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TEPEBAŞI 
ESKİŞEHİR
KENT PROFİLİ



GENEL BİLGİLER

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilin de hizmet veren Tepebaşı
Belediyesi 9 Eylül 1993 Tarih 21693 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 504 sayılı
"Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname"
uyarınca ilk kademe belediyesi olarak kurulmuştur.
06.03.2008 tarih ve 5747 Sayılı "Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe
Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" gereği ilçe
Belediyesi statüsüne dönüşmüş ve Çukurhisar, Muttalip Belde Belediyeleri'nin
tüzel kişilikleri kaldırılarak ilçe belediyesine bağlanmıştır. 12.11.2012 tarih ve
6360 sayılı "On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun" gereği Gündüzler Belediyesi'nin tüzel kişiliği kaldırılarak ilçe
belediyesine bağlanmıştır.



KONUM

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir'i doğu-batı istikametinde ikiye bölen Porsuk
Çayı'nın kuzeyinde kalmaktadır. 
Tepebaşı'nda 91 mahalle bulunmaktadır.



DEMOGRAFİK YAPI

Tepebaşı bölgesinin gelişimi
de, göçlerin
yoğunluğunlaştığı 1900'lü
yılların hemen öncesine
rastlar. Yeni oluşan
mahallelerle, nüfus,
Odunpazarı'ndan Porsuk
kıyısına, oradan da kentin
kuzeyine doğru yayılmıştır.
Tepebaşı nüfusu 2015 yılına
göre 333.553, kapladığı alan
ise 93 bin 250 hektardır. Bu
nüfusun, 168.539
(%50,53) erkek ve 165.014
(%49,47) kadından
oluşmaktadır.



ÖRGÜTLENME YAPISI 



BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Meclisi'nde 23 CHP, 14 AKP, 1 MHP'li üye bulunmaktadır.
Komisyonlar:
Etik Komisyonu

Plan Bütçe Komisyonu

İmar Komisyonu

Eğitim Komisyonu

Yönetmelik Komisyonu

Esnaf ve Zanaatkarlar Komisyonu

Sanat Kültür Komisyonu

Hukuk Komisyonu 

Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu

İç Anadolu Belediyeler Birliği

Tarihi Kentler Birliği

Sağlıklı Kentler Birliği

İçkili Yerler Bölgesi Belirleme Komisyonu

Pazaryerleri Komisyonu



FAALİYETLER, PROJELER, ETKİNLİKLER

Belediyenin faaliyetleri, proje ve etkinlikleri 5 ana
çerçevede şekillenmektedir:
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Sosyal Politikaları

Kadın Politikaları 

Aile, Çocuk ve Gençlik Politikaları 

Projeler

Çevre, Kent ve Ekoloji Politikaları 

5



SOSYAL
POLİTİKALAR

Sosyal Yaşam Merkezi

İmece Merkezi

Yaşam Köyü ve
Alzheimer Merkezi

Beldeevleri ve Aşevleri

Gökkuşağı Kafe

Üreten Eller Montaj Atölyesi



SOSYAL
 POLİTİKALAR

SOSYAL YAŞAM MERKEZİ
Zihinsel engelli çocukların sabahları evlerinden
alınarak akşam saatlerine kadar bakım verildiği bir
merkez olmasının yanı sıra, çocukların el becerileri
ve spor aktiviteleri yapmalarına destek olunan bir
merkezdir. Bu merkezde amaç, ailelerin engelli
çocuklarının bakımının ve gelişiminin izlendiğini
bilerek, rahatça sosyal yaşamlarına vakit
ayırmalarına olanak sağlayarak tükenmişliklerinin
önüne geçmeye çalışmaktır.
Zihinsel engelli genç bireylerin ihtiyacına göre
tasarlanmış olan Sosyal Yaşam Merkezi’nde uyum
programlarına katılan engelli bireyler beraber
üretiyor ve paylaşımları sonucu çıkan ürünleri
sergilemektedir.



