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Sevgili hemşehrilerim

Tepebaşı’mız son 20 yılda olağanüstü gelişmeler ile Türkiye’de örnek gösterilen, dünyada adını duyur-
mayı başaran bir kent haline geldi. İnsan, bizim belediyecilik anlayışımızda en öncelikli unsur olarak yer 
alıyor. Her zaman belirttiğim gibi; ben belediye başkanından önce bir hekimim. Olaylara ve kentimize 
de daima bir hekim gözüyle bakıyorum. Zira şehirler, yaşayan bir organizma gibidir. Bu anlayış ile odak 
noktasında insanımızın yer aldığı her projemiz başarıya ulaşıyor.

Öte yandan hepimizi yani insanı ilgilendiren en öncelikli unsur, çevredir. Bu anlayış ile çevre sorunlarına 
karşı da üst düzeyde bir hassasiyet taşıyoruz. Dünyamızı etkileyen tehditlere ilişkin birçok bilimsel veri 
ortadayken, bu sorunları görmezden gelemeyiz. Biz de Tepebaşı Belediyesi olarak çocuklarımıza daha 
yaşanabilir bir dünya bırakmak adına birbirinden özel çalışmaları hayata geçirdik. Türkiye’de elektrikli 
otobüs kullanan ilk belediye olan Tepebaşı bugün, birçok binasında kurduğu panel sistemleri ile güneşten 
temiz elektrik üreten, tarımsal sulamada güneşten yararlanan, yağmur sularını değerlendiren, güneş 
enerjili cep telefonu şarj ünitelerini hizmete sunan örnek bir kurum. Bu vizyonumuz sayesinde Tepebaşı, 
daha önce ülkemizden hiçbir yerel yönetimin kazandıramadığı ödülleri getirme gururunu yaşıyor. Tıpkı 
kentimize kazandırmayı başardığımız Küresel Model Ödülü ve Energy Globe Vakfı tarafından düzenlenen 
ve 180’den fazla ülkeden 2 bin 500’den fazla proje başvurusunun yapıldığı, dünyanın en prestijli çevre 
ödüllerinden olan “Çevrenin Oscar’ı” Ulusal Enerji Küresi Ödülü’nde olduğu gibi.

 
Öte yandan Ekim ayının son günlerinde, kentimize yakışır bir anıtın da açılışını gerçekleştirdik. Korona-

virüs pandemisinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismini, sanatın birleştirici gücü ile ölümsüz-
leştirdik. Ülke genelinden 57 sanatçının elinden çıkan eserler, sağlık çalışanlarının isimlerinin sırlandığı 
tuğlalar ile Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nda birleşti. Bu vesile ile tüm sağlıkçılarımızın yanı sıra pandemide 
kaybettiğimiz tüm canlarımızı saygıyla anıyorum.

Tepebaşı, giderek büyüyen bir aile olmaya devam edecek. Tüm bu başarıları elde ederken bizlerden 
desteğini esirgemeyen tüm Eskişehirlilere yürekten teşekkür ediyorum.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE POLİTİKALARI
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I S O C A R P  5 7 ' N C İ  D Ü N YA  K O N G R E S İ ' N D E Y İ Z
Başkan Dt. Ahmet Ataç, Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Birliği (ISOCARP) tara-
fından Katar'ın Doha şehrinde 57’ncisi düzenlenen yıllık Dünya Kongresi'ne katıldı.

8-11 Kasım 2021 ta-
rihlerinde Katar'ın Doha 
şehrinde gerçekleştirilen 
kongrenin teması bu yıl 
“Kilitsiz Planlama: Yeni 
Zamanlar, Daha İyi Yerler, 
Daha Güçlü Topluluklar" 
olarak belirlendi. ISOCARP 
Dünya Planlama Kongre-
si'ne genel oturumlardan 

Belediyemiz, 57’ncisini 
düzenlenen kongreye Av-
rupa Komisyonu’nun hibe 
projesi birinci nesil Akıllı 
Şehir Projesi REMOURBAN 
- Akıllı Kentsel Dönüşümün 
Hızlandırılması Projesi ile 

Programa ilişkin de-
ğerlendirmede bulunan 
Başkan Ataç, Tepebaşı’nda 
gerçekleştirilen başarılı 
çalışmalar ile uluslararası 
platformlarda Türkiye’yi 
temsil etmekten gurur 
duyduğunu ifade etti. Baş-
kan Ataç: “REMOURBAN - 
Akıllı Kentsel Dönüşümün 
Hızlandırılması Projesi 
ile yerinde dönüştürerek 
yeniledik. Dönüşüm çalış-
malarımızın temelini Enerji 

