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Belediyemizin yürütücülü-
ğünde hayata geçirilen ve 
Avrupa Birliği’nin hibe prog-
ramı çerçevesinde finanse 
edilen Genç Fikirler Sür-
dürülebilir Şehirler Zirvesi 
tamamlandı.

Belediyemizin konuğu olarak 
belediyenin proje merkezle-
rini yerinde inceleyen Kar-
şıyaka Belediye Başkanı Dr. 
Cemil Tugay, başarılı çalış-
malarından dolayı Tepebaşı 
Belediye Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç’ı tebrik etti.

Belediyemiz ile Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyo-
nu’na (Türk-İş) bağlı Tür-
kiye Belediyeler ve Genel 
Hizmetler İşçileri Sendikası 
(Belediye-İş) arasında dü-
zenlenen toplu iş sözleşmesi 
imzalandı. 

Tepebaşı Belediyesi tara-
fından hizmete sunulan 
Esentepe Mahalle Bahçesi’ni 
kullanan vatandaşlar, top-
rakla buluşmanın ve tarım 
yapmanın keyfini yaşıyor. 

Özel bireylerin toplumla bü-
tünleşmesinin amaçlandığı 
Gökkuşağı Kafe projesi de 
10 yılı geride bıraktı. İlki 13 
Temmuz 2011 tarihinde faa-
liyete açılan Gökkuşağı Kafe, 
2 farklı merkezde zihinsel 
yetersizliği bulunan bireyleri 
toplumla bütünleştiriyor.
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Değerli Eskişehirliler;

Dünyamız her anlam-
da zor bir dönemden 
geçiyor. Bir yanda et-
kili olan pandemi tüm 
insanlığın yaşamını 
güçleştirirken diğer 
yanda iklim krizi gele-
ceğimizi ciddi biçimde 
tehdit ediyor.

Artan sıcaklık, eriyen 
buzullar, sel olayları, 
kuraklık tehlikesi ve 
yangınlar küresel ısın-
manın sonuçlarından 
bazıları.  Eğer içinde 
bulunduğumuz bu kri-
ze karşı bilinçlenmez 
ve gerekli önlemleri 
almaz isek ne yazık 
ki dünyamızı çok daha 
kötü günler bekliyor.

Geçmişte iklim de-
ğişikliği olarak ad-
landırılan günümüzde 
ise küresel ısınmanın 
ciddiyetini artırmasıy-
la yerini “iklim krizi” 
tanımına bırakan bu 
kavram, temelinde 
dünyamızda iklimsel 
dengenin bozulması 
anlamına geliyor. İn-
sanoğlunun çevre ve 
doğa bilinci olmadan 
sergilediği davranış-
lar, atmosfere salınan 
sera gazı miktarını 
artırıyor. Bu gazlar 
iklimi değiştiriyor ve 
değişen iklim de çöl-

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ÇEVRE POLİTİKALARI

leşme, kuraklık, den-
gesiz yağış oranı ve 
sıcaklık artışına yol 
açıyor. Sıcaklığın art-
ması buzulları eriti-
yor, okyanusların asit 
oranı artıyor, bitkiler 
yok oluyor ve hayvan-
lar ölüyor. Özetlemek 
gerekirse kömür gibi 
fosil yakıtları kullan-
maya, bilinçsiz elekt-
rik kullanmaya, ulaşım 
araçlarının çalışma-
sında benzin ve dizel 
akaryakıt kullanılma-
ya, ormansızlaşmaya 
devam edildiği sürece 
geleceğimiz için umut 
giderek azalacak.

Biz ise tüm bu teh-
likeler karşısında öy-
lece durmak yerine 
birçok hayati adım 
atmaya, çevremizi ko-
rumaya, geleceğimiz 
olan çocuklarımıza ya-
şanabilir bir dünya bı-
rakmak için çalışmaya 
devam ediyoruz.

Tepebaşı Belediye-
si olarak Türkiye’nin 
elektrikli otobüs kul-
lanan ilk belediyesi 
olmaktan gurur duyu-
yoruz. Ayrıca ana hiz-
met binamız ile birlik-
te birçok merkezimize 
kurduğumuz güneş 
enerji santralleri ile 
elektrik üreterek hem 
tasarruf yapıyor hem 
de çevreyi koruyoruz. 

Güneş enerjili hay-
vansal sulama siste-
mimiz de Yakakayı ve 
Gündüzler mahalle-
lerimizde hayvan su-
lamada kullanılıyor. 
Hibrit araçlarımız be-
lediye hizmetlerinde, 
elektrikli bisiklet sis-
temimiz ESPEDAL ise 
vatandaşlarımızın kent 
içi ulaşımında kullanı-
lıyor.

Öte yandan 2013 
yılında Avrupa Par-
lamentosu’nun Brük-
sel’de 1000 belediye 
başkanı ile gerçekleş-
tirdiği Başkanlar Söz-
leşmesi’ni imzaladık. 
2020 yılına kadar %23 
seviyesinde, karbon 
ayak izinin azalmasını 
taahhüt ettik. Baz alı-
nan 2030 yılı için her 
bir hedef için çalışma-
lar yapan belediyemiz, 
taraf olduğumuz Bele-
diye Başkanları Söz-
leşmesini güncelledi. 
2030 yılına kadar uza-
tılan sözleşme kapsa-
mında karbondioksit 
emisyonumuzu azalt-
ma hedefimizi yüzde 
23’ten yüzde 40’a yük-
selttik. Şimdi de 2021 

yılı sonuna kadar 2030 
taahhüdü kapsamında 
‘Tepebaşı Belediyesi 
Sürdürülebilir Enerji 
ve İklim Eylem Pla-
nı’ hazırlanacak ve yıl 
sonuna kadar 2050 
karbon-nötr vizyonu-
na taahhüt vereceğiz.  
Her yıl binlerce ton 
atığın geri dönüşümü-
nü sağlayarak 2009 
yılından bu yana do-
ğayı da korumuş olu-
yoruz. Alanında öncü 
bu uygulamalara sahip 
olan Tepebaşı Bele-
diyesi, sürdürülebilir 
belediyecilik ve çevre 
politikalarına sağla-
dığı uyum ile yenilikçi 
projeler geliştirmeye 
devam edecek.

İklim krizi konusunda 
bilinçli ve duyarlılık 
sahibi olan, bu müca-
deleye destek sağla-
yarak doğayı koruyan 
vatandaşlarımızı kut-
luyor, tüm hemşehri-
lerime mutlu yarınlar 
diliyorum.
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T E P E B A Ş I ’ N D A N  U Y U M  Ç A L I Ş T A Y I
Tepebaşı Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Hazırlamaya Yönelik 
Kapasite Geliştirme projesini tamamladı. 

Çalıştayda konuşan 
Başkan Ataç belediyenin 
çalışmaları hakkında bil-
giler verdi. Belediyenin 
Yaşam Köyü’nde tamam-
ladığı Remourban - Akıllı 
Kentsel Dönüşümün Hız-
landırılması Projesi’nin 
önemine değinen Ataç: 
“2013’ten beri Avrupa 
Parlamentosu’nda Baş-
kanlar Sözleşmesi’ni im-
zalamamız ile beraber Te-
pebaşı’nda farklı bir süreç 
gelişti. Belediye binamızın 
birçok enerji kaçağı ol-

Türkiye’ye çok önemli bir proje kazandırdık
duğu için BEBKA’dan bir 
enerji projesinden hibe 
kazanarak çatıdaki 400 
panelle bu işe başladık. 
Ardından Sürdürülebi-
lir Enerji ve Eylem Planı 
hazırlayıp gönderdik ama 
Türkiye’nin başarısı çok 
yüksek değildi. Türkiye’de 
kaç belediyenin sürdü-
rülebilir eylem planı var 
bilemiyorum, bir tanesi 
Tepebaşı Belediyesi. Bu 
işin meyvesini ise sonra-
dan aldık, eylem planımız 
ile hibe programlarından 

yararlanabildik. Ardından 
2014’teki Remourban 
projesine giriş yaptık. Av-
rupa’da da büyük rakip-
lerimiz vardı. 2015-2020 
yılları arasında bu projeyi 
başarı ile tamamladık. 
Neticede Türkiye’ye çok 
önemli bir proje kazan-
dırdık. Kısaca, herkes 
Türkiye’den dışarıya para 
gönderirken biz Türkiye’ye 
döviz getiriyoruz. O para 
da tamamen Eskişehir’de 
harcandı. Büyük başarı 
geldi.” diye konuştu.