SOSYAL
 POLİTİKALAR

Üreten Eller Montaj Atölyesi
Tepebaşı engelli ve dezavantajlı
gruplara ilişkin politikalarını, onları
toplumla bütünleştirici yönde
düzenliyor ve aşırı korumacı değil
toplumla bütünleştirici nitelikte
olmasını sağlamaktadır. "Üreten Eller
Projesi" adı altında çeşitli fabrikalardan
alınan parçaların zihinsel engelli
bireylerle montajlama işi
yürütülmektedir. Organize sanayi
bölgesinden çeşitli fabrikalardan alınan
parçalar, 15 engelli birey ile başlayan
proje 29 kişiye yükselirken, 12 firmadan
25 çeşit malzeme ile çalışılıyor. Eğitim
çalışması, Tüm Sanayici ve İş Adamları
Derneği (TÜMSİAD) ve Anadolu
Üniversitesi tarafından da
desteklenmektedir. Proje, İşkur Genel
Müdürlüğü'nün onayı ile kurs ve düzenli
üretime katılıyor bir yandan da
sosyalleşme fırsatı bulmaktadır.

Sosyal Yaşam Merkezi Projeleri



SOSYAL
 POLİTİKALAR

Gökkuşağı Kafe
Tepebaşı Belediyesi tarafından
açılan Gökkuşağı Kafe, zihinsel engelli
bireylerin toplumla bütünleşmesinin
amaçlamaktadır. Tepebaşı Belediyesi ve
Türkiye Sakatlar Derneği ile ortaklaşa hayata
geçirilen Gökkuşağı Kafe, zihinsel engelli
bireyleri toplumla bütünleştirmek ve
özgüvenlerini kazandırmak amacıyla
kurulmuştur. Zihinsel engelli bireylerin servis
yaptığı bir alan olan Gökkuşağı Kafe bu
bireylerin gelişiminin takip edilebileceği
akademik çalışmalara zemin hazırladığı gibi
engelli ailelerinin yaşadığı zorlukların
azaltılmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Engelli bireyler Kafe’nin üst
katında oluşturulan alanda fotoğraf
çekiminden, ebruya halk oyunundan Latin
danslarına kadar eğlenceli aktivitelerde
bulunmaktadır. Zaman zaman belediyeye
bağlı Doğal Yaşam Merkezi gibi yerleri ziyaret
eden engelliler her geçen gün kent yaşamının
etkin bir bireyine dönüşmektedir.



SOSYAL
 POLİTİKALAR

BELDEEVLERİ VE AŞEVİ
Tepebaşı Belediyesi Beldeevleri, dayanışmanın ve
paylaşmanın merkezi Tepebaşı bölgesinde yaşayan
vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek, talep ve
şikâyetlerini yerine getirebilmek adına mahallerde
belirli noktalarda oluşturulan 15 Beldeevi,
gerçekleştirdiği sosyal yardımlar ve kültürel
faaliyetler ile büyük takdir topluyor.
Beldeevlerinde genç, yaşlı, kadın, erkek, çocuk
binlerce vatandaş meslek edindirme, eğitim, hobi,
spor, müzik kurslarımızdan ücretsiz olarak
yararlanıyorlar. Kurslar sonucunda kursa katılan
kursiyerler milli eğitim onaylı sertifika almaya hak
kazanıyorlar. Beldeevleri, ihtiyaç sahibi ailelere
erzak, sıcak yemek, yakacak, kıyafet, süt, kırtasiye,

ilaç, ev eşyası yardımlarını da gerçekleştiriyor. Yaşlı
ve engelli vatandaşların servis aracıyla her gün
evlerine sıcak yemek yardımında bulunulurken,

imkanı olmayan vatandaşların evlerinde de temizlik
çalışmaları yürütülüyor. Aşevleri ayrıca her Ramazan
ayında binlerce vatandaşa yemek veriyor.

Tepebaşı Belediyesi Aşağı Söğüt Beldeevi 

Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi



SOSYAL
 POLİTİKALAR

Her yıl açılan 30 farklı branşta 4 bin kursiyere
ulaşan Beldeevleri, 22 branşta açılan yaz
okullarıyla da 5 bin 700 öğrenciye Evde
Hasta Yaşlı Bakımı, Okuma Yazma, Ev
Mefruşatı, Aşçılık, Ön muhasebe başta olmak
üzere çeşitli kurs hizmeti verilmektedir.



