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Değerli hemşehrilerim,
2006 yılında hazırladığımız ilk Stratejik Planımızın kapsadığı dönem,
bu yıl tamamlandı. İlk Stratejik Planın hazırlandığı günlerden bu yana
Eskişehir, kimsenin hayal bile etmediği bir gelişme sergiledi, Türkiye’nin
gözdesi oldu.
İlgili mevzuat hükümleri gereği, yeni bir Stratejik Plan hazırlanması
gerekiyordu. Elinizdeki doküman, 2011-2015 yılları arasında geçerli
olmak üzere hazırlanmış, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yeni
Stratejik Planıdır. Beş yıl boyunca gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimize
yol göstermek ve ışık tutmak üzere, azami bir dikkat ve özveriyle
hazırlanmış olan bu planın Eskişehir için hayırlı olması en büyük
dileğimdir.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
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Eskişehir on yıl önceki Eskişehir değil. Hatta beş yıl önceki
Eskişehir de değil.
Beş yıl önce ilk Stratejik Planımızı yaparken hayal gibi görünen
birçok eseri, aradan geçen beş yıl içinde hizmete sunduk. Her
birinin şehrin çehresinin değişmesinde, Eskişehir’in Türkiye’nin
gözdesi olmasında önemli payı var. Eserlerimizin her biriyle
gurur duyuyoruz.
Beş yıl önce ilk Stratejik Planımızı yaparken, Eskişehir’in canlı,
gelişen, kendi değerlerini bilen ve onlarla gurur duyan,
geleceğe umutla bakan bir şehir olacağını söylemiştik.
Eserlerimizle gurur duysak da, Eskişehir’in böyle bir şehir haline
gelmesinden duyduğumuz gurur daha büyük.
Beş yıl önce daha büyük bir iddia daha dile getirmiştik,
Türkiye’nin kendisinden beklediklerini karşılayan bir
Eskişehir öngörmüştük. Türkiye’nin en yaşanılır şehirleri arasında
ilk sıralarda yer alan bir Eskişehir var bugün. Her hafta, Türkiye’nin
dört bir yanından binlerce kişiyi misafir ediyoruz. Hepsi kendi
yaşadıkları şehirlerin de Eskişehir gibi olması temennilerini dile
getiriyorlar.
Eskişehir’de yaşanan ve bütün Türkiye tarafından takdir edilen
değişim, elbette, bütün Eskişehirlilerin eseridir. Bu değişimde
herkesin payı var. Ancak Eskişehir’in Türkiye’nin gözdesi halini
almasında en büyük hisse sahibi olduğumuzu düşünüyoruz,
gurur duyuyoruz.
Eskişehir’i ziyarete gelen hemen herkes, evine mutlu dönüyor.
Türkiye’nin bütün şehirlerinin canlanabileceği ümidini yüklenip
dönüyor. Misafirlerimizi mutlu ve umutlu uğurlamaktan da gurur
duyuyoruz.
Beş yıl önce hayal gibi görünen amaçlarımızı ve hedeflerimizi
kaleme alırken, Eskişehirlilere ve Türkiye’ye güveniyorduk.
Güvenimizi haklı çıkartan Eskişehirlilerle ve Türkiye’yle de gurur
duyuyoruz.
Elinizde yeni bir Stratejik Plan var. İlki çok iddialıydı. Yenisi,
göreceğiniz gibi, ilkinden de iddialı. Ama artık gönlümüz rahat,
kimsenin iddialarımızdan şüphe etmeyeceğini tahmin ediyoruz.
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ESKİŞEHİR
Bir Ticaret Şehri
Eskişehir, Anadolu bozkırının ortasında insanoğlunun ilk yerleştiği
ve Porsuk’un suladığı topraklarda ziraat yaptığı yerleşim
yerlerinden biridir. Ancak şehrin gelişimi Porsuk’un ziraata
elverişli hale getirdiği topraklarından çok, medeniyetin
gelişmesiyle birlikte gelişen ticaret yollarının kavşağında yer
alıyor olması sayesinde gerçekleşti. Şehir, tarih öncesinden
itibaren bir ticaret şehri olarak önem kazandı.
Ticaret merkezleri farklıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen,
dili, inancı, rengi, töresi farklı insanlar, ticaret merkezlerinde
buluşur. Tüccar, diğer tüccarların veya müşterilerinin huyunu,
suyunu beğenmeme lüksüne sahip değildir. Herkese açık,
herkese yakın olmak zorundadır.
Ticaret merkezleri, herkese açık insanları buluşturur. Dolayısıyla,
dünyanın dört bir yanından gelen kültürleri buluşturur. Ticaret
merkezlerinde yaşayanlar şanslıdır, dünyanın dört bir yanından
gelen bilgileri edinirler. Farklı dillere, inançlara, kültürlere aşina
olurlar.
Eskişehir, binlerce yıl boyunca üzerinden geçen ticaretin
zenginliğiyle maddi olarak zenginleşti, üzerinden geçen
tüccarların bıraktıklarıyla da kültürel olarak zenginleşti. Her
kervan Eskişehir’e bir şeyler bıraktı. Bırakılan her şey
Eskişehir’de yüzlerce yıl mayalandı.
Ancak 19. Yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu
birçok cephede kendisini müdafaa etmek zorunda kaldı.
Cephelerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağı Anadolu’dan
sağlandığı için Anadolu’nun nüfusu, dolayısıyla da üretimi hızla
geriledi, ticareti yapılacak pek bir şey kalmadı. Daha önce tarihî
ticaret yollarının yerini büyük ölçüde deniz yolları almış,
Eskişehir’in üzerinden geçen ticaret zaten zayıflamıştı. Eskişehir
eski canlılığını ve parlaklığını kaybetti.
Şeker Fabrikası

Demiryolunun Hediyesi
Ticaret yolları ile canlanmış olan
Eskişehir’i yeniden canlandıran yine bir
yol, bu defa demiryolu oldu. Demiryolu
Bağdat’a kadar birçok merkezden
geçiyordu ama Eskişehir’e bir hediye
bırakarak geçti: Cer Atölyesi.
Alçakgönüllü tamir ve bakım atölyesi,
Cumhuriyetle birlikte, kısa sürede dev
bir sanayi tesisine dönüştü.
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Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki sanayi hamlesi, özellikle
demiryolunun varlığı sayesinde avantajlı olan Eskişehir’e
birçok eser yaptı. Basma, Çimento, Şeker fabrikalarının yanı
sıra, Eskişehirlilerin tabiriyle Tayyare Fabrikası da Eskişehir’in
hızla sanayileşmesini sağladı. Anadolu’da sanayileşme
vasıtasıyla modernleşen ilk şehir Eskişehir oldu. Şehir,
geçmişten gelen kültürünü, sanayinin sağladığı zenginlik ve
yeni bakış açılarıyla harmanladı.
Ancak bu dönem uzun sürmedi. 1950’li yıllarla birlikte
demiryollarının yerini karayolları, kamu teşebbüsünün yerini
özel teşebbüs almaya başlayınca, Eskişehir yine canlılığını ve
parlaklığını kaybetmeye başladı. Bu durum 1980’li yıllara
kadar devam etti.