Birleşmiş Milletler, 
UNESCO ve Avrupa Konseyi 
tarafından bir Sivil Toplum 
Kuruluşu olarak akredite 
edilmiş olan Uluslararası 
Şehir ve Bölge Plancıları 
Birliği (ISOCARP), kent-
leşmenin mekânsal ve 
çevresel boyutlarında ör-
nek projeler önererek ve 
destekleyerek kilit karar 
vericilere tavsiyelerde 
bulunmakta, düzenlediği 
uluslararası toplantılarla 

Tepebaşı REMOURBAN ile davet edildi

Türkiye’yi temsil etmek gurur verici I S O C A R P

teknik gezilere, ağ oluş-
turma etkinliklerinden 
odaklı seminerlere, şehir-
leri ve insan yerleşimlerini 
güvenli, dirençli ve sür-
dürülebilir hale getirme 
vizyonuyla hareket eden 
90 ülkeden 700’den fazla 
profesyonel ve karar verici 
katıldı.

başvurdu. Belediye, "Akıllılık 
ve gelişim” konusunda "Şe-
hirlerde akıllı teknolojileri ve 
kapsayıcılığı yeniden düşün-
mede, Türkiye'de Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi vaka 
çalışması" ile kabul edildi. 

Verimliliği, Sürdürülebilir 
Ulaşım, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri ile Yaygınlaş-
tırma alanındaki esaslar 
ile belirledik. Tüm bu ça-
lışmaları projemizin Av-
rupa Birliği hibe programı 
Ufuk 2020’den almaya hak 
kazandığı hibe ile gerçek-
leştirdik. Yaşam Köyü’nü 
oluşturan binalar şimdi, 
engelli bireylerimizden ev 
hanımlarımıza, Alzheimer 
hastalarımızdan çocukla-

bildiri, rapor ve mesleki 
dokümanlar yayınlamak-
ta, her yıl küresel öneme 
sahip güncel bir temayla, 
şehirlerin karşı karşıya 
oldukları mevcut ve ortak 
sorunların çözümlenmesi-
ne ve ortaya çıkan fırsat-
ların değerlendirilmesine 
öncülük etmektedir. 

rımıza kadar herkesi ku-
caklayan çalışmalarımıza 
ev sahipliği yapıyor. Dünya 
vizyonunu yakalayan ve 
Türkiye’de örnek olan bu tür 
çalışmalarımız ile ulusla-
rarası platformlarda ülke-
mizi Türkiye’deki ilk ve tek 
birinci nesil akıllı şehir pro-
jesi ile  temsil ediyor olmak 
gurur verici. Bu başarı tüm 
Eskişehir’indir.” dedi.
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Ç E V R E  O S C A R ’ I  T E P E B A Ş I ’ N I N
Tepebaşı Belediyesi, Energy Globe Vakfı tarafından düzenlenen dünyanın en pres-
tijli çevre ödüllerinden olan Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nün 2021 yılı kazananı oldu. 

Bu yıl 22’ncisi düzenle-
nen Ulusal Enerji Küresi 
Ödülü'ne 180'den fazla 
ülke tarafından çevreyi 
korumaya yönelik 2 bin 
500'den fazla sürdü-
rülebilir proje sunuldu. 
Tepebaşı Belediyesi, "RE-
MOURBAN, Lighthouse 
City of Tepebaşı" projesi 

ile birinci seçildi ve Tür-
kiye'ye ilk kez bu ödülü 
getiren belediye oldu. 
"Çevre Oscar'ı" olarak da 
adlandırılan dünyanın en 
prestijli çevre ödülü ola-
rak kabul edilen Ulusal 
Enerji Küresi Ödülü’nü 
Tepebaşı Belediyesi’ne, 
Melih Savaş Yaşam Kö-

yü’nde uygulanan Avrupa 
Komisyonu’nun birinci ne-
sil ve Türkiye’nin ilk uygu-
lamalı Akıllı Şehir Projesi 
REMOURBAN getirdi.