SOSYAL
 POLİTİKALAR

İMECE MERKEZİ

İmece Merkezi’ne bağışlanan her türlü ev eşyası
ve giysi, yeni sahipleriyle buluşturmaktadır.
Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan İmece
Merkezi Zincirlikuyu Beldeevi karşısındaki
yerinde hizmet verilmektedir. Merkez özellikle
dar gelirli vatandaşlar tarafından büyük ilgi
görmektedir.Vatandaşlardan gelen kıyafet ve
ikinci el ev eşyaları temiz bir şekilde gerçek
ihtiyaç sahipleriyle buluşturan merkezde, bir
ailenin tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayacak
çeşitlilikte eşyalar bulmak mümkün. Yılda
yaklaşık  1600 aileye giyecek yardımı yapılan
merkezde, yaklaşık 60 aileye de eşya yardımı
yapılıyor.Yangın ve doğal afet gibi durumlarda
vatandaşların evlerinin onarılması da yine İmece
Merkezi tarafından sağlanıyor. Kış aylarının soğuk
günlerinde sokakta kalan vatandaşlarımızı da
düşünen merkez onlara sıcak yuvalar
buluyor.İmece Merkezi’ne kullanmadıkları
eşyalarını vermek isteyen vatandaşlar, Mavi Masa
biriminin 444 44 26 nolu telefonunu arayarak
ekipleri
bilgilendirebiliyorlar.



SOSYAL
 POLİTİKALAR

YAŞAM KÖYÜ VE ALZHEİMER MERKEZİ

Alzheimer hastalığı, günümüzde bakım zorluğu
ve bakım maliyetleri açısından özellikle dar gelirli
aileler üzerinde büyük bir yük oluşturuyor.
Eskişehir Tepebaşı Beldesi’nde yaşayan Alzheimer
hastaları ve aileleri ise “Yaşam Köyü ve Alzheimer
Merkezi Projesi” ile artık geleceğe daha umutlu
bakabiliyorlar. Alzheimer hastalığı, engelli yaşlılar
ve sağlıklı yaşlanma konularında Türkiye’de
ilklerden biri durumunda. Tesis, Alzheimer
Derneği kontrolünde Alzheimer tanısı olan 18
yatılı, 5 gündüz bakım gerektiren hastaya hizmet
vermektedir. Alzheimer hastalarıyla beraber,
engelli ve yaşlı bakım evleri yer almaktadır. Bu
merkezin ortasındaki yeşil alanda da sera, hobi
bahçeleri ve yine yaşlılar için spor üniteleri ve
bütün sistemi kapsayacak fizyoterapi merkezi yer
almaktadır. 



SOSYAL
 POLİTİKALAR

Alzheimer hastası yurttaşların yaşam kalitesini
arttırmaya ve hasta aileleri ile yakınlarının hasta
bakımı ile ilgili yüklerini azaltıp, sorunlarına destek
olmak ve yurttaşlara yönelik sosyal alanlar
oluşturulmaktadır.Hayırsever yurttaşların katkılarıyla
yenilemesi tamamlanan binalar TOKİ’den arsa
karşılığı Tepebaşı Belediyesi’ne bırakılmış ve belediye
tarafından da projelendirilip kamu yararına hizmet
vermeye başlamıştı.Toplam yatırım maliyeti 10 milyon
Türk Lirası olan Yaşam Köyü 57 villa tipi binada
hizmet veriyor. Yaşam Köyü 250 kişi kapasiteli ve
engelli yaşlılar, Alzheimer hastaları ile sağlıklı
yaşlanma konularında da gündüz ve yatılı
bakım hizmetleri vermektedir. 



KADIN POLİTİKALARI 

Kadın Sığınma Evi

Kadın Temizlik İşçileri

Kadın Tiyatro Topluluğu

Kadın istihdamına Yönelik Projeler 

Kadın Çalışmaları



KADIN  POLİTİKALARI 

KADIN ÇALIŞMALARI

Günümüz dünya verilerine göre sosyal yaşama ve iş
yaşamına katılımı ile dünyadaki hemcinslerinin en
güçsüzlerinden olan Türkiye’deki kadınlar, giderek
daha fazla şiddete de maruz kaldığını belirten
Tepebaşı Belediyesi, kadının bu konumunu
değiştirmek için sivil toplum örgütleriyle işbirliği
yapılarak programlar geliştirilmektedir.Kadına ve
çocuğa dönük sağlık ve beslenme öğütleri ile
birlikte kadın emeği değerlendirme toplantıları da
yapılarak, emeklerini bir kooperatif çatısı altında
örgütlemeleri sağlanmıştır.Kadına dönük cinsiyet
ayrımcılığı ve şiddete karşı
‘Sağlıklı Kent Cinsiyet Eşitliği Şehir Protokolü’

hazırlanmış, tüm resmi ve sivil kurumların imza
atmaları sağlanarak, bu konuda ortak çalışma
yapılması kararı alınmıştır. Halen 60 kadının
katıldığı her yaş için eğitim seti oluşturma
çalışmaları devam etmektedir.