Üniversite Şehri
İstanbul ve Ankara dışında ilk üniversite 1950’li yılların ortalarında
İzmir’de kurulmuştu. Üç büyük şehir dışında öğrenci alan ilk
yükseköğretim kurumu, Ege Üniversitesinden kısa süre sonra,
1958’de Eskişehir’de kurulan mütevazı Akşam Yüksek Ticaret
Mektebi oldu. Ertesi yıl Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi unvanını alan kurumun, yıllar sonra Eskişehir’in
kaderini değiştirebileceği, o tarihlerde muhtemelen kimsenin
aklına gelmemişti.
Ancak, tarihinden gelen özellikleriyle Eskişehir, her derece ve
kademeden eğitim talep eden bir nüfusa sahipti. Daha önemlisi,
eğitim görmek için şehre başka yerlerden gelen öğrencilere
sıcakkanlı bir davranış gösterecek kadar da farklılıklara saygılıydı.
Gençler Eskişehir’de, başka şehirlerde karşılaştıkları düşmanca
davranışlarla karşılaşmadılar. Anadolu’ya atılan ilk
yükseköğretim tohumu doğru topraklara düşmüştü, kolayca
boy verdi.
1980’li yılların başında, Eskişehir’deki
yükseköğretim kurumları bir tek çatı altında
toplandıklarında, artık, şehrin ihtimamla
büyüttüğü fidanın şehir ve Türkiye için meyve
verme çağı gelmişti. Anadolu Üniversitesi,
başta “duvarsız üniversite” denen ve Türk
yükseköğretim sisteminde bir reform olarak
nitelenen Açıköğretim olmak üzere, kısa süre
içinde, çeşitli fakülte, yüksekokul ve enstitüler
halinde birçok meyve verdi. Dünyanın on
mega üniversitesi içinde ikinci sıraya yükseldi.
Bir yandan da, şehrin geleneksel sektörleri
olan ziraat, ticaret ve sanayinin yanına, eğitim
gibi yeni bir sektörün eklenmesini sağladı.
Eskişehir’in üniversitelerinin bütün fakülteleri ve bölümleri
elbette kıymetlidir. Ancak Anadolu Üniversitesinin, sonradan
İletişim Bilimleri Fakültesi olarak örgütlenecek olan Açıköğretim
Fakültesi şehre, çok sonraları artarak sürecek çok önemli
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Anadolu Üniversitesi

katkılar yaptı. İstanbul ve Ankara’dan kendi sektörlerinde çok
etkili insanların gelip ders verdiği fakülte, kısa süre içinde,
Türkiye’de kendi alanında bir numara oldu. Mezunları,
Türkiye’nin sinema, televizyon, reklamcılık, halkla ilişkiler, basın
ve yayın sektörlerinde çok önemli yerlere geldiler. Okudukları,
okurken kendilerine kucak açan, ilk aşklarını yaşadıkları, gözyaşı
döktüklerinde kendilerine şefkat gösteren şehri unutmadılar.
Onlara ders vermek amacıyla her hafta Eskişehir’e gelmiş olan
etkili isimler de, gençlerin enerjilerinden beslendikleri Eskişehir’in
gönüllü elçileri olarak davrandılar.
Çok geçmeden, İletişim Bilimleri Fakültesinin insan gücü
yetiştirdiği sektörler patladı. İletişim Bilimleri Mezunları
hem iş güç sahibi oldular, hem de etkili yerlere geldiler.
Eskişehir’in en önemli zenginlikleri arasında yerlerini aldılar.
Üniversite Eskişehir’i değiştirdi. Başka şehirlerde başka
üniversitelerin o şehirleri değiştirdiğinden çok daha köklü
bir biçimde değiştirdi. Bu biraz Eskişehir’in tarihi boyunca
damıttığı kültüründen kaynaklandı. Farklı olanlara, enerjik
olanlara kucak açmasından kaynaklandı. Biraz da
üniversitenin, diğer üniversitelerden farklı bir anlayışla
yönetilmesinden kaynaklandı. Şehrin ve ülkenin ihtiyaçlarına
hassas, yüzü geleceğe dönük bu yönetim anlayışı
üniversiteyi, şehri değiştiren canlı, dinamik bir kültür ve
bilim çekirdeği haline getirdi.

Farklı Şehircilik Anlayışı
Şehrin ruhu gençti. İddialıydı. Ama maddi yapısı ruhunu hiç
yansıtmıyordu. Şehrin en önemli kıymeti olması gereken
Porsuk mesela, tıpkı şehir merkezinden geçen Akar Deresi
gibi üzeri kapatılsa kimsenin rahatsız olmayacağı bir
haldeydi. Çayda canlılıktan eser kalmamıştı. Kötü kokusu
ve çirkin görünümüyle, şehrin en önemli dert kaynağıydı.
Şehrin merkezinde, ilk sanayi tesislerinin miras bıraktığı
bahçeli, tek katlı evlerin yerini, rant kaygısıyla dikilen binalar
almaya başlamış, her bir tek evin yerine 10-12 dairelik
binalar dikilmişti. Eskiden tek tük aracın geçtiği sokaklarda,
şimdi, neredeyse her dairenin bir aracı vardı ama park
edecek alan bile yoktu. Sokaklar aynı dar sokaklardı.
Eskişehir her anlamda tıkanmış, kasvetli, gelecekten ümidini
kesmiş bir şehirdi. Şehrin merkezinde yeşil alan kalmamıştı.
Kısa süre öncesine kadar ziraat yapılan alanlar, arada
bırakılan daracık caddelerin iki tarafını ören apartmanlarla
dolmuştu. Şehir, tarihinden devreden neredeyse hiçbir
kıymete sahip çıkamamıştı.
Aslında Eskişehir’de olup bitenlerin hiçbiri Eskişehir’e has
değildi, Türkiye’nin bütün şehirleri az çok benzer bir kaderi
tecrübe ediyordu. Şehirler, otomobillerin akışkanlığını
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sağlama ümidiyle yapılan müdahalelerin yanı sıra, yeşil
alanların yerel siyasetçiler ile kamu ve özel sektördeki
rantçılar tarafından yağmalanması yüzünden kasabalaşmış,
giderek birbirine benzemeye başlamış, kimliklerini
kaybetmişlerdi.
Eskişehir, 2000’li yılların başından itibaren farklı bir şehircilik
anlayışı izlemeye başladı. Başlangıçta yadırganan bu şehircilik
anlayışının birçok boyutu vardır. Ancak beş ana başlığın, özet
halinde olsa da, özellikle sayılması gerekir.
Yaya Hakkına Saygılı Şehir • Gelişmiş ülkelerde
otomobil daha önce yaygınlaşmış, şehirler de otomobile
göre yeniden biçimlendirilmişti. Ancak şehirlerin
otomobillerin akışkanlığını artıracak şekilde
düzenlenmesinin otomobillerin akışkanlığını artırmadığı,
şehirleri ise öldürdüğü daha önce görülmüştü.

Porsuk Bulvarı

içinden geçilip gidilecek bir yerleşim yeri olmamalı,
şehrin sokakları insanları buluşturan, sokağa davet
eden mekânlar olmalı. Aslında Türkiye’nin bütün
şehirleri, kısa süre öncesine kadar öyleydi. Eskişehir’de
şehrin dokusunu korumak, otomobillerin akışkanlığını
sağlamaktan daha çok önemsendi. İnsanların hayatını
kolaylaştırmak, sokakları yaşanır kılmak amacıyla,
otomobillerin hayatının kısıtlanması tercih edildi. Şehrin
merkezinde geniş yaya bölgeleri oluşturuldu.
Bir yerden bir başka yere ulaştırılması gerekenin araç değil,
insan olduğu tespitinden hareketle, hafif raylı sistem kuruldu.
Hava kirliliğinden gürültü kirliliğine kadar, insanları sokağa
çıkmaktan caydıran birçok faktör, bu sayede kontrol altına
alındı. Sokaklar canlandı.
Şehrin Gerdanlığı Olarak Porsuk •
İçinden akarsu geçen şehirler şanslıdır.
Akarsu, kendisi için yapılan yatırımları
misliyle geri öder. Ancak Porsuk, hem
estetik olarak, hem halk sağlığı
açısından tehdit oluşturarak, hem de
-daha önemlisi- afet riskini artırarak,
Eskişehir için bir problem kaynağıydı.
Önce çayın, muhtemel bir depremde
iki kıyısındaki riski artırmasının önüne
geçildi. Bir depremde yıkılırsa şehrin
iki yakasının birbirinden kopmasına yol
açacak olan köprüler yenilendi.
Böylelikle afet riski azaltıldı.
Ardından, Porsuk’u kirleten unsurlar ortadan kaldırılarak,
çayda doğal hayatın yeniden imkân bulması sağlandı. Bu
süreç içinde çayın iki kıyısı, Türkiye’de pek alışık olunmayan
estetik yaklaşımlarla düzenlenerek, şehrin suyla buluşması
sağlandı. Porsuk üzerinde sportif ve kültürel aktiviteler
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gerçekleştirilerek, suyun şehirdeki etkisi ve önemi beslendi.
Böylelikle şehrin suyla buluşması pekiştirildi. Porsuk üzerinde
gezi tekneleri ve gondollar işletilerek, Türkiye’de ilk defa
olmak üzere, akarsudan hem ulaşım, hem de turizm amacıyla
faydalanmaya başlandı.
Kültür ve Sanatın Önceliği • Özellikle televizyonun
yaygınlaşmasıyla birlikte, bütün dünyada olduğu gibi
Türkiye’de ve Eskişehir’de de sosyal ve kültürel hayat önemli
bir dönüşüme uğradı. Bu süreç içinde kültürel hayat hızla
fakirleşti. Türkiye’nin bütün kültürel faaliyetleri birkaç merkeze
sığınıp, oralarda yoğunlaştı.
Eskişehir de bu süreçte nasibini almış,
kültürel faaliyetler seyrelmiş ve
zayıflamıştı. Üniversiteler çeşitli kültürel
faaliyetler gerçekleştirseler de, bu
faaliyetler ancak kendi öğrencileri ve
öğretim üyeleri için yeterli oluyor, şehre
nüfuz edemiyordu.