Başkan Ataç: Yeni ufuklu 
projelerle hareket edeceğiz

ve Kurucu Ortak Caner 
Demir, “İklim Değişik-
liğine Uyum ve Kentler” 
adlı bir sunum yaptı. 
Ardından katılımcılar, 
“Risk ve Etkilenebilirlik 
Değerlendirmesi” adlı 
ankete katıldı. Prog-
ramda daha sonra ken-
tin yapılı çevresi ve ye-
şil alanları, su varlığı, 
biyoçeşitlilik, tarım gibi 
konularda odak çalışma 
gruplarında tartışmalar 
yürütüldü. Oluşturu-
lan Kentsel Altyapı, Su 
Alanları, Tarım ve Biyo-
çeşitlilik ile Halk Sağlı-
ğı masalarında konular 
uzmanlarınca masaya 
yatırıldı.

Çalıştaydan elde edi-
len sonuçlara detaylı 
biçimde SECAP’ta yer 
verileceği bildirildi.

Başkan Ataç Tepeba-
şı’nın yeni projeler ile 
hareket etmeye de-
vam edeceğini aktara-
rak: “Sürdürülebilirlik 
Merkezimiz ile  İklim 
Değişikliği Müdürlü-
ğümüzü birleştirdik ve 
bir müdürlük haline 
getirdik. Yeni ufuklu 
projelerle hareket ede-
ceğiz. Projeleri hayata 
geçirirken Demir Enerji 
ve Anadolu Üniversitesi 
ile bir güç birliği yarat-
mak, yan yana durmak 
bizi onurlandırıyor. Tabi 
şehirlerin küresel ko-
nulara karşı artık di-
rençli şehirler olması 
çok önemli.” sözlerini 
kullandı.

Programda daha sonra 
Demir Enerji’den proje 
yöneticisi Gonca Akgül 

Belediyemizin, BEBKA tarafından başarılı bulunarak destekten yararlanma hakkı kazandığı Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Pla-
nı’nın (SECAP) hazırlanmasına yönelik alınan eğitim-danışmalığın yanı sıra kentin iklim değişikliği ve etkilerine bağlı olarak karşı karşıya 
kaldığı ve kalacağı riskleri anlama ve değerlendirme üzerine, konularında uzman kişi ve kurumların katıldığı Uyum Çalıştayı düzenlendi. 
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GENÇ FİKİRLER SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER ZİRVESİ
Belediyemizin yürütücülüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği’nin hibe programı 
çerçevesinde finanse edilen Genç Fikirler Sürdürülebilir Şehirler Zirvesi tamamlandı.

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi, Sürdürüle-
bilirlik Adımları Derneği, 
MOSAIC (Yunanistan) ve 
EduEra (Slovakya) ortak-
lığında gerçekleştirilen 
proje kapsamında Eski-
şehir’deki zirveye katı-
lan gençler, belediyenin 
sürdürülebilirlik ile ilgili 

merkez ve projelerini de 
yerinde inceleme şansı 
buldu. Yaşam Köyü, Mus-
tafa Kemal Atatürk Spor 
Tesisleri Su Sporları Mer-
kezi ve Yeryüzü Ekoloji 
Okulu’nu gezen gençle-
re, belediye yetkilileri de 
merkezleri tanıttı.

Merkezleri yerinde gördüler

22-27 Ağustos 2021 
tarihleri arasında bele-
diyenin ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen son 
atölye çalışması pande-
mi tedbirleri çerçevesin-
de yapıldı. Türkiye Ulusal 
Ajansı tarafından “Eras-
mus Plus (KA3) Yapılan-

dırılmış Diyalog: Genç-
ler ve Gençlik Alanında 
Karar Alıcılar Arasında 
Toplantılar” programı 
kapsamında belediye-
nin koordinatörlüğünde 
yürütülen projenin Es-
kişehir ayağına 75 genç 
katıldı.

Belediyemiz Sürdürü-
lebilirlik Merkezi tara-
fından yürütülen proje 
kapsamında İstanbul, 
İzmir ve Ankara’daki 
atölyelerin ardından Es-
kişehir’deki zirveye ka-
tılan 18-30 yaş arasın-
daki gençler; şehirlerin 

sürdürülebilir olabilmesi 
adına önündeki engelleri 
ve çözüm yollarını tartı-
şıp bu konuda bir gençlik 
politikası üzerine çalıştı. 
Çalışmalar neticesinde 
ortaya çıkacak gençlik 
politikası ise konuyla 
ilgili karar alıcılara su-

nulacak. Zirveye katılan 
gençlere, belediyemiz 
Sukurusu Uygulama 
Merkezi’nde geri dönü-
şüm kağıtlardan üretilen 
teşekkür belgeleri de 
takdim edildi.
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Bu kapsamda Artvin’in 
Arhavi ilçesinde yaşanan 
sel felaketinden etki-
lenen vatandaşlar için 
hazırlanan yardımlar, 
bölgeye ulaştırıldı. Tepe-
başı Belediye Başkanı Dt. 
Ahmet Ataç, yaşanan afet 
sonrasında CHP Artvin 
Milletvekili Uğur Bayrak-
tutan ve Arhavi Belediye 
Başkanı Vasfi Kurdoğlu 
ile görüşerek bölge hal-

Fen İşleri Müdürlüğü personelleri Cihan Bayraktar ve Akın Arslan, Başkan Ah-
met Ataç’ı makamında ziyaret ederek gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında 
Ataç’a bilgi verdi.

Değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç da, 23 gün boyunca canla başla ça-
lışmalarda yer alan personelleri tebrik etti. 

T E P E B A Ş I ’ N D A N  A R H AV İ ’ Y E  YA R D I M  E L İ

BOZKURT’TA YARALARI SARAN ÖZVERİLİ PERSONELE TEŞEKKÜR

Belediyemiz Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye 
yardım eli uzattı. Hazırlanan hijyen paketleri ve kanepeler, afetzedelere ulaştırıldı.

Başkan Dt. Ahmet Ataç, Kastamonu’nun Bozkurt ilçe-
sinde yaşanan sel felaketi sonrasında yaraların sarıl-
ması için gerçekleştirilen çalışmalarda özveriyle gö-
rev alan personelleri makamında ağırladı.

kının ihtiyaçları konusun-
da bilgi aldı.

Daha sonra Başkan 
Ataç’ın talimatları ile ha-
zırlanan 250 aileye hijyen 
paketi ve 40 adet çekyat, 
Eskişehir Ticaret Odasının 
da katkıları ile bölgeye 
ulaştırıldı. Hazırlanan 
yardımlar, Başkan Ataç’ın 
incelemelerinin ardından 
selden etkilenen Arhavi 
sakinlerine ulaştırıldı.

Öte yandan Belediyemiz 
ekiplerinin bölgede ger-
çekleştirdiği çalışmalara 
özel teşekkürler de gel-
mişti. Bozkurt’ta yaşa-
nan felaket sonrasında 
incelemelerde bulunan 
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, özveri ile görev 
yapan Tepebaşı Belediye-
si ekiplerini tebrik etmiş, 
ardından da İçişleri Ba-
kanlığı Afet ve Acil Du-

Özverili çalışmalara özel 
teşekkürler gelmişti

rum Yönetim Başkanlığı 
(AFAD) Denetim Hizmet-
leri Daire Başkanı Bilal 
Karataş, Başkan Ataç’a 
telefonla ulaşarak Bakan 
Soylu’nun teşekkürlerini 
iletmişti. Ayrıca Bursa 
AFAD İl Müdürü Yalçın 
Mumcu da Başkan Ataç’a 
bölgedeki çalışmalara 
sağladığı destekten dola-
yı teşekkür etmişti.
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Başkan Ataç, konuğu 
Başkan Tugay’a; Gökku-
şağı Kafe, Metin Özöğüt 

Yaşam ve Bakım Mer-
kezi, Mutfak Atölyesi, 
Mustafa Kemal Atatürk 

B A Ş K A N  T U G AY ’ D A N  T E P E B A Ş I ’ N A  TA M  N O T
Belediyemizin konuğu olarak belediyenin proje merkezlerini yerinde inceleyen Karşıyaka Be-
lediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, başarılı çalışmalarından dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç’ı tebrik etti.

