
dikkat çekti ve: “Pişmiş 
toprak, Eskişehir’in Tepe-
başı bölgesinde, Cumhu-
riyet döneminden bu yana 
en önemli sanayi kolu 
olarak dikkat çekiyor. Ar-
tık gelenek haline gelen 
bu sempozyumla pişmiş 
toprağı sektörel, sanat-
sal ve bilimsel olarak ele 

 13. Uluslararası Es-
kişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu bu yıl 
Türkiye’nin yanı sıra Al-
manya’dan - Tepebaşı 

Belediyesi’nin kardeş 
şehri Treptow-Köpenick 
(Gudrun Kühne), Polon-
ya (Janina Myranova), 
İspanya (Miguel Angel 

Gil Andaluz), Güney Kore 
(Mun Kyung Kim), Çin 
(Zhang Jingjing) ülkele-
rinden sanatçıların katı-
lımı ile gerçekleşti. Sem-

pozyuma ülkemiz adına 
ise sanatçılar Ece Kanış-
kan, Ergün Arda, Yasemin 
Yarol, İsmail Yardımcı ve 
Tarık Kartal katıldı.

almakla, bir ‘kent kültü-
rünü’ yaşatıyor ve gele-
ceğe taşıyoruz. Pek çok 
parka yerleştirilen özgün 
heykeller, bölgeye ka-
rakteristik bir özellik ka-
tıyor. Tarihte, kentteki ilk 
tuğla- kiremit üretiminin 
bu bölgede yapılıyor ol-
ması, kent kimliği açısın-
dan da önem taşıyor. On 
beş günlük sempozyum 
süresince sanatçıların 
heykelleri oluşturma sü-
reçlerinin sanatseverler-
ce izlenebilir olması da 
yapılan işe ayrı bir boyut 
getiriyor.  Ayrıca yapı-

lan bilimsel toplantılar, 
sergiler, pişmiş toprak 
kaplarda yapılan yemek 
yarışmaları işe renk ve 
çeşitlilik katıyor. Halkı-

Bugüne kadar gerçekleş-
tirilen 13 sempozyuma 36 
ülkeden 131 sanatçı ka-
tılırken toplam 173 eser 
kente armağan edildi.

mızın gösterdiği büyük 
ilgiyle, sempozyum elit 
bir kesimin değil, halkın 
sempozyumu haline gel-
miştir” diye konuştu.



TEPEBAŞI HABER 11

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

T O P R A Ğ I N  Ö Y K Ü S Ü    Y E N İ D E N  Y A Z I L D I
Eskişehir Sanata Doyuyor

Çocuklar Pişmiş Toprağı
Çok Sevdi

Uluslararası Eskişehir 
Pişmiş Toprak Sempoz-
yumu, bu yıl da açılan 
sergiler ile sanatsever-
lerin ilgi odağı oldu. Se-
ramik sanatçısı Semih 
Kaplan’ın “Gelenekten 
Moderne” isimli çini ser-
gisi, Uluslararası Karma 
Seramik Sergisi, Bilgehan 
Uzuner Baskı Resim Ser-

gisi ve Engelliler Entegre 
Yüksekokulu Öğrenci 
Sergisi, Eskişehirlilerden 
büyük ilgi gördü. Ayrıca 
sempozyuma katılan sa-
natçıların bilgi, birikim ve 
kendilerine özgü teknik-
lerini diğer sanatçılar ve 
öğrenciler ile paylaştığı 
sanatçı sunumları yoğun 
ilgi ile gerçekleşti.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun klasikleri arasına giren tor-
na ve yemek yarışmaları da halkın, sempozyum ile iç içe olduğu etkinlikler arasında 
yer aldı. 

Bu yıl düzenlenen konser programlarında, Manga, Hilal Şahin, Derya İnanç, 
Bando Midas, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları, Kaan Kıran, Alpay, Soup Opera, 
Yoldayım Asuman ve Mehmet Erdem gibi isimler, Eskişehirlilere müzik dolu ak-
şamlar yaşatıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde ilk kez çamurla tanış-
manın mutluluğunu yaşayan çocuklar, aynı zamanda 
sanatçı çalışmalarını izleme şansı yakaladılar. Duygu-
larını anlatırken çamura şekil vermenin mutluluğunu 
yaşayan çocuklar, seramik sanatıyla da tanışmış oldu.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 
Eskişehir’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. yılı 
dolayısıyla Askeri Merasim Bando Takımı eşliğinde 
gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı.