Büyükşehir Belediyesi
Opera Binası
Fazıl Say Konseri

Kültürel faaliyetleri bu ölçüde fakirleşmiş
bir yerleşim yeri, ne kadar kalabalık
olursa olsun, ancak kasaba karakteri
sergileyebilir. Eskişehir’in, diğer şehirlerle
birlikte hızla kasabalaşıyor olmasının
önüne geçmek için, öncelikli olarak
kültürel faaliyetlerin zenginleştirilmesi
gerekiyordu. Bu amaçla Şehir Tiyatroları
ve Senfoni Orkestrası kuruldu. Ardından
şehirde düzenlenen festivaller
desteklendi ve çeşitlendirildi. Çağdaş
Cam Sanatları Müzesi kuruldu.
Yeşil Alanlara Farklı Yaklaşım • Türkiye’de şehirlerin
merkezinde yeşil alanlar, birkaç şehir dışında, hızla seyrelmişti.
Eskişehir’de de durum farklı değildi. İmar planlarında gerekli
değişiklikler yapılarak, mümkün olan her alan yeşil alan
olarak düzenlendi.

Bilim Sanat ve Kültür Parkı

Yeşil alan eksikliği Türkiye genelinde hissedilmeye
başlamış, başka şehirlerde de geniş yeşil alanlar
oluşturulması için tedbirler alınmaya başlamıştı.
Eskişehir’de yapılan ise, diğer şehirlerde
yapılanlardan farklı bir yaklaşıma sahipti. Yeşil
alanların farklı sosyal kesimleri birbirleri ile
buluşturması, canlı sosyal mekânlar olması
için özel tedbirler alındı. Parklar çeşitli donatılarla
donatıldı.
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Tarihi ve Kültürel Mirasa Saygı •
Eski Haller Binasının restore edilerek
şehre kazandırılmasının ardından,
şehrin siluetinin bir parçası olan TMO
silolarının yeni bir fonksiyonla
değerlendirilmesi, Eskişehir’in tarihî
ve kültürel mirasına gösterilen
saygının ilk belirtileridir. Odunpazarı
evlerinin yanı sıra, Kalabak suyuna,
faytonlara ve Yunus Emre’ye
gösterilen hassasiyetin de,
Eskişehir’i diğer şehirlerden
farklılaştıran unsurların korunması
ve geliştirilmesi çerçevesinde ele
alınması gerekir. Etüv Hamamı, eski
Mezbaha binasının restore edilmesi
gibi projelerle, tarihî ve kültürel mirasa
gösterilen saygının dönemlik bir
tercih olmadığı, süreklilik gösteren
bir yaklaşım farkı olduğu sergilendi.
Yukarıda kısaca özetlenen farklı yaklaşım sayesinde Eskişehir,
bugün Türkiye’nin gözdesi olan bir şehir halini aldı. Şehrin
on yıl önceki ruh durumu ile kıyaslanırsa, bugünkü durumunun
göz kamaştırıcı olduğu kolaylıkla söylenebilir.

Turistik Çekim Merkezi
Türkiye’nin gözdesi olmak, Eskişehir’e yepyeni fırsatlar
yarattı. Bundan sadece birkaç yıl önce kimsenin merak
etmediği, görmek için hiçbir zahmete katlanmayacağı
Eskişehir, birkaç yıldır artan bir biçimde turların ziyaret ettiği
bir şehirdir. Diğer bir deyişle, şehrin ziraat, ticaret, sanayi
ve eğitim gibi sektörlerinin yanına, yeni bir sektör olarak
turizm de eklendi.
Dünyanın büyük ölçekli bir ekonomik kriz yaşadığı dönemde
artan turistik hareketlilik, şehrin ekonomik krizden nispeten
az etkilenmesini sağladığı için, özellikle sevindiricidir.

Fırsatlar
Yaşanan ekonomik krizi, dünyada ve Türkiye’de sanayi
devrinin sonu olarak görüyoruz. Elbette, nasıl sanayi
devriminden sonra tarım varlığını sürdürmüşse, bundan
sonra da sanayi varlığını sürdürecektir. Ancak sanayinin
toplam ekonomi içindeki payı azalmayı sürdürecek,
yarattığı istihdam gerileyecektir. Eskişehir’in, tam da bu
dönemde turistik bir değer kazanmasını, uzun vadeli
sürdürülebilir bir fırsat olarak görüyoruz.

14
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Odunpazarı Evleri

Daha önce sanayileşmenin lokomotifi kamudan özel sektöre
geçtiğinde uyum sağlamakta zorlanan Eskişehir özel
teşebbüsünün, şehrin turistik bir hareketliliğin çekim
merkezi halini almasına kısa sürede reaksiyon
göstermesini önemsiyoruz. Daha önce turistik birer merkez
olarak yükselen kıyı kasaba ve şehirlerinde, yerli nüfus
turizmin gelişimine ayak uyduramadığı için, girişimler
genellikle şehir dışından gelen müteşebbisler tarafından
gerçekleştirildi. Eskişehir’de ise anlık olarak ortaya çıkan
ve yerli müteşebbisler tarafından pek de beklenmeyen,
Türkiye için çok yeni olan turizm kategorisine, Eskişehirli
müteşebbisler çok çabuk cevap verdiler. Elbette bu kadar
kısa süre içinde çeşitli hatalar yapıldı ve çeşitli eksiklikler
baş gösterdi. Ancak genel olarak bakıldığında başarı
büyüktür. Hataların düzeltileceğine, eksikliklerin
tamamlanacağına inanıyoruz.
Sanayi sonrası dönemde insan kaynaklarının önemi
artacaktır. Eskişehirli müteşebbislerin yeni döneme
kolay uyum sağlayabileceklerini göstermelerinin
yanı sıra, şehirde iki üniversitenin varlığı,
üniversite gençliği için Eskişehir’in öncelikle
tercih edilen bir şehir halini almış olması, en
önemli güvencelerimiz arasındadır. Yakın gelecekte
Eskişehir’de peş peşe yeni üniversitelerin
açılabileceğini, üniversitelerin de yeni dönemin
talep ettiği insan kaynağını yetiştirmekte önemli
roller üstlenebileceğini düşünüyoruz.
Porsuk’ta Gondol