Spor Tesisleri Su Spor-
ları Merkezi, sağlık 
çalışanlarına vefa anıtı, 

Şirintepe Çocuk Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği, 
Engelliler Montaj Atöl-

yesi gibi merkezleri 
gezdirdi. 

Başkan Tugay; Gökku-
şağı Kafe’de görev ya-
pan özel bireylerden Su 
Sporları Merkezi’nin gü-
neş enerji sistemi ve en-
gelli dostu fiziki yapısına 
kadar pek çok çalışmayı 
tanıma fırsatı buldu. 
Mutfak Atölyesi’nde ço-
cuklar ile birlikte kurabi-
ye de yapan Başkan Tu-
gay: “Hiçbir iş tek başına 
başarılmaz. Mutlaka iş 

Başkan Tugay: “İnanılmaz güzel işler”
birlikleri, ortaklaşmalar 
gerektirir. Tepebaşı Be-
lediyesinin çalışmalarını 
incelediğimde inanılmaz 
güzel işler yapıldığını 
görüyorum. Ahmet Ağa-
bey’i bu sebeple bir kez 
daha tebrik ediyorum. 
İzmir’deki demokrasi, 
özgürlük ve çağdaşlık, 
kültür-sanat dokusu 
Eskişehir’de de var. Es-
kişehir ile İzmir arasında 

da çok sıkı bir bağ var. 
Tüm bu etkenler Ahmet 
Ağabey ile bizi birbi-
rimize yakınlaştırıyor. 
Daha fazla görüşerek iş 
birliğimizi geliştirmemiz 
gerektiğine inanıyorum. 
Konukseverliği, yoldaş-
lığı ve bizlere örnek ol-
duğu için teşekkür, her 
biri birbirinden değerli 
çalışmaları için tebrik 
ediyorum.” dedi.

Başkan Ataç da Başkan 
Tugay’ı ağırlamaktan ve 
iki belediye arasında ge-
lişen yakın ilişkilerden 
dolayı memnuniyetini 
belirterek: “Sevgili Ce-
mil Başkanımız göreve 
geldiğinden bugüne süre 
gelen ilişkilerimiz geliş-
meye devam ediyor. Te-
pebaşı’nda 1999’dan bu 

Başkan Ataç: “İş birliği çok önemli”
yana süren bir gelişim ve 
istikrar var. Bu anlamda 
bir faydamızın olması 
bizleri çok mutlu eder. 
CHP’li yerel yönetimler, 
halkçı belediyeler olarak 
vatandaşımıza kaliteli 
hizmet üretmeye devam 
edecek. Karşıyaka hal-
kının da Cemil Başkan 
gibi bir belediye başkanı 

olduğu için çok şanslı 
olduklarını düşünüyorum. 
Bu birliktelik ile sanatsal, 
kültürel, sosyal projeler 
hususunda iş birliğini 
geliştirerek sürdürmeyi 
hedefliyoruz.” dedi.

Başkan Tugay, Tepeba-
şı’ndaki gezi ve incele-
melerinin ardından kent-
ten ayrıldı.
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Belediyemiz Hizmet 
Binası yanında faali-
yetlerini gerçekleştiren 
Yeryüzü Ekoloji Okulu; 
doğayla ilişki kurmayı, 
doğaya erişimi, bir ara-
da yaşama kültürünü, 
sürdürebilirliği, yerel 
ekosistemle oynama-
yı, toplumsal aktiviz-
mi, mekanı tanımayı ve 

Edremit Belediyesinin 
düzenlediği 4. Edremit 
Kitap Fuarı’nda aldığı 
ödülden dolayı mutlu-
luğunu ifade eden Baş-
kan Ataç, Eskişehir’de 
Alzheimer hastalarına 
ve yakınlarına destek 
olmaktan büyük gurur 
duyduğunu belirterek: 
“Ben önce bir hekim son-
ra belediye başkanıyım. 
Meselelere de daima 
hekim gözü ile bakarım. 
Bu projede amacımız, 
Alzheimer hastalarına ve 

Y E R Y Ü Z Ü  E K O L O J İ  O K U L U TEPEBAŞI’NA BİR
ÖDÜL DAHABelediyemiz ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Der-

neği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu 
Projesi kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları 
devam ederken kayıtlar ise haftalık olarak yenileniyor.

Başkan Dt. Ahmet Ataç, 4. Edremit 
Kitap Fuarı’nın İkinci Yüzyıl Yerel 
Yönetim Ödül ve Kapanış Törenin-
de, Alzheimer Konukevi projesi ile 
ödüle layık görüldü.

Öte yandan belediye 
yetkilileri, atölye çalış-
maları kayıtlarının hafta-
lık olarak yenileneceğini 
belirtti. Kontenjanların 

Kayıtlar haftalık yenileniyor
sınırlı olduğu atölyeler 
ve yapılan atölye çalış-
maları hakkında bilgi 
almak isteyenlerin, Çev-
re Koruma ve Kontrol 

mekan bilincini ön plana 
çıkarıyor. 

Atölye çalışmaları 
arasında; Masal Gecesi 
(6-12 yaş), Oyun Gece-
si (9-15 yaş), Sinema 
Gecesi (7 yaş ve üzeri), 
Oyunlarla Geri Dönüşüm 
(6-12 yaş), Çocuk Yogası 
(3-6), Sürdürülebilir Ya-
şam ve İklim (7-12 yaş) 

yakınlarına destek ola-
bilmek. Çünkü Alzheimer 
hastalarımızın bakımı 
gerçekten kolay değil. 
Merkezimizde kalan has-
talarımız işinde uzman 
personellerimizin göze-
timinde yaşamlarına de-
vam ediyor. Hastalarımız 
burada katıldıkları çeşitli 
aktivitelerle sosyalleşi-
yor. Sosyalleştiklerinde 
ise hastalıklarının daha 
kötüye gitmesinin engel-
lendiğine şahit oluyoruz. 

ile Kompost Atölyesi (9-
12 yaş) yer alıyor. 

Bununla birlikte gele-
cekte tüm dünyayı etkisi 
altına alacağı öngörülen 
su kıtlığına dikkat çek-
mek amacıyla 25 Litre 
adlı belgesel, National 
Geographic tarafından 
çevrimiçi olarak çocuk-
larla buluşturuldu. 

Müdürlüğü’ne 0 (222) 
211 40 00 / 3081-3085 
numaralı telefondan ula-
şılabileceğini bildirdi.

Böyle bir merkez Türki-
ye’de ilk ve tek noktalar-
dan bir tanesidir. Yaşam 
Köyü’ndeki Alzheimer 
Konukevi’nde 80 ve Alz-
heimer Derneği’nde de 40 
olmak üzere toplam 120 
hastamızı ağırlıyoruz. 
Böyle bir hizmeti halkı-
mıza sunduğumuz için 

büyük bir gurur duyuyo-
ruz. Alzheimer hasta ya-
kınlarımızın memnuniyeti 
ve huzuru paha biçilemez 
bir duygu.” diye konuştu.

Başkan Ataç’ın konuş-
ması, katılımcılardan 
alkış aldı. Tören, Gece 
Yolcuları konseri ile sona 
erdi.
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Belediyenin  imzaladığı “İklim İçin Biz Varız” 
deklarasyonu kapsamında 24 yerel yönetimi 
mercek altına alan “İklim İçin Kentler: İzleme & 
Değerlendirme Raporu” yayınlandı. 