Tepebaşı Belediye Mec-
lis Salonu’nda düzenlenen 
ödül törenine Tepebaşı 
Belediye Başkanı Dt. Ah-
met Ataç’ın yanı sıra Eski-

şehir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen, Eskişehir Ti-
caret Odası Başkanı Metin 
Güler, Eskişehir Organize 
Sanayi Bölgesi Başka-
nı Nadir Küpeli, Energy 
Globe Vakfı’nı Temsilen 
İstanbul Avusturya Baş-
konsolosluğundan Avus-

turya Ticaret Müsteşarı 
Georg Karabaczek, Ticaret 
Müsteşar Yardımcısı Eva 
Weithaler, Hukuk Danış-
manı ve Proje Müdürü Nil 
Kaynak, Tepebaşı Beledi-
ye Başkan Yardımcıları ve 
Meclis üyeleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan 
Başkan Ataç, Belediyenin 
temiz enerji çalışmaların-
dan bahsederek:“ 2011 
yılında BEBKA’nın hibe 
projesinden 400 bin TL’lik 
hibe elde ettik. 100 bin TL 
de eş finans sağlayarak 
400 paneli belediyenin 

hizmet binasının çatısına 
yerleştirdik. Böylelikle 
yüzde 20 tasarruf etmeye 
başladık. Ürettiği elektrik 
dağıtım şirketinin şebeke-
sine bağlanan ilk belediye 
olduk. Bu gelişmenin ar-
dından yüzümüzü güneşe 
çevirdik. 2013’de Avrupa 

Başkan Ataç: Türkiye'ye ilk kez bu ödülü getiren belediye olduk 
Parlamentosu’nun Brük-
sel’de 1000 belediye baş-
kanı ile gerçekleştirdiği 
Başkanlar Sözleşmesi’ni 
imzaladık. 2020 yılına 
kadar yüzde 23 seviye-
sinde, karbon ayak izinin 
azalmasını taahhüt ettik. 
2014 yılında Remourban - 

Akıllı Kentsel Dönüşümün 
Hızlandırılması Projesi’ni 
hazırlayarak hibe almaya 
hak kazandık. Baz alınan 
2030 yılı için her bir he-
def için çalışmalar yapan 
belediyemiz, taraf oldu-
ğumuz Belediye Başkan-
ları sözleşmesini güncel-

lemiştir. 2030 yılına kadar 
uzatılan sözleşme kap-
samında karbondioksit 
emisyonumuzu azaltma 
hedefimizi yüzde 23’ten 
yüzde 40’a yükselttik.” 
dedi.
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Başkan Ataç konuşması-
nın devamında REMOUR-
BAN projesi hakkında bil-
giler verirken, “Tepebaşı 
Belediyesi proje kapsa-
mında, var olan bir bölgeyi 
sosyal bir oluşum için 
akıllı dönüşüm çerçeve-
sinde yeniledik. Böylelikle 
Yaşam Köyü’nde gençle-
rin, yaşlıların, engellilerin, 
Alzheimer hastalarının ve 
sanatseverlerin bir araya 
geldiği bir bölge oluştur-
duk. Tepebaşı Belediyesi, 
proje kapsamında Avrupa 
Komisyonu’ndan kazanı-
lan 5 milyon Euro hibe ile 
karbon salınımını azaltan 
4 adet yüzde 100 elekt-
rikli otobüs, 22 adet hibrit 
araç ve Paylaşımlı Bisiklet 
Sistemi’nde yer alan 30 
adet bisiklet ile Tepebaşı 
halkına kamusal ulaşım 
ve servis hizmeti vermeyi 
sürdürüyor. Tepebaşı Be-
lediyesi, elektrikli otobüs 

Avusturya Ticaret Müs-
teşarı Georg Karabaczek 
ise Belediyenin ödüle la-
yık görüldüğü REMOUR-
BAN projesini yerinde 
incelediğinde, kazanılan 
ödüle layık olduğunu 
anladığını ifade etti. Ka-
rabaczek: “REMOURBAN 
projesi bu ilgiyi hak edi-

Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Yılmaz Büyükerşen 
ise alınan ödülün öne-
mine değinerek: “Bugün 
Eskişehir tarihine not 
düşülecek bir törende 
hazır bulunuyoruz. Bu, 
Tepebaşı Belediyemizin 
baştan beri azim, ıs-
rar ve inatla, hayırlı bir 
inatla enerji üretiminde 
örnek bir ilçe belediye-
si olarak Eskişehirlilere 

kullanan ilk belediyedir. 
Bu bizim prestij projemiz 
oldu ve Türkiye’nin de tek 
akıllı şehrini hayata ge-
çirdik. Sadece akıllı şehir 
değil, tamamlanma sözü 
verilen 5 yıllık sürede 57 
villanın dönüşüm kapsa-
mında yenilenmesinin bi-
tirilerek oluşturduğumuz 
Yaşam Köyü’nde; alzhe-
imer hastalarını misafir 
edecek konuk evinden 
çeşitli etkinliklerin yapıla-
cağı atölyelere kadar top-
lumun tüm kesimlerinin 
sosyal hayata katılmasına 
yardımcı olacak tesisle-
re yer verdik. Bu projenin 
dünyada eşi, enderi yok. 
Melih Savaş’ın ismini ver-
dik ve projemiz ile ist ihar 
ediyoruz. Türkiye'ye ilk 
kez bu ödülü getiren bele-
diye olduk. Bu gurur tüm 
Eskişehir’in.” sözlerini 
kullandı.