Üniversiteleri ayrıca, kongre turizmi konusunda önemli
birer tetikleyici unsur olabilecekleri için de önemsiyoruz.
Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk duygularının
da, harekete geçirilebildikleri ölçüde, hem kendilerine, hem
de şehre önemli değer katabileceğinin farkındayız.
Yeni döneme uyum sağlamak konusunda sergilenen becerinin
ve şehrin Türkiye genelinde takdir toplamasının, şehrin
kendisine duyduğu güveni ve saygıyı pekiştirdiği görülüyor.
Bu duygunun, yeni hamleler yapmakta çok önemli olduğunu
bildiğimiz için, Eskişehir’in ruh durumundaki bu değişimi de
önemsiyoruz.
Eskişehirlilerin yeniden kazandığı ruh durumunun yanı sıra,
eskiden beri koruduğu özelliklerinin de önemli olduğunu
düşünüyoruz. Eskişehir’in bir öğrenci cenneti halini almasına
da katkı sağlayan hoşgörü ve sosyal barış iklimi, bugün
sadece Türkiye’de de değil, dünyada seyrek rastlanan,
aranan bir özellik halini aldı. Öte yandan yardımlaşma
duygusu yüksek olan bir şehirde yaşadığımızın da
farkındayız. Gelir dağılımının nispeten düzgün olması, eğitim
seviyesinin yüksek olması ve şehirde sürekli bir güvenlik
probleminin olmaması, şehrin geleceği açısından önemli
avantajlar olarak görülmelidir.
Şehrin sıcak su kaynaklarının, yeni oluşan ekonomik ve
sosyal iklimde değerlerinin artacağını tahmin ediyoruz. Özel
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sektörümüz hidroterapi amaçlı değerlendirebilirse, sıcak
sularımız Eskişehir’de kalıcı bir sağlık turizmi sektörü
oluşması için zemin olacaktır.
Yüksek Hızlı Tren projesi ile Ankara’ya daha yaklaşmış
olan Eskişehir’in, proje tamamlandığında İstanbul’a da daha
çok yaklaşacak olması, eğer bir çekim merkezi olmayı
sürdürebilirse, Eskişehir için önemli bir avantaj sağlayacaktır.
Ayrıca, proje kapsamında demiryolunun yerin altına
alınmasıyla, şehri ortadan bölen eşiğin ortadan kalkması
beklenmekteydi. Ancak Ulaştırma Bakanlığı ve DDY Genel
Müdürlüğünün projeyi değiştirip, demiryolunun şehrin
merkezine girdikten sonra yerin altına alınmasını ve şehirden
çıkmadan yeniden yerüstüne çıkarılmasını kararlaştırdıkları
anlaşılmaktadır. Değiştirilmiş haliyle projenin Eskişehir’e bir
katkı sağlaması bir yana, anlamsız bir kaynak israfına yol
açacak, şehrin içinden geçen eşiği de yükseltecektir. Bu
büyük hatadan dönüleceğini ümit ediyoruz.
Sivil havaalanının büyütülmesi de tamamlandığında,
Eskişehir önemli avantajlar kazanabilecektir.
Özellikle sinema ve televizyon sektöründe Eskişehir’de
yetişmiş insan gücünün elde ettiği imtiyazlı yer, Eskişehir’in
önemli avantajlarından biridir.

Tehditler
Eskişehir’in müteşebbisleri, dünyadaki ve Eskişehir’deki
değişimi çok çabuk hissedip, hızlı reaksiyon gösterseler
bile, şehirdeki çeşitli kurum ve kuruluşlar için aynı şeyi
söylemek mümkün değildir. Ayrıca şehirde, kurumların
rekabet içinde olsa bile belirli hedefler için işbirliği
yapma kültürü zayıftır. Hâlbuki önümüzdeki dönemde
Eskişehir’de gerçekleştirilmesi gereken projelerin önemli
bir bölümü, çok farklı kurum ve kuruluşların bir arada uyum
içinde çalışmasını gerektirecek büyüklüktedir.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Meclisin
çoğunluğu, muhalif bir partiye mensuptur. Türkiye
genelindeki bütün muhalif belediyeler için her dönemde
olduğu gibi, ayrımcı, engelleyici ve demokrasiye yakışmayan
politikalar bugün Eskişehir için de, önemli bir sıkıntı
kaynağıdır. Nitekim Eskişehir’in mevcut Hafif Raylı Sisteminin
uzatılması konusunda üç yıldan beri yapılan başvurular
Devlet Yatırım Planının dışında bırakılırken, iktidar partisine
mensup belediyelerin başvuruları kabul edilmektedir.
Ekonomik kriz devletin vergi gelirlerinde önemli bir
daralmaya yol açmıştır. Bu daralma, kaçınılmaz olarak
belediyelerin, özellikle de muhalefet partilerinin elinde olan
belediyelerin gelirlerine de yansımaktadır ve yansıyacaktır.
Ekonomik kriz dünyada kredi veya hibe şeklinde fon bulma
imkânlarını da olumsuz yönde etkilemektedir.
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ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Bugün Eskişehir’i bir turistik çekim merkezi haline getiren
faktörlerin hemen hepsinin altında, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesinin on yıllık icraatı yatıyor. Bu icraatı teker teker
değerlendirmek yanıltıcı, en azından eksik bir kanaate yol
açabilir. İlk Stratejik Planımızda da işaret ettiğimiz gibi, şehri
bir bütün olarak görüyor, bir bütün olarak ele alıyoruz.
Şehrin canlı bir organizma olduğunun farkındayız.
Eskişehir, diğer şehirlerin arasından sıyrılıp kendi farklılığını
bütün Türkiye’ye ispatlayan ve ülke genelinde takdir toplayan
şehir oldu. Bu sonuç Büyükşehir Belediyesinin olağanüstü
imkânlara sahip olması sayesinde gerçekleşmedi. Aksine,
gerek bütçe, gerek personel sayısı, gerek makine parkı
açısından, diğer Büyükşehir Belediyelerine kıyasla daha dar
imkânlara sahibiz. Eskişehir de, gerek tarihî, gerek coğrafî
ve gerekse sosyolojik olarak çeşitli avantajlara sahip olsa
da, mesela İzmir’in, Bursa’nın veya Antalya’nın sahip olduğu
birçok avantaja da sahip değildir.
Büyükşehir Belediyemiz Eskişehir’i kısa sürede Türkiye’nin
öncü ve örnek şehri haline getirebildiyse, farka yol açan asıl
unsur şehircilik anlayışımızdaki farklılıklardır. Gelişmiş ülkelerin
şehirlerinin bizim şehirlerimizden önce yaşadığı olumsuzlukları
analiz edip, onların tecrübelerinden ders aldık.

Güçlü Yanlarımız
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin en güçlü yanı, hiç
şüphesiz, farklı bir şehircilik anlayışına sahip olmasıdır.
On yılı aşkın süredir tatbik edilen bu anlayış, zamanla
Belediyenin bütün hücrelerine nüfuz etmiştir.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin vizyoner, sadece
Eskişehir’de değil Türkiye genelinde takdir gören bir
Başkanı vardır. Yılmaz Büyükerşen her seçimde oylarını,
yani Eskişehirlilerden aldığı desteği artırarak, üçüncü defa
üst üste seçilmiştir. Son seçimde oyların yarısından fazlasını
almış olması, ayrıca önemlidir.
Bir önceki dönemde Başkan’ın Büyükşehir Belediye
Meclisinde azınlıkta kalmasının yol açtığı sıkıntılar, bu
dönemde bir ölçüde ortadan kalkmıştır.
Büyükşehir Belediyemiz ulusal medyada, muadilleri ile
kıyaslanmayacak büyük bir sıklıkla yer almaktadır. Ancak
medyada işgal edilen yerin asıl önemli yanı, neredeyse hiç
olumsuz habere konu olmamamızdır. Bu durum, özünde
siyasi bir kurum olan, öte yandan çok farklı alanlarda
vatandaşla temas halinde bulunan bir kurum için kolay
rastlanmayacak bir durumdur.
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Sayıca yetersiz olsa da nitelik açısından, büyük ölçekli ve
benzeri olmayan projeleri kısa süre içinde hayata
geçirebilecek personelin varlığı, Büyükşehir Belediyemizin
övünmeyi en çok hak ettiği konuların başında gelir.
Benzeri belediyeler ile kıyaslandığında, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesinin borçları yok denecek kadar azdır, borçlarını
ödeme konusundaki hassasiyeti ve dolayısıyla kredibilitesi
yüksektir.

Zayıf Yanlarımız
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin gelirleri son derece
yetersizdir. Gelir artırma imkânlarımız son derece sınırlıdır.
Büyük ölçekli projelerimiz için sponsor bulmak ve uluslararası
hibelerden faydalanmak konularında devlet desteğinden mahrum
olmamızın yanı sıra, tecrübemiz de eksiktir.
Kamu personel politikasının imkân vermemesi sebebiyle nitelikli
insan gücü istihdamı güçlüğü, tüm belediyelerin olduğu gibi
belediyemizin de zayıf yanlarından biridir ve her geçen gün
büyümektedir.
Üniversitelerle işbirliği yapmak konusunda çok önemli bir
gelişme kaydedilememiştir.
Köprübaşı

Vizyonumuz ve Misyonumuz
Türkiye’nin problemlerinin önemli bir bölümünün
şehirlerinin kasabalaşmış olmasından
kaynaklandığını, hoşgörüsüzlük, demokrasiyi
hazmedememe gibi sosyal problemlerin ancak
şehirlileşmiş bir nüfusla aşılabileceğini düşünüyoruz.
Türkiye’nin şehirlerinin mevcut yapıları ile aldıkları
göçü şehirlileştiremeyecekleri kanaatindeyiz.
Şehirlerimizin mevcut şehircilik ve belediyecilik
anlayışları ile yarın bugünden daha iyi olmayacaklarını
da düşünüyoruz.
Bu şartlar altında vizyonumuzu şöyle özetleyebiliriz.
Eskişehir Türkiye’nin şehirleşme açısından örnek
şehridir. Bu durumu geliştirerek sürdürecek,
Türkiye’nin şehirlerini yeniden kazanması
sürecine öncülük edeceğiz.
donatılardan ibaret olmadığı, belediyenin de sadece
mevzuatın gereklerini yerine getirmekle yetinmemesi
gerektiği bilinciyle misyonumuz ise şöyle özetlenebilir:
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Eskişehir’de yetişen her gencin daha iyi yetişmesi ve
yaşayan her hemşehrimizin geleceğe umutla bakmasını
sağlamayı en önemli görevimiz olarak belirlemiş
bulunmaktayız.