KADIN  POLİTİKALARI 

KADIN SIĞINMA EVİ

Kadın Sığınma Evi'ne başvuran şiddet mağduru kadınlara geçici süre ile yatılı sosyal
hizmet imkanı sunulmaktadır.
Kadınlara yönelik her alanda proje araştırmak, hazırlamak, uygulamak ve bunun için
gerektiğinde konularında uzman kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak; belediyenin
başkaca birimlerinde kadınlara yönelik olarak yapılan projelere görüş sunmak,

gerektiğinde görev almak; takip ve sonuçlandırılmasını sağlamak. kadınlara yönelik
her alanda sosyal etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak, özellikle kadın sığınma
evinde kalan kadınlar ve çocukları için sosyal etkinlikler programlamak, uygulamak  

kadın sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden
yararlanabilme alanında, gerekli araştırma ve anket çalışmaları yapmak, yaptırmak,

bunları dosyalamak, belediyenin ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak amacıyla
başkanlığa sunmak görevleri kapsamındadır. Kadın Sığınma Evi'nde fiziksel,
duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadınların, psiko-sosyal ve ekonomik
problemlerinin çözümlenmesi sırasında çocukları ile birlikte kalabilmektedir. Şiddet
gören kadınlara özgüvenlerini tekrar kazandırmayı hedefleyen Kadın Sığınma Evi'nde
ayrıca takı ve çeşitli el sanatı kursları da verilmektedir.



KADIN  POLİTİKALARI 

KADIN TEMİZLİK İŞÇİLERİ

Tepebaşı Belediyesi  temizlik alanında örnek
uygulamalarıyla kent halkının beğenisini
toplamaktadır. Tepebaşı Belediyesi, kent
merkezinin temizliğini kadınlara emanet
ederek, temizlik konusunda vatandaşların daha
duyarlı olmasını sağlamaktadır. Kadın elinin
kent merkezine değmesinden dolayı çok
memnun olduklarını söyleyen esnaf, bu örnek
ve özenli çalışmaya büyük destek vermektedir.
İsmet İnönü Caddesi ve Kızılcıklı Mahmut
Pehlivan Caddesi’nde görev yapan kadın
temizlik işçileri, kentin bu en yoğun ve ortak
kullanım alanlarında hizmet vermektedir.



KADIN  POLİTİKALARI 

KADIN TİYATRO TOPLULUĞU

Kadın Tiyatro Topluluğu 2011 yılında kuruldu.

Temel oyunculuk, yaratıcı drama ve metin
okuma çalışmalarıyla beraber 15 ev kadınından
oluşan topluluk, sahneledikleri oyunlarla büyük
bir ilgi görmektedir. Kadın dayanışmasının
güzel bir ürünü olan topluluk, ilk oyunlarını 20
Ocak 2012’de 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür
Merkezi’nde sahneledi. Her oyunlarında sahneyi
doldurmayı başaran ev kadınları toplamda 2 bin
tiyatro severlere ulaştırmaktadır.



KADIN  POLİTİKALARI 

Sukurusu Uygulama Merkezi, Kadınlarla Etkinlikler

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin yakın dönem
hedefleri arasında kadınlara istihdam sağlanmasına
yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Kullan-at ürünler
hariç tutularak, kağıttan yapılabilecek çeşitli
hediyelik ve promosyon ürünlerin yanı sıra, kağıt
malzeme ile üretimine sık rastlanmamış çeşitli
‘Sukurusu’ tasarımlarının üretimini yapması için de
çalışabilecek olan kadınlar, gelir elde etmelerinin
yanında, geri kazanılan atık kağıt miktarının
artmasına da katkıda bulunmaktadır.

Yılbaşı Tebrik kartları Üretimi
Sukurusu Uygulama Merkezi’nin ilk üretimi; Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç adına düzenlenen
ve ev hanımlarının ürettiği 2 bin adet yılbaşı tebrik
kartının hazırlanması olmuştur. Yılbaşı kartlarının
kadınların el emeği ile üretilmiş ve geri
dönüştürülmüş kağıtlardan olması, hem unutulmaya
yüz tutmuş kartpostalların hatırlanması hem de
kağıda yedirilmiş birbirinden farklı çiçeklerin birer
yılbaşı hediyesi anlamı taşıması açısından büyük ilgi
görmüştür.