2010 yılı baz alınarak 
salımlarda 2020 yılına 
kadar yüzde 20 azaltım 
hedef koyan Tepebaşı, 
Sürdürülebilir Enerji Ey-
lem Planını 2014 yılında 

İ k l i m  E y l e m  P l a n l a r ı

TEPEBAŞI’NIN İKLİM KRİZİYLE MÜCADELESİ

İklim Eylemleri: Azaltım 
Eylemleri 

Ulus-ötesi kent dayanışma 
ağlarına üyelik

Belediyemiz; 2020 yılın-
da Atık Getirme Merkezi 
ile hem olumsuz şartlar 
altında, kayıt dışı olarak 
çalışan sokak toplayıcı-
larına statü ve güvence 
sağlamak hem de topla-
nan atıkları  kayıt altına 
almak amacıyla Tepeba-
şı Geri Dönüştürülebilir 
Atık Toplayıcıları Sosyal 
İşletme Kooperatifi’ni 
(GESİKOOP) kurarak faali-
yete geçirilmesini sağla-
dı.  2014-2020 yıllarını 
kapsayan Horizon 2020 
Programı’nda yer alan 

Aralık 2019’da  belediye-
mizin de arasında bulun-
duğu 24 belediye, Boğa-
ziçi Üniversitesi, UN SDSN 
Türkiye, 350 Türkiye ve 
Yerel İzleme Araştırma ve 
Uygulamalar Derneği ortak 
girişimi ile gerçekleştirilen 
organizasyonda “İklim İçin 
Biz Varız” deklarasyonuna 
imza atıldı. 350.org Tür-

Öte yandan ICLEI, Avru-
pa Başkanlar Sözleşmesi, 
Belediye Başkanları Kü-
resel İklim ve Enerji Söz-
leşmesi gibi Ulus-ötesi 
kent dayanışma ağlarına 

REMOURBAN isimli pro-
jesiyle; kamusal hizmet-
lerde kullanılmak üzere 
4 adet elektrikli otobüs, 
belediye iç hizmetlerin-
de kullanılmak üzere 22 
adet hibrit araç ve kent-
lilerin hizmetine sunmak 
üzere 30 elektrikli bi-
sikleti filosuna katmıştı. 
Şu an için ise Paylaşımlı 
Bisiklet Sistem (ESPE-
DAL) ve Paylaşımlı Sco-
oter Sistem (ESCOOTER) 
projelerinin çalışmalarına 
devam ediliyor.

kiye tarafından bir izleme 
ve değerlendirme raporu 
hazırlanarak yayınlandı. 
Raporda; 6 büyükşehir 
belediyesi, 4 il ve 14 ilçe 
belediyesinin gerçekleş-
tirdikleri iklim eylemleri 
ele alındı. İzleme ve de-
ğerlendirme raporunda 
yerel yönetimlerin ger-
çekleştirdikleri azaltım ve 

üyeliği bulunan Tepeba-
şı, 2020-2024 Stratejik 
Planında İklim Krizine 
dar hedef ve faaliyetlere 
oldukça geniş yer veriyor. 

uyum eylemlerinde öne 
çıkanların derlenmesinin 
yanı sıra belediyelerin 
yaşadığı zorluklar ve 
engeller değerlendirildi. 
Doğa temelli çözümler, 
dönüştürücü uyum gibi 
dünyadaki farklı kentle-
rin alternatif arayışları ile 
kentsel adil iyileşme viz-
yonu da raporda yer aldı.

uygulamaya koymuştu. 
2030 yılını hedefleyen 
iklim eylem planı hazır-
lık süreçlerine de devam 
ediliyor.
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G Ö K K U Ş A Ğ I  K A F E  1 0  YA Ş I N D A

Özel bireylerin toplumla 
bütünleşmesinin amaç-
landığı Gökkuşağı Kafe 
projesi de 10 yılı geride 
bıraktı. İlki 13 Temmuz 

Belediyemiz, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirme-
leri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türki-
ye’de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor.

“Gençlerimizin arkasında olduğum için çok mutluyum”
Proje hakkında değerlen-

dirmede bulunan Başkan 
Ataç da Gökkuşağı Kafe 
sayesinde özel bireylerin 
birçok avantaj sağladığını 
ve kendilerini geliştirdiğini 
vurguladı. Proje ile bugüne 
kadar yaklaşık 20 öğren-
cinin istihdam edildiğini 
kaydeden Başkan Ataç: 
“Gökkuşağı Kafe projesine 
başladıktan sonra çok bü-
yük mesafe kat ettik. Öğ-
rencilerimiz aldıkları eği-
timlerin ardından sigortalı 

ve maaşlı olarak çalışabili-
yorlar. Aralarından KPSS'yi 
kazanarak devlet memuru 
olanlar var, 20 öğrencimiz 
de istihdam edildi.  Bunun 
örneği Türkiye'de çok az. 
Gençlerimiz, ‘çalışamaz-
lar’ denilen bir ortamda, 
onlara görev verdiğinizde 
son derece iyi yaptıklarını 
ispatladılar. Çalışırlarken 
dikkatleri üst düzeyde, 
iş ahlakları örnek olacak 
seviyede. Gökkuşağı Kafe 
birçok belediyeye de iyi 

örnek oldu. Aldığımız ödül-
ler de bu projenin anlamı 
açısından çok önemliydi. 
Gençlerimizi ne kadar sev-
sek, emek versek az. Onla-
rı hayata kazandırmaktan, 
arkalarında olmaktan do-
layı çok mutluyum.” ifade-
lerini kullandı.

Gökkuşağı Kafe, Tepebaşı 
Belediyesi Özdilek Sanat 
Merkezi ve Kızılcıklı Mah-
mut Pehlivan Caddesi ol-
mak üzere iki ayrı noktada 
hizmet veriyor.

2011 tarihinde faaliyete 
açılan Gökkuşağı Kafe, 
2 farklı merkezde zihin-
sel yetersizliği bulunan 
bireyleri toplumla bü-

tünleştirirken bireylerin 
de özgüven kazanmasını 
sağlıyor. Proje ile birey-
lerin ailelerinin yaşadığı 
zorlukların azaltılması 

noktasında da fayda sağ-
lanıyor. Engelli bireyler 
ayrıca fotoğraf çekimin-
den ebruya, halk oyu-
nundan Latin danslarına 

kadar eğlenceli aktivi-
telerde bulunma imkanı 
yakalıyor.



TEPEBAŞI HABER 10

Hayat Tepebaşı’ndaHayat Tepebaşı’nda

Belediyemizin gençlerin hizmetine sunduğu Gençlik Merkezleri, 
kentteki üç farklı noktada hizmet veriyor. 

Tepebaşı Belediyesi 
Gençlik Merkezleri 10. 
kuruluş yılını geride bı-
rakırken sağladığı ola-
naklar ile kentteki genç 
nüfusun vazgeçilmezi 
olmuş durumda.

Düzenlenen etkinlikler 
ile gençlerin verimli şe-
kilde vakit geçirmesine 

destek olurken eğitim 
çalışmaları ile de geli-
şimlerine destek veren 
Gençlik Merkezleri, üç 
noktada yer alıyor. Her 
yıl on binlerce genci 
ağırlayan 19 Mayıs, 29 
Ekim ve 2 Eylül Gençlik 
Merkezleri, gençlerin 
kentteki en sevdiği me-

kanların başında geliyor.
Düzenlenen etkinlik ve 

faaliyetlerden haberdar 
olmak isteyen gençler, 
sosyal medya hesapla-
rından @esktgm kul-
lanıcı adı ile Tepebaşı 
Belediyesi Gençlik Mer-
kezleri’ni takip edebili-
yor.