Stratejik Amaçlarımız
2011-2015 Stratejik Planlama dönemi için öngördüğümüz
stratejik amaçlarımız şunlardır:
1 • Eskişehir Anadolu’nun Kültür ve Sanat Başkenti Olacak
2 • Ulaşım Sistemimiz Şehir Dostu Bir Sistem Olmayı
Sürdürecek
3 • Eskişehir Canlı ve Temiz Bir Çevreye Sahip Olmayı
Sürdürecek
4 • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çevik ve Öncü Bir
Belediye Olmayı Sürdürecek
İzleyen sayfalarda, yukarıda belirtilen stratejik amaçlar ayrıntılı
olarak incelenmiştir.
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ANADOLU’NUN KÜLTÜR ve SANAT BAŞKENTİ
Eskişehir son on yılda, kültür ve sanat etkinliklerinin yoğunluğu
ve çeşitliliği açısından, olağanüstü hızlı bir gelişme sergiledi.
Şehirdeki iki üniversitenin, daha çok kendi öğrencilerine
yönelik düzenledikleri etkinliklerinin, bu gelişmeye katkıda
bulunduğu söylenebilirse de, gelişmenin asıl kaynağının,
Büyükşehir Belediyesi olduğu açıkça görülmektedir.
Kültür ve sanat etkinlikleri, şehirleri büyük birer kasaba
olmaktan çıkaran, onları gerçek birer şehir yapan temel
öğelerdir. Şehir, şehirde yaşayanları yetiştirir. Onları, zihinsel,
ruhsal, entelektüel potansiyellerini hayata geçirebilen, şehre,
ülkeye ve insanlığa katkılarını artırabilen bireyler haline getirir.
Bu fonksiyonlarını da, büyük ölçüde, şehirde gerçekleştirilen
kültürel etkinlikler aracılığıyla sağlar.
Türkiye’de, tüm diğer etkinlikler gibi, kültürel etkinlikler de
İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşmıştır. Daha önce kültür ve
sanat faaliyetleri açısından kabul edilebilir bir çeşitlilik ve
zenginlik sağlayan şehirlerimizin büyük bölümünde, zamanla
bir gelişme yerine, bir gerileme gözlendi. Bu gerileme,
şehirlerin kan kaybının en önemli nedenlerinden biridir.
Eskişehir’de Büyükşehir Belediyemiz,
uzun yıllar süren bu olumsuz eğilimi, on
bir yıldır tersine çevirme kararlılığı
sergilemektedir. Belediyenin sınırlı
olanaklarına rağmen, on bir yıl önce
kurulan Büyükşehir Belediyesi Şehir
Tiyatroları, Haller Gençlik Merkezindeki
salonda başladığı yolculuğuna, bugün
altı ayrı salonda, oyun ve seyirci sayısını
hızla artırarak devam etmektedir.
2010 yılı boyunca İstanbul, Ankara dahil,
Sivas, Adana, Afyon, Uşak, Denizli ve
Marmaris’de 27 oyun sahnelenmiştir.
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestramız şehre,
Anadolu’nun başka herhangi bir şehrinde örneğine
rastlanamayacak bir zenginlik katıyor. Kültüre, sanata ve
sanatçıya verdiğimiz değeri, dünya ölçeğindeki sanatçılarımız
da görmezden gelmiyorlar. Eskişehir’de konser vermek için,
başka yerlerde talep ettikleri ücretleri talep etmiyorlar.
Kendilerine de, konserlerine büyük ilgi gösteren Eskişehirlilere
de müteşekkiriz.

Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları’nda
“Kantocu” Oyunu

Ayrıca, Eskişehir, Büyükşehir Belediyesi salonlarında Türkiye
ve Dünya operası sanatçılarını her yıl misafir etmekten gurur
duyuyor.
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Bütün bu etkinliklerin gerçekleşebilmesi için, sanatçıların
yanı sıra, özenli tesislere de ihtiyaç duyuluyor. Eskişehir,
geçen on yıl içinde gerek sanatçı, gerekse tesis açısından,
İstanbul ve Ankara’dan sonra, Anadolu’nun en zengin şehri
haline geldi.
Eskişehir’in kültür ve sanat faaliyetlerinin zenginliği ve çeşitliliği,
şehrin Türkiye kamuoyundaki olumlu görünümünün zamanla
pekişmesinin en önemli kaynaklarından biridir. Öte yandan,
civar illerden kültür ve sanat faaliyetlerini izlemek amacıyla
Eskişehir’e gelenler, şehrin turistik gelişiminin de temel
tetikleyicilerinden biridir.
Bugüne kadar çeşitlendirilerek gerçekleştirilen etkinliklerimizi
sürdüreceğiz. Ancak mevcut durumla yetinemeyeceğimiz
de açıktır. Eskişehir’in kültür ve sanat alanında yeni bir
aşamaya geçmesinin zamanı geldiği kanısındayız.
Önümüzdeki stratejik plan döneminde, bugüne kadar
oluşturulmuş olan zeminin üzerinde, çok daha zengin, şehre
daha çok nüfuz eden bir kültür ve sanat atmosferi inşa
edilecektir.

1. HEDEF • Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni Orkestrasının Etkinlikleri
Zenginleştirilecek
Mevcut ve yeni açılacak salonlarda gösteriler sürdürüleceği
gibi, Türkiye’nin bütün operalarının Eskişehir’de sergilenmesi
de devam edecek. Salonlarımızdaki etkinlikler sürdürülürken,
sanat etkinlikleri bir yandan da açık havaya taşınacak. Şehir
Tiyatrolarının, mücavir alan sınırları içinde kalan köyler de
dâhil, Büyükşehir Belediyesinin alanının tamamına
erişebilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülecek.
Çağdaş anlayış, şehrin uygun olan her
noktasının tiyatro, sergi, gösteri ve konser
alanı olarak değerlendirilmesini gerektiriyor.
Tiyatro alanındaki çağdaş arayışlar da,
izleyiciyi ve şehir mekânını oyunun bir parçası
haline getirmeyi gerektiriyor. Bu anlayışla,
şehrin merkezindeki yaya bölgelerinin ve
parkların, kültür ve sanat arenaları olarak
değerlendirilmesi planlanmaktadır.
Böylelikle sanat, izleyicinin ayağına taşınarak,
bir yandan çağdaş uluslar arası eğilimlere
ayak uydurulurken, bir yandan da şehrin
çeşitli mekânlarına değer katılmış olacaktır.
Sanatın açık mekânlara taşınması sürecinde üniversitelerin
topluluklarının, amatör grupların da yer alması özendirilecektir.
Böylelikle şehirde sanat yapanların sayısının artırılması ve
Eskişehirlilerin daha fazla sanat etkinliğiyle buluşması
sağlanacaktır.
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Büyükşehir Belediyesi
Senfoni Orkestrası Konseri

Her yıl izleyici ve dinleyici sayısında en az % 5 artış
sağlanacaktır. Bu artışın beşte biri salonlardaki biletli izleyici
sayısında, kalanı ise açık hava gösterilerinde gerçekleşecektir.