Kadın İstihdamına Yönelik Projeler



KADIN  POLİTİKALARI 

Bant Heykeller Sergisi:

Sukurusu Uygulama Merkezi'nin kadınlarla yaptığı başka bir
etkinlik ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için açılan
“Bant Heykeller” sergisi olmuştur. Çamlıca Mahallesi’nden
sekiz günlük çalışmaya katılan 10 ev hanımı, şeffaf koli
bantlarını kullanarak “Keyif yapan kadınlar” konulu bir sergi
hazırladılar. Kültürevi’nin yanında, Espark’ın bahçesinde
sergilenen bant heykellerin ilgi çeken yanı; kadınların bu
heykeller için kendilerini kalıp olarak kullanmış olmasıydı. 3
gün boyunca sergilenen bant heykellerle fotoğraflar çektiren
Eskişehir Halkı, çalışmayı eğlenceli ve farklı bulduklarını dile
getirirken, çalışmanın kadınların birbirlerini daha yakından
tanıması açısından sağladığı fayda; asıl amaca ulaşıldığının
göstergesi olmuştur.



KADIN  POLİTİKALARI 

Sosyal Sorumluluk Projesi

Ekolojik Pazar olarak hizmet veren ismet İnönü
2 Caddesi’nde yer alan çadırda, kadınlar
ürettikleri ürünleri satma fırsatı
buluyorlar.Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi ve Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliği ile
yürütülen proje ile kadınlar evlerinde ürettikleri
çeşitli ürünleri kent halkının beğenisine
sunuyorlar. Aynı mekanda her hafta cuma ve
cumartesi günleri Eskişehir Kadın El Emeğini
Değerlendirme ve Destekleme Derneği
üyelerince üretilen ürünleri satışa sunuluyor.
Başta kadınların kullanacağı mikro kredi
aşamalarının takibi olmak üzere, teknik destek,

malzeme ve personel desteği verilirken, aynı
zamanda bir de ofis tahsis edilmiştir.



AİLE, ÇOCUK VE GENÇLİK
POLİTİKALARI 

23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi

Gezici Eğitim Tırı

19 Mayıs Gençlik Merkezi

Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Esentepe Çocuk Sanat Merkezi

Atila Özer Karikatürlü Ev



AİLE, ÇOCUK VE GENÇLİK
POLİTİKALARI

Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Tepebaşı Belediyesi, Şirintepe Mahallesi'nde
Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kurulmuştur.
Alanında koruyucu hekimliğin ve tedavinin
uygulandığı merkezde, ağız ve diş sağlığı ile
ilgili eğitimler de veriliyor. 10 çocuktan 9’unda
diş çürüğü, 8’inde diş eti rahatsızlığının
görüldüğü ülkemizde, merkezin hedefi, bu
sorunları sıfır seviyesine indirmektir.

23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi

Tunalı Mahallesi’nde kurulu 23 Nisan
Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi çocuklara
yönelik etkinlikler gerçekleştirmektedir.
Bu merkezde, çevre mahallelerden gelen
kursiyerlere; müzik, modern dans,
jimnastik ve tekvando kurslarının yanı
sıra; tiyatro ve drama, kukla atölyesi, SBS
etüt dersleri ve okul öncesi oyun grubu,

kadın liderlik ve güçlendirme eğitimi ile
baba destek eğitimi gibi pek çok eğitim
olanağı sağlanmaktadır.

Esentepe Çocuk Sanat Merkezi

Esentepe Çocuk Sanat Merkezi'nde,

öncelik çocuk etkinliklerine verilmiş olsa
da annelere ve babalara yönelik
programlar da planlanmaktadır. Eğitmen
kadrosu, alanlarında uzman
eğitimcilerden oluşmaktadır. Üç oda
bulunan merkezde tüm odalar çok amaçlı
olarak kullanılmaktadır.