Yarışmalar Renk Katıyor

Konserlere Katılım Yoğundu 2 Eylül Coşkusuyla Başladı



TEPEBAŞI HABER 12

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

SANAT ÇALIŞTAYININ 400 ESERLİK EŞSİZ KOLEKSİYONU
Tepebaşı Belediyesinin uluslararası 3 sanat etkinliğinden biri olan ve bu yıl 10’uncusu 
gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Çalıştayı, düzenlenen sergi ve kapanış töreni 
ile sona erdi.

Uluslararası 
Eskişehir Piş-
miş Toprak Sem-
pozyumu ve Ulus-
lararası Eskişehir Şiir 
Buluşması ile birlikte Tepe-
başı Belediyesi’nin uluslararası 
prestije sahip 3 sanat etkinliğinden 
biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı’nın 
10’uncusu, 1’i yabancı olmak üzere toplam 
23 sanatçının katılımıyla 7–11 Ekim tarihleri 
arasında Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleştiril-
di. Çalıştay süresince sanatçıların icra ettiği eserler ise 
Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu’nda bir yıl 
boyunca sergilenecek.

“Sanat güzellik demektir ve güzellik de iyi insanlar tara-
fından meydana getirilir”

Polonyalı sanatçı Dariusz Prezwiezlikowski, sanatın dilinin 
sınır tanımaz olduğunu hatırlatarak, “Uluslararasındaki kül-
türel, dini, politik ve dilsel farklılıklara rağmen biz sanatçı-
lar, duygularımızı ifade eden ve içinde yaşadığımız dünyaya 
güzellik katan aynı dili kullanıyoruz. Bu etkinliğe katılmamı 
mümkün kıldığınız için minnettarlığımı belirtmek isterim ve 

Eskişehir’in bir kısmının sonsuza kadar kal-
bimde kalacağı ve yaratıcılık arayışımda gü-
zelliği sürdürmem için bana ilham vereceği 
konusunda inancım tamdır. Sanat güzellik 
demektir ve güzellik de iyi insanlar tarafın-
dan meydana getirilir.” diye konuştu.

 “275 sanatçının 400 eseri Tepebaşı Be-
lediyesinin koleksiyonunda yer alıyor”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 
bugüne kadar düzenlenen çalıştaylara 275 
sanatçının katıldığını ve yaklaşık 400 ese-

rin Tepebaşı Belediyesinin koleksiyonunda 
yer aldığını söyledi. Başkan Ataç: “Ben 
kültür ve sanat alanında yaptığımız 

bu etkinlikleri düğünümüz, bayramımız 
olarak görüyorum. Sanatçılarımız bu yıl 

10’uncusunu gerçekleştirdiğimiz çalıştay sü-
resince çok güzel eserler ortaya çıkartmışlar. Di-

liyorum ki bundan sonraki yıllarda da sağlık, barış ve 
mutluluk içerisinde çalıştaylarımız devam eder.” dedi. 

Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve protokol er-
kanı tarafından çalıştay sponsoru olan Honda Ufuk 

Plaza adına Murat Ercan’a, Sanat Çalıştayı Sanat 
Danışmanı Numan Arslan’a ve katılan sanatçı-

lara plaketleri verildi. 
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HAYIRSEVERLERİN KATKILARIYLA ALZHEIMER 
HASTALARI TEPEBAŞI'NDA GÜVENDE YAŞIYOR

Tepebaşı Belediyesi ve hayırsever 
vatandaşların işbirliği ile yapımı tamamlanan 
Yaşam Köyü’ndeki Alzheimer Konukevi Ek 
Ünitesi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

 Dünya Alzheimer 
Günü kapsamında ger-
çekleştirilen Aşağı 
Söğütönü Mahalle-
si'nde bulunan Tepe-
başı Belediyesi Yaşam 
Köyü'ndeki Alzheimer 
Konukevi'nin Ek Üni-
te açılışına, Tepebaşı 
Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç, Eskişehir 
Ticaret Borsası Başkanı 
Ömer Zeydan, ek ünite-
nin yapımında destek 
veren hayırseverler; 

Emekli Öğretmenler 
Derneği, Ahmet Ercan, 
Güner Cavcar ve Hatice 
Yıldırım’ın adına kızı 
Nafiye Yıldırım ile çok 
sayıda davetli katıldı.