2. HEDEF • Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda Örnek Şehir Olacak
Eskişehir henüz müzeler açısından zengin bir şehir sayılmaz.
Mevcut az sayıdaki müzemizin önemli bir bölümünün gerekli
canlılığa sahip olmadığı da söylenebilir.
Geleneksel olarak belirli
koleksiyonların kamuya açılması ve
sistematik bir biçimde sergilenmesini
amaçlayan müzeler, yüzyıllar
boyunca klasik bir koruma ve
sergileme anlayışına sahip oldu. Bu
halleriyle de, ağırlıklı olarak
entelektüel seçkinlere hizmet verdiler.
Bu anlayış 20. yüzyılın ortalarından
itibaren değişmeye başladı, müzeler
ile toplum arasındaki mesafeyi
ortadan kaldıracak, ziyaretçi
yönelimli, halka hizmete dönük bir
yaklaşım yaygınlaştı.
Bugün müzeler hem fiziksel hem düşünsel olarak, topluma
açık, demokratik kurumlar arasında görülüyor. Müzeler için
günümüzdeki en önemli hedef halka ulaşmak, kitleleri
müzelere çekebilmektir. Son dönemde müze yönetim anlayışı
gibi, sergileme tarzları da geçmiştekinden çok farklılaştı.
Öte yandan, asıl önemli değişim müze temalarında
gerçekleşti. Koleksiyonlar çeşitlendi, sergilemede yeni
anlatım yöntemleri geliştirildi. Teknolojinin her türlü olanağının
kullanılabildiği sunum ve sergilerle görsel şölene dönen
müzeler, şehirlerin gelişmişlik düzeyinin de bir ölçüsü
olarak değerlendirilmektedir. Artık, şehirlerin kültür ve sanat
zenginliğinin en önemli ölçütlerinden biri, sahip oldukları
müzelerin sayısı ve nitelikleridir.

Büyükşehir Belediyesi
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi

Çağdaş müzecilik anlayışını yansıtan Çağdaş Cam Sanatları
Müzemiz, Eskişehir’i ziyaret eden on binlerce misafirin hemen
her birinin uğradığı noktalardan biridir. Önümüzdeki Stratejik
Plan döneminde yeni müzeler hizmete açılacaktır. Eskişehir
Tarihi ve Balmumu Heykeller Müzesi, Osmanlı’dan Günümüze
Türk Müziği Müzesi, Seramik Sanatları Müzesi, Fotoğraf
Sanatları Müzesi, Kent Müzesi, 20. Yüzyıl Oyuncakları Müzesi,
Dünya Kadınları Müzesi gibi müzeleri şehre kazandırabilmek
için çalışmalar sürdürülmektedir. Tasarlanan müzeler için
mekân ve kadro arayışı da çalışmalarımızın bir parçasıdır.
Açılacak olan her müzemizin, müzecilik anlayışındaki
çağdaş yaklaşımları Türkiye’ye tanıtmak konusunda
örnek olacak niteliklere sahip olması, öncelikli hedeflerimiz
arasındadır. Eskişehir, birçok başka konuda olduğu gibi
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müzecilik anlayışı konusunda da Türkiye’nin önder ve örnek
şehirlerinden biri olacaktır.
Müzelerimizi ziyaret edenlerin sayısı her yıl iki katına
çıkartılacaktır. Bu artış, bir yandan müze sayısındaki artışla,
bir yandan da şehri ziyarete gelenlerin sayısındaki artışla
sağlanacaktır.

3. HEDEF • Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
Tarihî olarak, her topluluğun önem verdiği özel günlerin
kutlanması ve bu süreçte de ticari ve kültürel alışverişin
gerçekleşmesi amacıyla gerçekleştirilen yerel panayırların
bir bölümü, zamanla, çok daha büyük organizasyonlar halini
aldılar. Bu süreçte, uzmanlaşmış festivaller de belirmeye
başladı.
Günümüzde festivaller, dünyanın hemen
her yerinde sayıca artmakta ve ölçek
olarak da büyümektedir. Yerel panayırların
ticari ve kültürel alışverişi yoğunlaştırma
fonksiyonları, günümüzün dev ölçekli
festivallerinde, farklı oranlarda da olsa,
korunmaktadır. Dolayısıyla festival
düzenlemek, hemen her yerleşim yerinin
öncelikli hedeflerinden biri halini almıştır.
Festival sayısının hızla artması yüzünden,
herhangi bir festivalin diğerlerinin arasında
öne çıkması, kendisini hissettirmesi de
güçleşmeye başlamıştır. Bu açıdan
bakıldığında, Eskişehir, diğer birçok kültürel
alanda olduğu gibi, başarılı bir şehirdir.
İlki 1995 yılında Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı
tarafından düzenlenen ve 6 yıl boyunca bu vakıf tarafından
gerçekleştirilen festival, neredeyse son bulmak üzereyken
2001 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde
kurulan Eskişehir Kentsel Gelişim Vakfı, Valilik, Anadolu ve
Osmangazi Üniversiteleri ve Zeytinoğlu Vakfı, işbirliği ile
Eskişehirli firmaların sponsorluk destekleriyle hayata
döndürüldü. On yıldır Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile
hiç aksatılmadan düzenlenen Uluslararası Eskişehir
Festivali, benzerlerinin arasında öne çıkan, uzun süredir
başarıyla sürdürülebilen, şehrin ve ülkenin kültürel zenginliğine
önemli katkılar yapan, Eskişehir’i uluslararası kültür odaklarıyla
bütünleştiren, nadide bir festivaldir.
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen
Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali de
2010 yılında beşinci yılını doldurmuş, kendisini kanıtlamış
bir festivaldir. Benzerleri arasında, gerek katılımcılarının
çeşitliliği, gerekse gördüğü ilginin yoğunluğu açısından öne
çıkmaktadır.
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Başkan Büyükerşen
Çocuk ve Gençlik
Tiyatroları Festivali’nde
İzleyici Çocuklarla

Uluslararası Eskişehir Festivali de, Uluslararası Çocuk ve
Gençlik Tiyatroları Festivali de Eskişehir’in en önemli kültürel
varlıkları arasındadır. Bu festivallerin geliştirilerek sürdürülmesi,
Büyükşehir Belediyesinin vazgeçilmez öncelikleri arasındadır.
Ayrıca, üniversitelerin düzenlediği daha küçük ölçekli ve özel
temalı festivallerin de Eskişehir’e büyük renk ve değer
kattığının bilincindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz, bu festivaller
için de her türlü fedakârlığı yapmayı sürdürecektir.
Eskişehir’de düzenlenen festivalleri, şehrin uluslararası
arenada bilinirliğini ve saygınlığını artırmanın başlıca aracı
olarak görüyoruz. Dolayısıyla, var olan festivalleri geliştirerek
sürdürme sürecinde de, şehrin festival takvimine eklenmesi
düşünülen ve Eskişehir’e yakışacak yeni festivallerin tasarımı
sürecinde de, şehrin kimliğinin uluslararasılaşması öncelikli
hedef olacaktır.
Önümüzdeki Stratejik Plan döneminde, festivallerin toplam
izleyici sayısı her yıl en az % 5 artırılacaktır.

4. HEDEF • Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler Şehri Olacak
2011 yılında inşaatı tamamlanıp, hizmete açılması planlanan
Kongre Merkezinde sanat galerileri de yer alacaktır. Böylelikle
bir kültür ve sanat şehri olmak konusunda, şehrin en önemli
eksikliği giderilmiş olacaktır.
Kongre Merkezi

Galerilerde yerli ve yabancı plastik sanatlar
sanatçılarının eserlerinin sergilenmesi,
Türkiye’ye gelen uluslararası sergilerin
duraklarından birinin Eskişehir olması, en
önemli beklentimizdir.
2011’de en az altı sergi açılmasını
sağlamayı, sergi sayısını her yıl en az iki
artırmayı planlıyoruz.