GENÇLİK MERKEZLERİ 10 YAŞINDA 
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TEPEBAŞI BELEDİYESİ ENDÜSTRİ FUARI’NDA

ESKİŞEHİR TARIM FUARI’NDA YERİMİZİ ALDIK

Tepebaşı Belediyesi, 
Tüyap Tüm Fuarcılık Ya-
pım A.Ş. tarafından Es-
kişehir’de ilk kez düzen-
lenen Eskişehir Endüstri 
Ar–Ge, Sanayi ve Tekno-
lojileri Fuarı’na katıldı.

Eskişehir Ticaret Oda-
sı – TÜYAP Fuar Merke-
zi’nde düzenlenen fuarda,  
belediyemiz de standı ile 
yer aldı. Tarım sektörünün 
paydaşlarını bir araya ge-
tiren fuarda Başkan Ataç, 
açılış töreni sonrasında 
alanı gezdi. Başkan Ataç 
daha sonra CHP Eskişehir 
Milletvekili Utku Çakırözer 
ve Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili 
Mustafa Önder ile birlikte 
Tepebaşı Belediyesi stan-
dını ziyaret etti. Başkan 
Ataç ve beraberindekiler, 
belediyenin kırsal kalkın-

ETO – Tüyap Fuar Mer-
kezi’nde, Eskişehir Ti-
caret Odası, Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi 
ve Tüyap iş birliği ile 
hazırlanan Eskişehir En-
düstri Ar–Ge, Sanayi ve 

mayı destekleyen Çoban 
Festivali, Esentepe Mahal-
le Bahçesi, Atalantekke’de 
çilek fidesi dağıtımı, güneş 
enerjili sulama sistemleri, 
Sakintepe Soğuk Hava De-
posu, Tepebaşı Kırsal Kal-
kınma Kurulu, Kadın Üre-
ticiler Satış Noktası, Tohum 
Takas Şenliği, Cumhuriyet 
Sebze Hali, Ekolojik Pazar 
gibi çalışmalarının anlatıl-
dığı standı gezdi. Başkan 
Ataç da tarımın ülke eko-
nomisi açısından büyük bir 
önem taşıdığını ifade ede-
rek fuarın hayırlı olmasını 
temenni etti.

Belediyemiz, Eskişehir’de ilk kez düzenlenen Eskişehir En-
düstri Fuarı’nda Engelliler Montaj Atölyesi projesini tanıtıyor.

Başkan Dt. Ahmet Ataç, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 
Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açılış törenine katıldı.

Teknolojileri Fuarı’nda, 
belediyemiz de Engelliler 
Montaj Atölyesi projesi 
ile yer aldı.

Stantta proje hakkında 
bilgilendirici görsellerin 
yanı sıra video görüntü-

lere de yer verildi. Aşağı 
Söğütönü Mahallesi’nde-
ki Yaşam Köyü’nde yer 
alan İbrahim Ethem Ke-
sikbaş Engelliler Montaj 
Atölyesi ve EOSB Engel-
liler Montaj Atölyesi’nde 

yapılan çalışmaların 
anlatıldığı stant, fuar 
ziyaretçilerinden de ilgi 
gördü.
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Belediyemiz tarafından düzenlenen “Onlar Seni Unutmadan 
Sen Onları Hatırla” söyleşisinde Alzheimer ile yaşam dene-
yimleri paylaşıldı.

Belediyemiz tarafından yeni bir etkinlik olarak başlatılan Şehir Konuşma-
larının 2. ve 3. sü  online olarak gerçekleştirildi.

ONLAR SENİ UNUTMADAN SEN ONLARI HATIRLA

Ş E H İ R  K O N U Ş M A L A R I  D Ü Z E N L E N D İ

Alzheimer ile yaşam ko-
nusunda farklı disiplinden 
uzmanlar ve hasta yakın-
larının katılımı ile “Onlar 
Seni Unutmadan Sen Onları 
Hatırla” başlıklı etkinliğin 
ilk programında moderatör 
Eskişehir Alzheimer Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Demet Öz-
babalık Adapınar, konuk ise 
Tepebaşı Belediyesi Yaşam 
Köyü Alzheimer Konukevi 
Sorumlu Hekimi Dr. Aslı 
Ünügür  “Alzheimer’dan Ko-
runabilir miyiz?” sorusunu 
tüm yönleri ile ele aldı.

Online olarak düzenlenen 
ikinci söyleşide; konuk Av. 

Eğitimci yazar Gencer Ay-
türe’nin hazırlayıp sunduğu 
Şehir Konuşmaları ikinci 
bölümünün konukları Es-
kişehir Lokantacılar Odası 
Başkanı Bahar Bilen ve 
Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Eskişehir 
Bölge Temsil Kurulu Baş-
kanı Özgür Ersoy oldu. 

Şehir Konuşmaları’nın 
üçüncü bölümünde Eski-
şehirli lise öğrencilerinin 
başarı öyküleri ele alındı. 
Aytüre’nin konukları; akci-
ğer kanseriyle ilgili proje 
geliştiren Eskişehir Ana-
dolu Lisesi öğrencisi Beril 
Kurban, Uluslararası Bilim 
Temelli Bilgi Yarışmasında 
Coğrafya dalında dünya 

Çiğdem Sülükoğlu ile “Alz-
heimer ile yaşam ve yasal 
yükümlülükler” konusunu 
tüm yönleriyle ele aldı. 

Üçüncü söyleşinin konu-
ğu Hacettepe Üniversitesi 
Hemşirelik Fakültesi İç Has-
talıkları Hemşireliği Ana-
bilim Dalı – Geriatri Hem-
şireliği Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Sevgisun Kapucu 
ile  “Özverili Bakım Süreci” 
konusu üzerine konuşuldu. 
Tüm söyleşiler, belediyenin 
“tepebasibld” adlı Youtube 
kanalından izlenebilmekte-
dir.

birincisi olan Özel Şehir Ko-
leji öğrencisi Ata Karahan 
ile hazırladıkları projelerle 
TÜBİTAK Araştırma Projeleri 
Yarışması’nın Türk Dili ve 
Edebiyatı alanında birinci 
olan Bahçeşehir Fen ve 
Teknoloji Lisesi öğrencisi 
Arda Uzunoğlu, Robotik 
Kodlama alanında üçüncü 
olan Yeni Çizgi Koleji öğ-
rencisi Halid Yıldırım, Tarih 
alanında teşvik ödülü alan 
ETİ Sosyal Bilimler Lisesi 
öğrencileri İlayda Kandilci 
ve Arda Polat oldu.

Şehir Konuşmaları prog-
ramın tamamı, Tepebaşı 
Belediyesinin “tepebasibld” 
adlı Youtube kanalından iz-
lenebiliyor.
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Tepebaşı Sosyal Kuluçka 
Merkezi’nin yürütücüsü 
olduğu  “Tepebaşı Sosyal 
Kuluçka Merkezi Sosyal 
Girişimcilik Eğitim Prog-
ramı” tamamlandı. Birleş-
miş Milletler Uluslararası 
Çalışma Örgütü Türkiye 
Ofisi tarafından destek-
lenen “İnsana Yakışır İş 
Fırsatları Projesi” kapsa-
mında gerçekleştirilen 

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine, Başkan Ataç’ın yanı sıra 
Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, sendika yöneticileri ve 
işçi temsilcileri katıldı. 

eğitim, ön-kuluçka ve ku-
luçka programı olarak iki 
etap halinde, online olarak 
düzenlendi. Eğitimlere; 
toplumsal meselelerin 
çözümü ile ilgilenen, top-
lumsal dönüşüm hayali 
kuran, sosyal girişimcilik 
ile ilgili bilgi sahibi olarak 
sosyal girişimci olmak 
isteyen farklı ülkelerden 
uluslararası başvuru/statü 

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde “Fikirden girişimciliğe” sloganı 
ile gerçekleştirilen Sosyal Girişimcilik Eğitimleri sonunda düzenlenen yarışmada, 
dereceye giren sosyal iş fikirleri ödüllendirildi.

Belediyemiz ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu’na (Türk-İş) bağlı Türkiye Belediyeler ve 
Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) 
arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi imzalandı. 