yor. Bu uluslararası bir 
ödül ve bugüne kadar 25 
bin civarında proje baş-
vurusu yapılmış. Bence 
tüm dünyayı sarsan ik-
lim değişikliği, yangın-
lar, seller gibi olaylar 
dolayısıyla böyle ödül-
lerin önemini gösteriyor. 
Sayın Başkan’ı ve ekibini 

hizmet tarihine geçmiş 
bulunuyor. Sevgili kar-
deşim Ahmet Ataç’ı teb-
rik ediyorum. Gerçekten 
Ahmet’in kendi bölge-
sinde, TOKİ’den kendisi-
ne devredilen konutları 
satıp parasını, olmadık 
şeylere harcamaktansa, 
oraları çok hayırlı işlere 
tahsis etti. Bunlardan bir 
tanesi alzheimer merke-
zidir. İkincisi ise çatılara 
elektrik üretimi sağlaya-

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
“Projeyi gördüğümüzde çok etkilendik”

Büyükerşen: Tarihe not düşülecek bir tören

“ D ü n y a d a  e ş i  y o k ”
tebrik ediyorum. Projeyi 
gördüğümüzde çok et-
kilendik, böyle bir proje 
hiç görmedik. Bugün ve-
receğimiz ödül çevre ko-
nusunda ama siz aslında 
3 ödül hak ediyorsunuz. 
Çevre, vizyonerlik ve sos-
yal yönü ile bir proje” diye 
konuştu.

cak güneş panelleri yer-
leştirmesidir. Daha sonra 
da petrole dayanmayan 
otobüsleri alarak isten-
diğinde temiz havası olan 
bir şehirde yaşanabilece-
ğinin örneğini verdi” dedi.

Törende konuşmaların 
ardından Ulusal Enerji 
Küresi Ödülü’nü Avustur-
ya Ticaret Müsteşarı Ge-
orgh Karabaczek, Başkan 
Ataç’a takdim etti.

Georg KARABACZEK - Avusturya Ticaret Müsteşarı Dt. Ahmet ATAÇ
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Sürdürülebilirlik Aka-
demisi tarafından bu yıl 
8’incisi düzenlenen Sür-
dürülebilir İş Ödülleri’n-
de, belediyemiz “Çe-
şitlilik ve Kapsayıcılık” 
dalında ödül aldı. Online 
platformda düzenle-
nen törende Başkan Dt. 
Ahmet Ataç: “Bu ödüle 
layık görüldüğümüz için 
başta değerli jüri üye-

leri ve Sürdürülebilirlik 
Akademisine teşekkür 
ediyoruz. Tepebaşı Be-
lediyesi olarak engelli 
bireylerimizin toplum 
hayatına katılmasını 
önemsiyor ve hobi de-
ğil, istihdam projeleri 
yapıyoruz. İlk atölyemi-
zi 2014 yılında Yaşam 
Köyü’nde açtık. Daha 
sonra 2019’da Eskişehir 

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

Organize Sanayi Bölgesi 
(EOSB) işbirliğinde ör-
nek bir iş birliğine imza 
atarak ikinci atölyemizi 
açtık. Engelli bireyler 
iki atölyemizde bugüne 
kadar 12 milyona yakın 
parçanın montajını yap-
tı. 30 engelli gencimiz 
atölyelerde hem çalışı-
yor hem de eğitim alı-
yor. İş ortaklarımız ara-

sında İŞKUR, Anadolu 
Üniversitesi Özel Eğitim 
Fakültesi,  Nadir Küpeli 
yönetimindeki Eskişehir 
Organize Sanayi Bölgesi 
ve atölyelerimize de-
monte parça gönderen 
firmalar var. Bu akşam 
bu anlamlı ödülü atöl-
yemizdeki engelli bi-
reylerimiz adına alıyor 
ve sözlerimi ‘Üretene 

Engel Yok’ diyerek pro-
jemizin sloganı ile biti-
riyorum.” diye konuştu.