5. HEDEF • Tarihî ve Kültürel Miras Geliştirilerek Korunacak
Yıkılmak üzereyken kurtarılan eski hal binasının ardından,
terk edilmiş ve iktidar partisine mensup yerel siyasetçiler
tarafından belediye mülkiyetinden çıkarılması için gayret
sarf edilmiş olan TMO silolarının yepyeni bir tesis olarak
Eskişehir’e kazandırılması, eski mezbaha binasının
değerlendirilmesi, Odunpazarı Evleri gibi projeler, Büyükşehir
Belediyemizin şehrin siluetini ve kimliğini sağlayan
unsurlar konusunda ne kadar hassas olduğunun
göstergeleridir.
Büyükşehir Belediyesinin tarihî ve kültürel miras konusundaki
hassasiyeti, sadece mekânlarla da sınırlı değildir. Eskişehir’in
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kimliğinin en önemli unsurlarından biri olan Kalabak
suyu ile faytonlara verdiğimiz önem de bilinmektedir.
Ayrıca Büyük Park’ta şehrin en önemli değerlerinden
biri olan Yunus Emre’nin makamı da Büyükşehir
Belediyemiz tarafından yapılmıştır. Ancak, ne yazık
ki, geleneksel Yunus Emre’yi Anma Etkinliklerinin
şehir merkezinde, Büyük Park’ta yer alan Yunus Emre
makamında yapılması yönünde, ısrarlı çabalarımıza
rağmen sonuç alınamamıştır. Şehrin diğer kurum ve
kuruluşlarının da, Yunus Emre etkinliklerini şehir
merkezine taşımanın sağlayacağı faydanın farkına
varacaklarını, önümüzdeki yıllardan itibaren Büyük
Park’taki Yunus Emre makamının etkinliklerin merkezi
olacağını ümit ediyoruz.
Büyükşehir Belediyemiz, Yunus Emre için bir kantat
bestelenmesini sağlamış, ölümsüz halk ozanımızın hatırasına
armağan etmiştir. Söz konusu kantatın Türk çok sesli müzik
sanatına da önemli bir katkı sağladığı kanaatindeyiz. Bu
kantat, Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosundan
sonra, kıymetli ozanımıza ithaf edilen ikinci çok sesli müzik
eseridir.

Büyük Park’ta
Yunus Emre Heykeli

Şehrin çeşitli noktalarına, şehrin kıymetlerini temsil eden
çok sayıda heykeller yerleştirilmiştir. Yunus Emre’nin, Mal
Hatun’un ve Osman Gazi’nin heykellerinin yanı sıra,
Kentpark’taki küçük yapay adada, şehrin termal kaynaklarının
sembolü olarak Yıkanan Kadın Heykeli de yer almaktadır.
Büyükşehir Belediyemiz, termal kaynakların Eskişehir’in
en önemli kaynakları arasında yer aldığının bilincindedir. Bu
çerçevede olmak üzere, yıllar önce yok edilen nostaljik Etüv
Hamamı da yeniden yapılmıştır.
Önümüzdeki plan döneminde, Odunpazarı Evleri
Rehabiltasyon ve Restorasyon Projesi çalışmaları
sürdürülerek, bu proje kapsamında karakteristik bir Türk
Hamamı yapımı gerçekleştirilmesi için çalışmalar da
başlatılmıştır.

6. HEDEF • Spor, Eskişehirlilik Kültürünün Bir Parçası Haline Getirilecek
Günümüzde spor, giderek artan bir öneme sahiptir. Sporun
önemini artıran, iki farklı eğilimden söz edilebilir.
Birinci olarak müsabaka sporları, yakın geçmişte tahmin bile
edilemeyecek bir ekonomik değer kazandı. Sadece başarılı
müsabık sporcuların elde ettikleri inanılmaz ücretler değil,
kulüplerin ve spor organizasyonlarının bulundukları şehre ve
bölgeye yaptıkları ekonomik katkı da hızla arttı. Spor
organizasyonlarının toplumsal gündemin ilk sıralarına
yükselmesi, bu tür organizasyonların tanıtım değerlerini de
ciddi ölçüde yükseltti.
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İkinci olarak ise, modern hayatın monoton, ev ve büroya
sıkışmış ritmi yüzünden, günümüz insanı kaslarını ve
iskeletini yeterince kullanma fırsatı bulamaz duruma geldi.
Günümüzde yaygınlaşan çeşitli sağlık sorunlarının başlıca
sebebi olarak gösterilen bu hayat tarzı, ancak spor yaparak
aşılabilir. Spor yapma bilinci geliştikçe, en basitinden en
karmaşığına kadar çok çeşitli spor tesis ve malzemesine
duyulan ihtiyaç da artıyor.
Stratejik Planın hazırlanma sürecinde, Türkiye’nin 2016
Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı oylandı. Eğer Türkiye
şampiyonanın organizasyonunu alabilseydi, Eskişehir yeni
bir futbol stadına kavuşabilecekti. Bu noktada hatırlatmak
gerekir ki, Türkiye’nin yaşanabilir şehirler sıralamasında en
ön sıralara yükselmiş, Eskişehirspor gibi Anadolu futbol
ihtilalinin öncülüğünü yapan bir kulübü ortaya çıkarmış olan
Eskişehir’in, ancak UEFA’nın Kadıköy’ü listeden çıkarması
sayesinde ev sahipliği yapacak şehirlerin arasına alınmış
olmasını, içimize sindirmekte güçlük çekiyoruz.
Eskişehir’in yeni bir stada ihtiyacı olduğu, Eskişehirspor’un
daha iyi şartlarda rekabet etmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle,
1/25000 lik planda öngörülen Türkiye’nin en büyük spor
köyü projemizin takipçisiyiz. Kısa vadede tamamlanması
zor görünse de, projenin etüd çalışmaları, 1/5000 lik planların
yapılmasından sonra da sürdürülecektir.
Eskişehir’de ihtiyaç duyulan tek tesis stat da değildir, iyi bir
kapalı spor salonuna da, her spor dalı için gereken mekân
ve tesislere de ihtiyaç vardır. Genel olarak bakıldığında,
Eskişehir’in devletin yaptığı spor tesisi yatırımlarından aldığı
pay, şehrimizin önemine ve büyüklüğüne yakışır bir orana
sahip değildir. 1/25000 lik ve 1/5000 lik planlar, bu durumun
değişeceği, Eskişehir’in hak ettiği tesislere kavuşturulacağı
inancıyla hazırlanmış ve hazırlanmaktadır.
Büyükşehir Belediyesi, kendi imkânları
çerçevesinde, spor tesisleri yapmak
konusunda, sınırlı bütçe imkânlarına
rağmen, önemli adımlar atmıştır.
Kentpark’ta yapılan yarı-olimpik
yüzme havuzu 2009 yılında hizmete
açılmıştır. Aynı parktaki Kapalı Yüzme
Havuzu da 2010 yılı içinde tamamlanıp
hizmete açılacaktır. Ayrıca, 2016
adaylığı sırasında gündeme gelen
stadın yapımına karar verilirse,
Büyükşehir Belediyesi, imkânları
çerçevesinde her türlü desteği
sağlayacaktır.
Büyükşehir Belediyesinin müsabaka
sporları konusunda en önemli katkısı,
Mamuca Göletinin durgun su sporları
merkezi olarak kullanılmasını
sağlamaktır.
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Ancak Büyükşehir Belediyesinin asıl ilgi alanı, müsabaka
sporları değil, sağlık için spor yapmak isteyen
hemşehrilerine olanak sağlamaktır. Bu çerçevede olmak
üzere, öğrencilere yaz okulları, yetişkinlere ise gerek
salonlarda, gerekse parklarda çeşitli spor olanakları
sunulmaktadır. Bu olanaklar geliştirilerek ve şehrin çeşitli
mahallelerine yayılarak sürdürülecek, dolayısıyla bu
olanaklardan yararlanan kişi sayısı, her yıl en az % 5
artırılacaktır.
Porsuk’un spor amaçlı kullanımı teşvik edilerek
sürdürülecektir. Porsuk’ta yapılan kano ve dragon yarışları,
bir yandan Eskişehirlilerin spor yapmasına, bir yandan
spora ilgi duymasına, öte yandan da Porsuk’un şehrin
en önemli kıymeti olarak değerinin artmasına katkı
sağlamaktadır.
Büyükşehir Belediyesi, başta satranç, briç gibi zihin
sporları olmak üzere, çeşitli branşlarda spor yapmanın
yaygınlaşması konusunda kararlıdır. 2010 yılında
düzenlenen oryantring şampiyonası gibi organizasyonların,
az bilinen sporların Eskişehir kamuoyuna ve gençlere
tanıtılması konusunda önemi açıktır. Bu tür organizasyonlar
da artırılarak sürdürülecektir.