SOSYAL İŞ FİKİRLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ

Yarışmada; Merve Ak-
man, Berna Begüm To-
sunoğlu ve Esra Atak’ın 
“Climate Anatolia” adlı 
iklim krizinin etkilerini 
objektif olarak kamuo-
yuna aktarma amacıyla 
kurulan ve iklim haber-
ciliğine odaklanan portal 
çalışması birinci oldu. 
Hilal Karul’un “Bir İplik 
Olma Hikayesi” adlı mısır 
koçanından elde edilen 
elyaf kullanarak yapıla-
cak vegan iplik üretimi 
çalışması ikinciliği, Mer-
ve Güngör’ün “Sisters-
Lab” adlı kadınları ve 
kız çocuklarını destek-
leyerek bilim, teknoloji, 
mühendislik ve mate-

Yarışmada Dereceye Girenler
matik alanındaki cinsiyet 
eşitsizliğini gidermeyi 
hedefleyen çalışması ise 
üçüncülüğü elde etti. Bi-
rinci; 10 bin lira ve 3 ay 
boyunca mentorluk ve 
koçluk desteği, ikinci; 5 
bin lira ve 3 ay boyun-
ca mentorluk ve koçluk 
desteği, üçüncü de 2 bin 
lira ve 3 ay boyunca men-
torluk ve koçluk desteği 
ödüllerinin sahibi oldu.

Öte yandan yarışma-
da dereceye girenlerin 
mentorluk ve koçluk 
programlarının 8 Eylül 
itibariyle başlayarak 8 
Aralık’a kadar süreceği 
bildirildi.

15 Temmuz 2021 – 14 
Temmuz 2023 tarihleri-
ni kapsayan toplu iş 
sözleşmesinden, 104 
çalışan yararlanacak. 
Sözleşme, iş güvence-
si ve ücretlerde artış 
sağlıyor.

Sözleşme ile sağ-
lanan ücret artışları; 
2021 ikinci altı ayı için 
yüzde 7, 2022 ilk altı 
ayı için yüzde 8, 2022 
ikinci altı ayı için yüz-
de 8 ve 2023 ilk altı 
ayı için yüzde 8 olarak 
gerçekleşti. Ayrıca ek 
kazançlarda da iyileş-

T o p l u  İ ş  S ö z l e ş m e s i
tirme yapıldı. Bu kap-
samda eğitim, bayram, 
düğün, askerlik gibi 
sosyal yardımlarda bi-
rinci yıl yüzde 20, ikin-
ci yıl yüzde 20 olmak 
üzere toplamda yüzde 
40 artış gerçekleştiril-
di. Öte yandan yüzdelik 
dilimlere, kıdem, gıda, 
iş riski gibi direk ücre-
te yansıyan kalemlere 
yapılan artışla birlikte 
toplam yüzde 36 aylık 
ücretlere iyileştirme 
yapılmış oldu.

sahibi olan yabancılar ve 
ev sahibi topluluk üyeleri 
katıldı.

Ücretsiz olarak gerçek-
leştirilen 21 günlük eği-
timler tamamlandıktan 
sonra bir yarışma düzen-
lendi. Uzman kişilerden 
oluşan jürinin değerlen-
dirmesi sonucu yarışmada 
belirlenen üç sosyal iş 
fikri ödüllendirildi. 
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Belediyemizin muhteşem çocukları “İki Elin Sesi Var Senfoni 
Orkestrası” 6. yılını kutluyor.

İKİ ELİN SESİ VAR ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI 6 YAŞINDA

Orkestramız çocuklara yeni 
ufuklar açmak amacıyla Ve-
nezuela’nın ‘El Sistema’ ör-
neğini rehber edinerek 2015 
yılında kuruldu. 7-17 yaş 
arası tüm çocuklara herhangi 
bir ücret almadan, yetenek 
sınavından geçirmeden bera-
berce müzik yapma yoluyla; 
karşılıklı saygı, anlayış ve 
farklılıkları kabullenme gibi 
kavramları kazandırmak 
için kurulan orkestra, 2015 

yılında bağışlarla toplanan 
enstrümanlar ve 40 çocuk-
la,  ilk çalışmalarına başladı. 
Bugün yaklaşık 2500 çocuk,  
Fazıl Say gibi dünyaca ünlü 
besteciler ile sahne almış; 
yurt içinde ve yurt dışında 
verdikleri konserler ile de 
pek çok ödüle layık olmuştur. 
Türkiye’de türünün ilk örneği 
olan orkestramız “müziğin 
birleştirici gücünün”   de canlı  
örneği olmuştur.

Yurt içi ve yurt dışında 26 konser

“Böyle bir eğitim almayı isterdim.”

“Sanat ve müzik alınması gereken sosyal bir haktır.”

“Sorumluluk almak için enstrüman çalmak önemlidir.”

“Müzik sayesinde ekip olmayı öğreniyorlar.”

Orkestranın koordina-
törü Kaan Kıran: “Orkest-
ramızın hikayesi aslında 
çok uzaklardan Günay 
Amerika’dan gelen bir hi-
kaye. Bu hikayeyi Türkiye 
şartlarına uyarlamak çok 
zor olacaktı ama çocuk-
ların da yardımıyla, her 
şeyin üstesinden geldik. 

6 senedir orkestranın 
üflemeli çalgılar eğitme-
ni olan ve şef olan Simay 
PALA: “     Çocukların 
burada aldığı eğitim ile 
devlet konservatuarın-
daki eğitim arasında fark 
var ama burada bizler; 

Orkestra Şefi Özmen 
GENÇ: “Bu projenin yani 
aynı sistemin İstan-
bul’daki farklı bir aya-
ğında aynı burada yetişen 
çocuklar gibi eğitim ala-
rak bu sistemin getirdi-
ği orkestra şeflerinden 

Orkestra eğitmeni Naz-
lıcan Elmas da: “Bence 
herkesin müzik ile alaka-
sı olması, bir enstrüman 
çalması gerekiyor çünkü 

Orkestranın Viyolonsel 
Eğitmeni Can Gencer: “ Bu 
projede çocuklarla hiç-
bir yetenek sınavına tabi 
tutulmadan birlikte mü-
zik yapmak çok hoşuma 
gitti. Biz müziği bir araç 
olarak kullanıyoruz. Mü-
zik sayesinde çocuklara 

Yurt içi ve yurt dışında 
yaklaşık 26 tane konser 
verdi. İnanılmaz hoca-
larla birlikte çalıştılar. Bu 
isimlerden birkaç tanesi 
Fazıl Say, Gülsin Onay. 
Umarım nice sevgi dolu, 
barış dolu 6 yıllar yaşa-
rız.” ifadelerini kullandı.

bu işin bize ne kadar zor 
öğretildiğini, çocuklara 
bir şeyi zor demeden, 
bunu yapabilirsin dedik-
ten sonra onların her şeyi 
başarabildiğini gördük.” 
şeklinde konuştu.

birisiyim. Avrupa Birliği 
Çocuk Hakları Sözleşme-
since sanat ve müzik de 
alınması gereken sosyal 
bir haktır. Türkiye’nin de 
bunun altında imzası var-
dır. Çocukların kötü alış-
kanlıklardan, sokaktaki 

bu, çocukları ve bireyleri 
sorumluluk sahipliği ko-
nusunda eğitiyor. Başka-
nımız her konserimizde 
yanımızda oldu, her sı-

biz; birlikte ekip olmayı, 
bireysel başarı kadar 
ekiple de bir başarı sağ-
layabilmeyi öğretiyoruz. 
Bize bu imkanı sağlayan 
başta Başkanımız Ahmet 
Ataç’a ve bu projede yer 
alan herkese çok teşek-
kür ediyorum.” dedi.

yaşantılarından kurtulup 
böyle bir merkezde top-
lanması, kardeşlik bağı-
nın ve müziğin bir arada 
böyle bir proje halinde 
sunulması mükemmel bir 
şey.” ifadelerini kullandı.