Törende ilk olarak 
konuşan Nöroloji Uz-
manı Dr. Rabia Sedef 
Üre, hekim kimliğinin 
dışında bir Alzheimer 
hastası yakını olarak 
böyle güzel bir hiz-
metin hayata geçiril-
mesinden dolayı bütün 
hasta yakınları adına 
Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Ahmet Ataç ve 
ekibine teşekkür etti-
ğini söyledi. 

Ardından konuşan Te-
pebaşı Belediye Başkanı 
Ahmet Ataç ise açılışı 
gerçekleştirilen ek üni-
tenin yapımında bağışta 
bulunan hayırseverlere 
teşekkür ederek: “Bu-
rayı açma nedenimiz, 
Alzheimer hastalarına 
ve yakınlarına destek 
olmaktır. Burada ka-
lan hastalarımız sürekli 
işinde uzman personeli 
gözetiminde yaşamları-
nı sürdürüyor, yaptıkları 
çeşitli aktivitelerle de 
sosyalleşiyorlar. Sos-
yalleştiklerinde ise has-
talıklarının daha kötüye 
gitmesinin engellendiği-

ne şahit oluyoruz. Ayrıca 
hem yatılı hem gündüzlü 
olması anlamında böyle 
bir yer Türkiye’de ilk ve 
tek noktalardan bir tane-
sidir. Yaşam Köyü’ndeki 
Konukevi’nde yatılı 102, 
gündüz bakımlı 30 ve 
Alzheimer Derneği’nde 
de yatılı 40 olmak üzere 
toplam 172 hasta kapa-
sitesine sahibiz. Buraya 
sahip olduğumuz için 
büyük gurur duyuyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Öte yandan Başkan 
Ataç, Yaşam Köyü’nün 
akıllı kent gelişimi pro-
jelerinden birisi olduğuna 
dikkat çekerek uluslara-

rası referansları olan ve 
halka dokunan projele-
riyle Tepebaşı Belediye-
sinin Birleşmiş Milletler 
Örgütünün destekleriyle 
Etiyopya’da gerçekleşti-
rilen 14. İnsan Yerleşim-
leri Küresel Forumu’nda 
“Akıllı Kent Gelişimi” 
kategorisinde “Küresel 
Model” ödülü aldığını da 
kaydetti.

Konuşmaların ardın-
dan bağışçılara plaket 
ve çiçek takdim edilirken 
Alzheimer Konukevi Ek 
Ünitesi, açılış kurdelesi 
Başkan Ataç ve bağışçılar 
tarafından kesilerek hiz-
mete girdi. 

   “Buraya sahip ol-
duğumuz için büyük 
gurur duyuyoruz”
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MAVİ BAYRAKLI
İŞLETME SAYISI 
27’YE ULAŞTI
Tepebaşı Belediyesi işletmelerin 
kendini yenileyen ve geliştiren 
kuruluşlar olması hedefiyle 
yürüttüğü Mavi Bayrak uygu-
lamasına devam ederken 3 
işletme daha Mavi Bayrak 
almaya hak kazandı.

Tepebaşı Mavi Bayraklı 
İşletmeler, kent sakinleri 
için sağlıklı ve hijyenik 
koşullarda hizmet sunan 
işletmeler olarak dikkat 
çekiyor. İşletmelerde 
hijyen, kalite yönetimi ve 
çevrecilik kriterleri baş-
ta olmak üzere tüketici 
haklarına saygı, müşteri 
odaklı hizmet anlayışı ön 
planda tutuluyor. 

Son olarak Mavi Bay-
rak uygulamasına dahil 

olmak üzere başvuruda 
bulunan 3 işletme daha 
sertifika almaya hak ka-
zanırken Mavi Bayraklı 
işletme sayısı ise 24’ten 
27’ye yükseldi. Kuaför 
Asiye, Değirmencioğlu 
Lokanta ve Ayten Usta 
Gurme Restoran’ın yet-
kililerine, Mavi Bayrak 
flamaları ve sertifika-
larını Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet Ataç 
takdim etti. 

Tepebaşı Belediyesinin 
sosyal projelerinden biri 
olan Deneyimli Kafeler, 
şehir yaşamının ortasın-
da vatandaşlar için sıcak 
bir durak ve mola noktası 
olmaya devam ediyor. 