AİLE, ÇOCUK VE
GENÇLİK POLİTİKALARI

19 Mayıs Gençlik Merkezi 

Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Eskişehir’in en işlek ve gençler tarafından en
çok kullanılan caddelerinden biri olan Üniversite Caddesi üzerinde yer alıyor. Gençler
burada kendilerini sosyal, kişisel, sanatsal, eğitimsel olarak geliştirme olanağı buluyor. 19
Mayıs Gençlik Merkezi’nde gençlerin yaşamlarını kolaylaştıran, onlara yol gösterebilen,

deneyim kazanmalarını sağlayan projeler gerçekleştiriliyor.
Gençler açılan kurslarla sanatsal yeteneklerini keşfetme ve geliştirme olanağı bulmanın
yanı sıra kendilerine ait sergilerini, tiyatro ve dans gösterilerini, müzik ve şiir dinletilerini
kentle paylaşma fırsatı bulup, çok amaçlı salonlarda bir araya gelerek atölyelerini,
seminerlerini, toplantı ve eğitimlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca ünlülerle söyleşiler, orta
oyunları, tiyatrolar, mini konserler, film gösterimleri ve daha pek çok etkinliği gençler
kendilerine ait küçük bir sahnede gerçekleştirebiliyorlar. “Sabahları içimiz ısınsın zihnimiz
açılsın!” diyen gençler de Gençlik Merkezi'nden ücretsiz bir bardak sıcak çorba alıp okula
geçebiliyor.



AİLE, ÇOCUK VE
GENÇLİK POLİTİKALARI

Atila Özer Karikatürlü Ev

Atila Özer Karikatürlü Ev, Anadolu
Üniversitesi Karikatür Sanatını
Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni
kuran ve karikatür sanatına önemli
katkılar sağlayan karikatürist Prof. Atila
Özer’in adı karikatür evinde yaşatılıyor.
Çocukların karikatür sanatını sevmeleri
sağlanıyor ve yeni karikatüristlerin
yetişmesine önayak olunuyor.

Gezici Eğitim Tırı

Sukurusu Uygulama Merkezi eğitim
aracında geçen program iki bölümden
oluşuyor. Çocuklar özel olarak
hazırlanan maket üzerinde,

kentleşmeyi, doğanın kirlenmesini,
tüketimin artmasının etkilerini adım
adım izledikten sonra, ikinci bölümde,

eğitim aracının duvarlarında yer alan
resimler üzerinde hataları bulma oyunu
oynuyorlar.
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Yenilebilir Enerji Kaynakları

Doğal Yaşam Merkezi

Ekolojik Pazar

Hobi Bahçeleri



Çevre, Kent ve Ekoloji
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Yenilebilir Enerji Kaynakları
Düşük Karbon Ayak İzi (BEBKA)

Proje kapsamında Tepebaşı Belediyesi hizmet
binası bünyesinde gerçekleştirilen
faaliyetlerden kaynaklanan mevcut karbon ayak
izi hesaplanması ve proje sonrası dönemde
belediye binası faaliyetleri kapsamında üretilen
karbon salınımlarının olabildiğince indirilmesi
ve bu hedeflere bina içerisinde
gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları ile
başta enerji tasarrufu ve verimliliği olmak üzere
güneş enerjisine dayalı teknolojilerden
yararlanarak hizmet binasında kullanılan
elektriğe bağlı enerji tüketimini yılda %20
oranında azaltılması hedeflemektedir.

Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı
Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile
mücadeleyi vizyon benimseyen bir kamu
kuruluşu olarak, bölgede CO2 salımlarını
azaltmaya yönelik bir dinamizm yaratmakta ve
vatandaşlarını, enerji verimliliği ve yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanmaya teşvik
etmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenen dünyada 6 binden fazla
yerel yönetimin taraf olduğu “Covenant of
Mayors” Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne
2013 yılında taraf olarak, 2020 yılına kadar CO2
salımlarını %23 azaltacağını taahhüt etmiştir. 

http://www.tepebasi.bel.tr/bebka/bebka.pdf
http://www.tepebasi.bel.tr/bebka/bebka.pdf
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Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yağmur Suyu Geri
Kazanım Sistemi
Proje çerçevesinde kurulan yağmur suyu
toplama tesisi ile teraslardan toplanacak olan suyun
hizmet binasına yönlendirilmesi sayesinde genel
şebeke suyu tüketiminin %5 oranında azaltılması
hedeflenmiştir. Toplanacak olan yağmur suyu
özellikle hizmet binasında hizmet veren araçların
yıkanması ve temizliğinde kullanılmaktadır. Hizmet
binasında günde ortalama 25 araç yıkanmakta olup,

yağışlı mevsimlerde toplanacak suyla yılda 5.500
aracın yıkanabileceği düşünülmüştür. Projeyle araç
yıkama ünitesinde tüketilen suyun en az %91
oranında yağmur suyundan sağlanması
hedeflenmiştir.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nde
Fotovoltaik Güneş Panelleri ile Elektrik
Enerjisi Üretimi
Çevreye verdiği değer ve çalışmalarla adını,
tüm Türkiye'ye duyuran, uluslararası
arenada ilgi uyandıran Tepebaşı Belediyesi,
enerjisini güneşten elde etmektedir.
Belediye Hizmet Binası, enerjisinin %20'lik
bölümünü güneş panellerinden sağlayarak
Eskişehir'in ilk enerji etkin kamu binası
haline gelmiştir.
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Güneş Enerjili Şarj İstasyonları

Teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşların
belediye hizmetlerine daha hızlı ve sorunsuz
ulaşabilmesini sağlayan Tepebaşı Belediyesi’nin
önemli hizmetlerinden olan şarj istasyonları büyük
ilgi görüyor. Güneş Enerjili Şarj İstasyonları, 60 W
gücündeki güneş panellerinin ürettiği enerjiyi
depolayarak gün boyu şarj hizmeti vermektedir.

Elektrikli Otobüs 

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Türkiye’nin ilk
elektrikli otobüs alımlarından birini
gerçekleştirerek yerli üretici Bozankaya’dan
E-Karat modeli elektrikli otobüslerini teslim
aldı. Dört adet Bozankaya E-Karat otobüsü
teslim alan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi,
bu araçlarla hem çevreyi hem de işletim
maliyetlerini gözetiyor.

ESKIŞEHIR TEPEBAŞI BELEDIYESI ÇEVRE EKOLOJİ PROJELERİ



Ekolojik Pazar

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir’in ilk Ekolojik
Pazar’ıyla sertifikalı ve geniş ürün yelpazesini,
sağlıklı beslenme bilincine sahip yurttaşlara
ulaştırıyor. Makarnadan bakliyata, temizlik
malzemelerinden kozmetik ve tekstil ürünlerine,

zeytinyağından sebze ve meyveye kadar pek çok
ürünün yer aldığı Ekolojik Pazar, kentin uğrak
noktalarından birine dönüşüyor. Sağlıklı ve doğal
beslenmenin yaygınlaşmasına katkı veren
Ekolojik Pazar’da ürünlerini tüketiciyle
buluşturan üreticiler, sertifikalarını gözle görülür
bir yerde bulunduruyor.

Hobi Bahçeleri

Tepebaşı Belediyesi tarafından oluşturulan hobi
bahçeleri toprakla ve bahçeyle uğraşmayı seven,

stresten uzak ve boş vakitlerini değerlendirmek
için toprağı seçen vatandaşlar için hazırlanan
yaşam alanları olarak göze çarpıyor.Hobi
bahçeleri bir yandan emekli yurttaşların doğa ile
iç içe zaman geçirerek çeşitli ürünler
yetiştirmelerine imkân sağlarken bir yandan da
engelli yurttaşlarımızın sosyalleşmesi ve
vakitlerini en iyi biçimde geçirmelerine yardımcı
olmaktadır. 

Çevre, Kent ve Ekoloji
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Doğal Yaşam Merkezi

''Sağlıklı Toplum ve Sağlıklı Çevre" hedefine
ulaşmak için insana, çevreye ve sokak
hayvanlarına duyarlı bir biçimde çalışmalar
yürütülmektedir. Vatandaşların beklentilerini
karşılayabilmek üzere, modern yöntem ve
uygulamalarla hizmet verilmektedir. Yasalarla
verilen yetkiler çerçevesinde sokak
hayvanlarından insanlara geçebilecek
hastalıklarının önlenmesi amacıyla sokak
hayvanlarının rehabilitasyonunu
sağlanmaktadır.

Projeler

Geri Dönüşüm Kahramanları Projesi

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, geri dönüşümü sanata
çeviren tasarımları ile kentin  “Geri
Dönüşüm Muhteşem Olacak” sloganı ile
geri dönüşüm faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir.



Kırsal Kalkınma Projesi 

BEBKA Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
kapsamında bölgenin güneş enerjili tarımsal
sulamaya uygunluğu hakkında fizibilite raporu
hazırlandı.