kıştığımızda yanımızdaydı 
bu yüzden ona çok te-
şekkür ederiz.” şeklinde 
konuştu.
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İKİ ELİN SESİ VAR ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI 6 YAŞINDA

Eskişehir Güzel Sanatlar 
Lisesi öğrencisi Eser Le-
kesizgöz: “Burası benim 
müzikal gelişimimi çok 
etkiledi İlk temel keman 
eğitimini senfoni verdi. 
Daha sonra hocalarımızın 
da desteği ile müzik okul-
larına girmeye başladık. 
Ben Eskişehir Güzel Sa-

Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi Devlet Konservatu-
arı’nda 2. sınıf öğrencisi 
Uğuralp Baysal: “Başka 
şehirlerdeki arkadaşları-
ma Eskişehir’deki bu or-
kestradan bahsettiğimde 
kendi şehirlerinde olma-
dığı için üzülüyor ve şa-

Anadolu Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı’nda 
vurmalı çalgılar öğrencisi 
13 yaşındaki Mert Şamil 
Aydın: “Bir müzik aleti ça-

Orkestradaki keman 
öğrencilerinden Nidanur 
Çelikel ise: “Müzik haya-
tımın ana noktası diyebi-
lirim, buraya başlamadan 
önce çok içine kapanık 
bir çocuktum. Sosyal bir 
çevrem yoktu, dışarıya 

Eskişehir Atatürk Güzel 
Sanatlar Lisesi öğrencisi 
Can İbrahim Yalçın: “Bura-
sı güzel sanatlara gitmemi 

natlar Lisesi’ni kazandım 
halen orada okumakta-
yım. Bireysel olarak çal-
mak ile senfonide çalmak 
bambaşka şeyler. Senfo-
nide çalmak bambaşka bir 
duygu çünkü 150 kişisiniz; 
150 kişi aynı duyguya, 
aynı nefese sahip olabil-
mek çok farklı bir duygu. 

şırıyorlar. Bu elbette ki 
Tepebaşı Belediyesi’nin 
yaptığı çok güzel bir ça-
lışma, 6 senedir başarılı 
olduğu için diğer şehirler-
de hatta yurt dışında bile 
duyulmaya başladı. 

6 yıl önceki halim ile 
şimdiki halimi kıyasladı-

larken seni izlemeleri çok 
değişik bir duygu yaşat-
tırıyor insana, o duyguyu 
şu an kelimeler ile anla-
tamam. Senfoni sayesinde 

bile çıkmıyordum. Fakat 
buraya başladıktan sonra 
hepsini yıktım, yani bura-
sı ve müzik hayatımın ana 
noktalarından biri oldu. 
Müzik hayatımda her za-
man olacak.” şeklinde 
konuştu.

sağladı. Buranın bana en 
büyük katkısı beni daha 
iyi bir dünyaya hazırlamak 
oldu, çünkü çevremde 

“Orkestra olmak aynı anda nefes almak gibi.”

“Kalbimde birkaç kapı açıldığını hissettim.”

“Kelimelerle anlatılmaz duygular yaşadık.”
“Buraya başlamadan önce çok 
içine kapanık bir çocuktum.”

“Burası beni daha iyi bir dünyaya hazırladı.”

“Burası benim ailem, 2. evim.”
Orkestra öğrencilerin-

den Gupse Şevval Aydın 
duygularını dile getirir-
ken: “6 yıl önce geldi-
ğimde çok heyecanlıy-
dım, küçüklüğümden beri 
çello çalmak istemiştim 
ve burada ilk defa çel-
lonun başına oturdum. 
Gerçekten tarif edilemez 

histi. Bu benim için bü-
yük bir kazanım, burası 
mesleğimi belirleyen, 
hayatıma yön veren yer 
oldu. Burası benim ailem, 
2. evim. Burada ruhen de 
bir gelişim yaşadım. Tüm 
bu süreç mesleğimi de 
şekillendirmemi sağladı.” 
ifadelerini kullandı.

Orkestra olmak aynı anda 
nefes alabilmek gibi. 

Başkanımız bütün kon-
serlerimize geliyor, ken-
disine çok minnettarız. 
Çok samimi bir başkan, 
derslerimize gelir kontrol 
eder, öğrenciler ile tek 
tek konuşur.” ifadeleriyle 
duygularını anlattı.

ğımda, önceden müzik ile 
çok alakası olmayan bir 
insandım başka şeylere 
odaklanan biriydim, şimdi 
müzik hayatıma girdi ve 
kalbimde birkaç kapı açıl-
dığını hissettim.” şeklinde 
konuştu.

Fazıl Say, Gülsin Onay gibi 
ünlü isimlerle sahne aldık 
bu benim için muhteşem 
bir duyguydu.” dedi.

böyle şeylerin olduğunu 
bilmiyordum. Burası saye-
sinde müzik benim mes-
leğim oldu.” dedi.
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ESENTEPE MAHALLE BAHÇESİ
Belediyemiz tarafından hizmete sunulan Esentepe 
Mahalle Bahçesi’ni kullanan vatandaşlar, 
toprakla buluşmanın ve tarım yapmanın keyfini 
yaşıyor.

Esentepe Çocuk Sanat Merkezi’nin yanında yer alan bahçede birçok tarım ürünü-
nü yetiştiren mahalleliler, taze ürün tüketmekten ve şehir yaşamı içinde toprakla 
buluşmaktan memnun olduklarını söylüyor.

Yaklaşık 6 yıl önce 
bahçeye meyve fidanları 
diken çocuklar, emek-
lerinin karşılığını alarak 
dalından meyve topluyor. 
Esentepe Mahallesi saki-

Çocuklar bahçeye 6 yıl önce diktikleri 
ağaçlardan meyve toplamanın hazzını yaşıyor.

ni çocuklar, bahçede va-
kit geçirmekten, toprakla 
uğraşmaktan, ağaçların 
bakımını üstlenmekten 
ve meyve yetiştirmekten 
dolayı çok mutlu oldu-

Esentepe Mahalle Bah-
çesi’nde tarım üretimi 
yapan Hatice Konuk: 
“Belediyemizin sağladığı 
imkanlarla 3 yıldır bah-
çemizi ekiyoruz. Şehir ha-
yatından bir nebze de ol-

“Sofralarımızda emeklerimizle yetiştirdiğimiz 
ürünleri tüketiyoruz”

sun uzaklaşarak toprakla 
buluşuyoruz. Bu yıl mah-
sullerimiz de çok güzel. 
Sofralarımızda emek-
lerimizle yetiştirdiğimiz 
ürünleri tüketiyoruz. Biz-
lere bu imkanı sağlayan 

başta Başkanımız 
Ahmet Ataç olmak 
üzere emeği ge-
çenlere teşekkür 
ediyoruz.” diye ko-
nuştu. 

ğunu söylüyor. Diktikleri 
fidanların zamanla kendi 
boylarını geçtiğini söy-
leyen çocuklar, Tepebaşı 
Belediyesi’ne teşekkür 
ediyor.

Esentepe Mahalle Bah-
çesi’nde vakit geçiren 
çocuklar: “Burada dikti-
ğimiz meyve ağaçları yıl-
lar içinde büyüdü. Biz de 
onların bakımını yaptık, 

“Ağaç lar  b i z imle  b i r l ik te  büyüdü”
suladık. Şimdi mevsimi 
geldi ve ağaçlarımızdan 
meyve topluyoruz. Bizim 
büyüttüğümüz ağaçların 
meyvesi, pazardan ya da 
marketten alınanlar gibi 

değil. Gerçekten çok lez-
zetli. Bizlere bu imkanı 
tanıyan Tepebaşı Beledi-
yesi’ne teşekkür ediyo-
ruz.” diye konuştu.
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K A D I N L A R I N  E L  E M E Ğ İ  D E Ğ E R  B U L U Y O R

218 CAN DAHA SICAK BİR YUVAYA KAVUŞTU

Belediyenin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda 
hizmete sunulan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası hizmete devam ediyor. 

Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları 
için faaliyetlerine devam ediyor. 