Son olarak  sporculuk 
hayatında uluslararası 
arenada birçok başarı-
ya imza atan ve Dünya 
Şampiyonu Milli Güreşçi 
Ahmet Bilek’in isminin 
verildiği Ertuğrulgazi Ma-
hallesi’ndeki Deneyimli 
Kafe’nin açılışı yapıldı. 

Açılış töreninde konu-
şan Tepebaşı Belediye 

Başkanı Ahmet Ataç  Er-
tuğrulgazi Mahallesi’nde 
açılışı gerçekleştirilen 
Ahmet Bilek Deneyimli 
Kafe’nin kafelerin içe-
risinde en doğal olanı 
olduğunu söyleyerek: 
“Hiç ağaç kesmeden bu 
tesisi yaptık. Hatta 2-3 
tane ağaç da binanın ça-
tısından dışarıya çıkıyor 
ve dışarıdan da net bir 
şekilde gözüküyor. Dene-
yimli kafelerimiz mahal-
lelerde yaşayan özellikle 
kadınların, erkeklerin, 
çocukların rahatlıkla 
kullanabildiği mekan-

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 
Ahmet Bilek Deneyimli Kafe’nin açılışı, vatan-
daşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. 

AHMET BİLEK DENEYİMLİ 
KAFE TÖRENLE AÇILDI

lar haline geldi. Tahmin 
ediyorum burası da çok 
iyi kullanılacak. Çünkü 
gerçekten şöyle bir me-
kan şehir içinde bile yok. 
Ne güzel ki buraya böyle 
bir güzellik kısmet oldu. 
Dünyaca Ünlü Güreşçimiz 
Ahmet Bilek’in adının bu-
rada yaşaması ve gele-
cek nesillere aktarılarak 
unutulmaması da bizleri 
gururlandırıyor. ” şeklin-
de konuştu.

Açılış törenine Ahmet 
Bilek'in ailesinden kızı 
Sevil Bilek ve Gülten Ba-
şıbüyük katıldı.

“Şehirler kent kim-
likleri ve kent bel-
lekleri ile yaşarlar”
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TEPEBAŞI’NDA ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR
Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek için araç 
filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Temizlik İşler Müdürlü-
ğüne ait araç parkına, 15 
tane sıkıştırmalı çöp top-
lama aracı ve 1 tane de 
konteyner yıkama aracı 
olmak üzere 16 yeni araç 
eklendi. Alınan yeni araç-
lar ile bölge genelinde 
temizlik işlerine hizmet 
veren toplam araç sayısı 
ise 46 oldu. 

Tepebaşı Belediyesi Zin-

cirlikuyu Şantiyesi’nde fi-
loya katılan yeni araçların 
tanıtımı gerçekleştirildi. 
Tanıtıma, Tepebaşı Bele-
diye Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç, Başkan Yardımcıları 
Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Me-
lih Savaş ve Fikriye Güven 
Zaptiye, Belediye Meclis 
Üyeleri, Otokoç Otomotiv 
İnönü Şube Müdürü Altuğ 
Ertürk, Otokoç Otomotiv 

İnönü Satış Müdürü Ümit 
Oraklı ile Temizlik İşleri 
personeli katıldı.

Başkan Ataç, araçları 
inceleyerek Otokoç yetki-
lilerinden bilgi aldı.  Be-
lediyenin öz varlığı ve öz 
personeliyle hizmetlerine 
devam edeceğini ifade 
eden Ataç, amaçlarının 
ekonomik şartları göze-
terek Tepebaşı sakinlerine 

daha kaliteli hizmet et-
mek olduğunu belirterek: 
“Araçların hayırlı olması-
nı diliyorum. Kullanacak 
arkadaşlarımıza kazasız, 
belasız işler diliyorum. Bu 
araçlar Tepebaşı’na yap-
tığımız hizmetlere büyük 
katkılar sağlayacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 
Otokoç Otomotiv İnönü 

Şube Müdürü Altuğ Ertürk 
ve Otokoç Otomotiv İnönü 
Satış Müdürü Ümit Oraklı 
tarafından Başkan Ataç’a 
plaket takdim edildi.

Son olarak ise Otokoç 
eğitmenleri tarafından Te-
pebaşı Belediyesi Temizlik 
İşler Müdürlüğü perso-
nellerine, filoya katılan 
yeni araçlarla ilgili eğitim 
verildi.