Engelliler Montaj 
Atölyesi projesinin ku-
rulduğu 2014 yılından 
bu yana aldığı çok sayı-
da ödüle, bir yenisi daha 
eklenmiş oldu.

Belediyemiz, 2021 Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde, “Çeşitlilik ve 
Kapsayıcılık” dalında Engelliler Montaj Atölyesi projesi ile ödüle layık görüldü.
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Festivale yurt dışın-
dan ve yurt içinden pek 
çok sinemacı katıldı. 
Festivalin jüri üyeliğini 
Bulgaristan’dan yapım-
cı Vlady Karanikolov, 
tiyatro, sinema ve dizi 
oyuncusu Aslı Şahin ve 

Son Dans isimli bir kısa 
filmin çekildiği kamp 
boyunca Eskişehir’de 
katılımcılarla birlikte 
olan eğitmenler ara-
sında Emel Göksu, Çiğ-
dem Vitrinel, Gül Abus 
Semerci, Marsel Kalvo, 

9. UlUSLARARASI FARKLI PERSPEKTİFLER KISA FİLM 
FESTİVALİ GÜZ SİNEMA ve SANAT KAMPI

Belediyemizin ev sahipliğini yaptığı 9. Uluslararası Farklı Perspektifl er Kısa Film Festivali 
ile Güz Sinema ve Sanat Kampı’nda 100’e yakın film gösteriminin yanı sıra bir de kısa film 
çekimi gerçekleştirildi.

yönetmen Kosovalı More 
Raca üstlendi. Katadrom 
Derneği’nin, belediyemiz 
ile birlikte gerçekleştir-
diği Alman-Türk Gençlik 
Köprüsü tarafından des-
teklenen bir de sinema 
kampı eşlik etti. Kampı 

Ahmet Toklu, Hakan Yıl-
maz, Aslı Şahin, Selcan 
Özgür gibi sinema, dizi 
ve sanat dünyasının ta-
nınmış isimleri yer aldı.

Tepebaşı Özdilek Sa-
nat Merkezi ve Tepebaşı 
Melih Savaş Yaşam Kö-

yüz yüze 20 katılım-
cı takip ederken zoom 
üzerinden Almanya ve 
Türkiye’den katılımcılar 
ilgi duydukları eğitimle-
ri çevrimiçi olarak takip 
etme fırsatı yakaladı. 
Yönetmenlik, senar-

yü’nde gerçekleştirilen 
festival etkinlikleri, Art 
Colony’nin açılmasında 
ön ayak olan ve bu yıl 
hayatını kaybeden Baş-
kan Yardımcımız Melih 
Savaş’a ithaf edildi.

yo yazımı, oyunculuk, 
kurgu, görsel efektler, 
yapımcılık ve kostüm 
tasarımı üzerine uygu-
lamalı derslerin yanı 
sıra, sektörde faal ola-
rak çalışan eğitmenlerin 
deneyim paylaşımları 

da ilgi gördü. Festival 
kapsamında Belediye-
miz Dış İlişkiler Müdürü 
Sosyolog İnci Çalışkan, 
“Göç ve Sinema” adlı bir 
seminer gerçekleştirdi.

Festival etkinlikleri Savaş’a ithaf edildi
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SAĞLIKÇILARIN iSiMLERi
TEPEBAŞI’NDA ÖLÜMSÜZLEŞTi

Ülke genelinden 57 sanatçının elinden çıkan eserler, sağlık çalışanlarının isimlerinin sırlan-
dığı tuğlalar ile Varlığınız Sağlığımız Anıtı’nda birleşti. 450 eserin birleşiminden oluşan anıtın 
açılış törenine Başkan Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Es-
kişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Mahmudiye Belediye Başkanı 
İshak Gündoğan, Han Beledi ye Başkanı Erdal Şanlı, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur 
Bilge, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim “Hocaların hocası” Prof. Dr. Cemil 
Taşcıoğlu’nun eşi Didem Akal Taşcıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon 
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 
Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner ve yaşamını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları ile 
sağlıkçılar katıldı.

Törende konuşmaların ardından Başkan Ataç, Didem Akal Taşcıoğlu ile birlikte koronavirüs 
nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun isminin sırlandığı tuğlayı, 
anıtta ayrılan bölüme yerleştirdi. Daha sonra katılımcılar anıta karanfiller bıraktı.

Duygusal anlar yaşanan buluşmada, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının aileleri, anıtta 
emeği geçen sanatçılara ve Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Anıt, Eskişehir Tepebaşı 
ilçesinde Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi’nde yer alıyor.