Temmuz 2019’da hizme-
te başlayan ve kent halkı 
tarafından çok sevilen 
Kadın Üretici Ürün Satış 
Noktası haftada üç gün 
olmak üzere Özdilek Sanat 
Merkezi, Batıkent Belde 
Evi ve Uluönder Mahallesi 
Fevzi Çakmak Caddesi’nde 
hizmet veriyor.  Kırsal ma-

2009 yılından bugü-
ne yaklaşık 10 bin sokak 
hayvanını sahiplendirerek 
tüm belediyelere örnek 
olan Tepebaşı Belediyesi 
Doğal Yaşam Merkezi, sa-
hiplendirme çalışmalarına 
devam ediyor. 2021 yılının 
Ocak-Mayıs döneminde 
merkez tarafından sahip-
lendirilen sokak hayvanı 
sayısı 218’e ulaştı. 157 kö-

halle sakini üretici kadın-
lar, kurulan tezgahlarda 
ürettikleri doğal ürünleri 
kent halkının beğenisi-
ne sunuyor. Öte yandan 
Nisan 2021’den itibaren, 
kadınların göz nuru ile 
ürettiği el işi ürünler de 
vatandaşların beğenisine 
sunuluyor.

pek ve 61 kediyi evlerine 
kabul eden duyarlı vatan-
daşlar da tüm kent halkı-
na, “Satın alma, sahiplen” 
diyerek can dostlara ku-
cak açmaları tavsiyesinde 
bulundu.

Bursa Çevre Yolu 4. kilo-
metrede hizmet veren Do-
ğal Yaşam Merkezi’ne, 0 
(533) 955 79 04 numaralı 
telefondan ulaşılabiliyor.

Üretici kadınların elin-
den çıkan bebek giysi-
leri, patik, hırka, bere, 
atkı, dantel, sabunluk 
lif, masa örtüsü, pas-

Haftanın 2 günü satışa 
çıkıyor

pas, örme oyuncak ve 
dekorasyon amaçlı mef-
ruşat ürünleri vatan-
daşlardan ilgi görüyor. 
Kırsal mahalle sakini 

üretici kadınlar, çar-
şamba günleri Uluönder 
Mahallesi Fevzi Çakmak 

Caddesi’nde, pazar gün-
leri ise Batıkent Belde 
Evi bahçesinde el emeği 

göz nuru el işi ürünlerini 
sergiliyor.
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AV R U PA  H A R E K E T L İ L İ K  H A F TA S I
Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin genel amacı toplu taşımanın, yürüme ve 

bisiklete binme ile diğer sürdürülebilir hareketlilik biçimlerinin desteklenmesi olarak dikkat çekiyor. Yürümek ve bisiklete binmenin yay-
gınlaşması ile kentlerin geleceği bakımından CO2 emisyonu olmayan, güvenilir, sosyal ve ekonomik ulaşımın yaygınlaşması hedefleniyor.

“Sürdürülebilir Ula-
şım; Sağlıklı ve Güvenli 
Hareketlilik” teması ile 
düzenlenen etkinlik-
ler kapsamında 16-22 

Belediyemiz ve Erişile-
bilir Kent Atölyesi (EKA) 
ekibinin ortaklığı ile Av-
rupa Hareketlilik Hafta-
sı Atölyesi düzenlendi. 
Zoom üzerinden online 
olarak düzenlenen atöl-
yeler; Yaya Hareketliliği 
– Kent Hafızası, Kent Ai-
diyeti, Sosyal Sürdürüle-
bilirlik,  Bisiklet Scooter 
Hareketliliği / Güvenli 
Bisiklet Yolları, Ulaşım 
Alternatifleri ve Teşvik 
Edecek Uygulamalar, 
Artan Aktif Hareketlilik 
ve Kullanıcı Profille-
ri, Kentsel Hareketlilik 
Sosyal Ekonomik Çev-

Belediyemiz Yeryü-
zü Ekoloji Okulu’nda 
gerçekleştirilen Böcek 
Oteli Atölyesi ve Oyun-
larla Geri Dönüşüm 
Atölyesi etkinlikleri-
ne 30 öğrenci katıldı. 
Atölyeye katılan Ata 

Eylül tarihleri arasında 
Sweaters mobil uygu-
laması ile tespit edilen 
en çok yürüyen 3 kişi, 
ödüllendirildi. 

Yıldız Anaokulu ve Al-
tın Çocuklar Akademi-
si Anaokulu öğrencisi 
çocuklar, hem doğal 
yaşam hem de geri dö-
nüşümün önemi hak-
kında önemli bilgiler 
edindi.

S Ü R D Ü R Ü L E B İ L İ R  U L A Ş I M ;
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ HAREKETLİLİK

A V R U P A  H A R E K E T L İ L İ K 
H A F T A S I  A T Ö L Y E S İ 

Ç O C U K L A R  İ Ç İ N  Ç E V R E C İ 
A T Ö L Y E  Ç A L I Ş M A L A R I

resel Faktörler başlıkla-
rında gerçekleştirildi.

 
Erişilebilir Kent 

Atölyesi (EKA) Nedir?

Erişilebilir Kent Atöl-
yesi; Evrensel Tasarım, 
Yaratıcı Tasarım ve Top-
luluk Tasarımı temaları 
üzerinden oluşturduğu 
yeni nesil kolektif çalış-
ma kültürü ile genç birey 
ve toplulukları bir araya 
getirerek özgün fikirleri 
görünür kılmayı amaç-
layan disiplinler arası 
bir ekosistem ve atölye 
topluluğudur.
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E K

AV R U PA  H A R E K E T L İ L İ K  H A F TA S I

“Sürdürülebilir Ula-
şım; Sağlıklı ve Güvenli 
Hareketlilik” teması ile 
düzenlediğimiz etkin-
likler, “Sporla Buluşu-
yoruz” ile devam etti. 
Özdilek AVM yanındaki 
koruluk alanda düzen-
lenen Sporla Buluşu-
yoruz, yoga etkinliği 
ile başladı. Ardından 
Eskişehir Dağcılık İhti-

Belediyemiz ile 
Eko-Okullar ortaklı-
ğında gerçekleştirilen 
resim sergisi Cassaba 
Modern’de açıldı. Sergi-
de, Eko-Okullar öğren-
cileri tarafından çizilen 

Belediyemiz ile Es-
kişehir Bisiklet Der-
neği - Vel ESBİD iş 
birliğinde “Arabasız 
Gün – Pedallıyoruz” 
etkinliği Belediye Hiz-
met Binası önünde 
kortej eşliğinde baş-
ladı.  Korteje Eskişehir 
Bisiklet Derneği - Vel 
ESBİD, Dorlion Bisiklet 
Grubu, Corelli Bisiklet 
ve Tepebaşı Belediyesi 

sas Kulübü tarafından 
gerçekleştirilen Slack-
line denge oyunları ile 
katılımcılar keyifli anlar 
yaşadı. Sonrasında ise 
Eskişehir Tarihi Savaş 
Sanatları Derneği’nin 
tarihi savaş sanatları 
gösterisinde renkli gö-
rüntüler ortaya çıktı. 
Etkinlikler canlı müzik 
ile sona erdi.

ve çocukların gözünden 
“Sürdürülebilir Ulaşım; 
Sağlıklı ve Güvenli Ha-
reketlilik” konusunu 
anlatan 65 resim yer 
aldı. 

yetkilileri katıldı. 
Ardından katılımcılar 

Özdilek AVM yanındaki 
koruluk alanda, Sür-
dürülebilir Yaşam Film 
Festivali seçkisinden 
“Sürmeye Devam: Oto-
mobil Rüyası” / Keep 
On Rolling: The Dre-
am Of Automobile adlı 
film gösterildi.

DOLU DOLU SPOR ETKİNLİKLERİ

ÇOCUKLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ULAŞIMI RESMETTİ

H A R E K E T L İ L İ K  H A F T A S I 
“PEDALLIYORUZ” İLE SONA ERDİ
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