Projeler

Köysel Dönüşüm Projesi

Tepebaşı Belediyesi olarak dağ ve orman
köyleri için konut olarak kullanılacak tip
mimari projeler geliştirilmiştir .Köylerde
uygulanabilecek tip projeler vatandaşlar
tarafından bedelsiz olarak Tepebaşı
Belediyesi'nden temin edilecektir. Projenin
amacı vatandaşların her şeyden önce güvenli,
fen ve sanat kurallarına uygun konfor şartları
sağlayan sağlıklı ortam ve barınma ihtiyacını
karşılamaya yardımcı olmaktır.



Boyeros - Havana / KÜBA
Küba’nın Havana Kenti Boyeros Belediyesi ile
Tepebaşı Belediyesi 14 Şubat 2002 tarih 04/18
sayılı Meclis Kararı ile iki belediye “ Kardeş
Belediye “ olmuştur.

Kardeş Kentler

Simferopol - KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ /
UKRAYNA
Kırım Özerk Cumhuriyeti Simferopol Şehri ile
Tepebaşı Kardeşliği 02 Mayıs 2005 tarih
09/47sayılı Meclis kararı ile iki belediye
"Kardeş Belediye" oldu.

Umea / İSVEÇ
İsveç Umea Belediyesi ile Tepebaşı Kardeşliği
05 Haziran 2007 tarih 77 sayılı Meclis kararı ile
iki belediye “Kardeş Belediye” oldu. Ayrıca (

TUSEPART, TUSENET, TUSEQUAL ) Belediye
Ortaklık Ağlarındandır.

Treptow-Köpenick / ALMANYA
İsveç Umea Belediyesi ile Tepebaşı Kardeşliği
05 Haziran 2007 tarih 77 sayılı Meclis kararı ile
iki belediye “Kardeş Belediye” oldu. Ayrıca (

TUSEPART, TUSENET, TUSEQUAL ) Belediye
Ortaklık Ağlarındandır.



Köstence Belediyesi / ROMANYA
02 /5/2013 tarih ve 113 sayılı Meclis Kararı ile ROMANYA/Köstence
Belediyesi İle Tepebaşı Belediyemiz arasında Kardeş Şehir ilişkisi
kurulmuştur.

Kardeş Kentler

Avyalık / TÜRKİYE
Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Ayvalık Belediyesi ile
Tepebaşı Belediyesi kardeşliği 05 Eylül 2011
tarihinde iki belediye arasında kardeş kent
ilişkisi kurulması öngörülmüştür.

Mahmudiye Belediyesi / TÜRKİYE
01/10/2014 tarih ve 150 sayılı Meclis Kararı ile
ESKİŞEHİR/Mahmudiye Belediyesi İle
Tepebaşı Belediyemiz arasında Kardeş Şehir
ilişkisi kurulmuştur.

Muratpaşa Belediyesi / TÜRKİYE
İsveç Umea Belediyesi ile Tepebaşı Kardeşliği
05 Haziran 2007 tarih 77 sayılı Meclis kararı ile
iki belediye “Kardeş Belediye” oldu. Ayrıca (

TUSEPART, TUSENET, TUSEQUAL ) Belediye
Ortaklık Ağlarındandır.

Sultandağı Belediyesi / TÜRKİYE
03 /12/2014 tarih ve 176 sayılı Meclis Kararı ile
Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi Sultandağı
Belediyesi İle Tepebaşı Belediyemiz arasında
Kardeş belediye ilişkisi kurulmuştur.

Evciler Belediyesi / TÜRKİYE
03 /12/2014 tarih ve 175 sayılı Meclis Kararı ile
Afyonkarahisar ili Evciler ilçesi Evciler
Belediyesi İle Tepebaşı Belediyemiz arasında
Kardeş belediye ilişkisi kurulmuştur.

Tepebaşı Belediyesi Türkiye'deki
Kardeş Kentler



Kaynakça

http://www.tepebasi.bel.tr/

http://tepebasi.bel.tr/stratejik_plan/Stratejik_plan_2015-2019.pdf

http://tepebasi.bel.tr/stratejik_plan/performans/2015/2015.pdf

http://www.tepebasi.bel.tr/mud/index.asp

http://www.tepebasi.bel.tr/bebka/bebka.pdf

www.sunnyportal.com

http://tepebasi.bel.tr/remourban/index.html

http://tepebasi.bel.tr/remourban/index.html

http://www.tepebasi.bel.tr/bebka/Tepebasi_SEEP_1%20ver4-pdf.pdf

http://www.tepebasi.bel.tr/barinak/index.asp

http://www.tepebasi.bel.tr/belde/index.asp

http://www.tepebasigenclikmerkezi.com/
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