Porsuk’ta Kano Yarışı

Ancak büyük ölçekli spor organizasyonlarına ev sahipliği
yapmak konusunda Eskişehir’in en önemli darboğazı, şehrin
konaklama kapasitesinin yetersizliğidir. Bu konuda mevcut
eğilim sürerse, yakın gelecekte büyük ölçekli Türkiye
şampiyonaları düzenlenmesi mümkün olacaktır. Büyükşehir
Belediyesi, bu tür şampiyonalara Eskişehir’in ev sahipliği
yapmasını teşvik edecektir.
Büyükşehir Belediyesinin spor konusundaki
faaliyetleri, yukarıda sayılanlarla sınırlı da
değildir. Özellikle engelli kulüpleri ve branşları
olmak üzere çeşitli amatör kulüplerimizin ve
okullarımızın şehir dışında yapılacak
müsabakalara katılmaları için gereken otobüs,
kumanya, konaklama desteği, imkânlar
zorlanarak sağlanmaktadır. Eskişehir’i
başarıyla temsil eden amatör sporcularımıza
destek sağlanmakta, motivasyonlarını
artırmak için hediyeler verilmektedir.
Olimpik Gün Şenlikleri

En az yukarıda sayılanlar kadar önem vererek desteklediğimiz
bir diğer proje, Olimpik Gün Şenlikleridir. Sporun heyecan
ve coşkusunu bütün şehre yaymayı amaçlayan şenliklerin
dışında, 2008 yılından bu yana toplam otuz bine yakın
ilköğretim öğrencisine, Milli Olimpiyat Komitesinin işbirliğiyle,
Olimpizm ve Spor Ahlakı eğitimi vermekteyiz.
Kültürün diğer alanlarında olduğu gibi, spor etkinlikleri
konusunda da, faaliyetler için sponsorluk desteği almak,
üniversitelerle işbirliğini geliştirmek ve uluslararasılaşmak
önemli hedeflerimizdir.
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ŞEHİR DOSTU ULAŞIM
Türkiye’nin diğer şehirlerinde yaygın olarak uygulanan ulaşım
politikası, otomobillerin akışkanlığını artırabilmek ümidiyle
karayolu köprüleri veya karayolu alt geçitleri yapmak olarak
özetlenebilir. Ulaşım talebinin sabit olmadığı, akışkanlığı
artırmaya yönelik her müdahalenin ulaşım talebini yükselttiği,
bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla Türkiye’de yaygın olarak
uygulanan politikaların beklenen sonuçları vermeyeceği,
uygulamadan önce de söylenebilirdi.
Ancak şehir içinde otomobil akışkanlığını artırmaya yönelik
müdahalelerin hiçbir sonuç vermediğini söylemek de
mümkün değildir. Bu müdahaleler kaldırımları yürünebilir
yerler olmaktan çıkardı, şehirlerde yaya olarak var olmanın
imkânlarını ortadan kaldırdı. Öte yandan şehirlerin hava
ve gürültü kirliliği önemli ölçüde arttı, ulaşım için harcanan
maddi kaynaklar ve zaman maliyeti de çok yükseldi.
Eskişehir’de ise, diğer şehirlerin
aksine, bambaşka bir politika
uygulanıyor. Bir yerden bir başka
yere ulaştırılması gerekenin araç
değil yolcu olduğu gerçeğinden
hareketle, özel otomobil kullanımı
yerine toplu taşıma araçlarının
kullanımını teşvik eden bir anlayış
sayesinde Eskişehir, bambaşka bir
seyir izledi.
Ülkemizde son yıllarda şehirleri
çeşitli açılardan değerlendirip
birbiri ile kıyaslayan çalışmalar
yapılıyor. Ancak ne yazık ki, henüz
yaya haklarına saygı veya trafiğin
yol açtığı gürültü ve hava
kirliliğinden muafiyet gibi ölçütler
açısından araştırmalar yapılmadı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesine
göre şehirde yaya olarak var
olabilmek ve trafiğin yol açtığı
kirlilikten korunabilmek, hayat
kalitesinin en vazgeçilmez
unsurları arasındadır.

ESTRAM

Her ne kadar bu konuda sistematik araştırmalar yapılmış
olmasa da, Eskişehir’de tercih ettiğimiz politikaların kıymetini
gösterecek göstergeler mevcut. Türkiye’nin diğer
şehirlerinden Eskişehir’e gelen ziyaretçiler, Eskişehir’de yaya
olarak var olabilmenin tadını çıkarıyor, bir zamanlar kendi
şehirlerinde de tecrübe edebildikleri ama zamanla unuttukları
bu tadın hakkını veriyor. Eskişehir’i son dönemde Türkiye’nin
gözde turistik noktalarından biri haline getiren unsurların
arasında, şehrin merkezindeki yaya bölgelerinin önemli bir
yer tuttuğunu, ziyaretçilerin beyanları sayesinde biliyoruz.
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel ve sosyal
mekânları ile parklarının olduğu gibi, sokakları ve caddelerinin
de insanları birbiri ile buluşturma fonksiyonu üstlenmesi
gerektiği kanaatindedir. Farklı sosyal kesimlerin barış içinde
yaşadığı Eskişehir, tarihten gelen bu hasletini, farklı kesimlerin
şehrin çeşitli noktalarında birbirine dokunabiliyor olması
sayesinde sürdürebiliyor. Sosyal barış, Eskişehir’in en
yüksek hassasiyetle korunması gereken özelliklerinin başında
gelir. Dolayısıyla canlı, yaşayan, insanları davet eden
sokak ve kaldırımlara sahip olmak, Büyükşehir
Belediyesinin taviz veremeyeceği öncelikleri arasındadır.
Eskişehir’in hızla büyüdüğü 1970-2000 arasındaki dönemde
devletin şehir mekânları konusunda uyguladığı dar görüşlü
mevzuat, şehrin merkezindeki dar sokakların etrafındaki
bahçeli, tek katlı her evin yerini üç-dört katlı, altı-sekiz daireli
binaların almasına yol açtı. Bugün de geçerli olan mevzuat
yüzünden, şehir merkezi hızla yoğunlaştı. Aynı dönemde
otomobil sahipliğinin de olağanüstü artması yüzünden, daha
önce nadiren bir otomobilin geçtiği veya park ettiği
sokaklarda, onlarca otomobil, park yeri için yarışır hale geldi.
Büyükşehir Belediyemiz, mevcut eğilimlerin şehrin geleceğini
ipotek altına almasını önlemek amacıyla, şehrin dikine değil,
olabildiği ölçüde yatay olarak büyümesini, arsa maliyeti nispi
olarak düşük olan yeni yerleşim yerlerinde özel otomobiller
için park yeri ayrılabilmesini teşvik etmektedir. Böylelikle de
şehri otomobillerden alıp insanlara geri vermek
amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede olmak üzere, yakın geçmişe kadar Eskişehir
ulaşımının çok önemli bir bileşeni olan bisikletlerin yeniden
şehre kazandırılması için de model arayışları sürmektedir.
Avrupa şehirlerinde uygulanan politikalar incelenerek,
Eskişehir’in dokusuna en uygun modelin seçilmesi ve
geliştirilmesi planlanmaktadır.
Ancak şehrin yayılması, gerekli önlemlerin alınmaması halinde,
ulaşım talebini artırır. Dolayısıyla imar planları hazırlanırken,
ulaşım talebini olabildiği ölçüde artırmayacak düzenlemeler
dikkate alınmakta, şehrin her bölgesinin temel ihtiyaçlar
açısından kendisine yeter olması için çaba harcanmaktadır.

1. HEDEF • Hafif Raylı Sistem Hatları Uzatılacak
Artan ulaşım talebinin toplu taşımacılıkla karşılanması
esastır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, temiz, konforlu,
medeni, düşük maliyetli ve kent dostu hafif raylı sistemi
toplu taşımacılığın omurgası olarak seçti. Eskişehir’in hafif
raylı sistemi ESTRAM, kısa süre içinde çok yüksek doluluk
oranlarına ulaşarak, şehirliler tarafından kabul gördüğünü
ispatladı.
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Önümüzdeki dönemde ESTRAM’ın üç yönde uzatılması
planlandı. Bugün çalışmakta olan iki hattı olağanüstü kısa
sürede gerçekleştirerek işletmeye açan Büyükşehir
Belediyemiz, yeni hatlar için her türlü proje çalışmasını
tamamladı. Hatların yapım aşaması başladıktan sonra yine
çok kısa süre içinde tamamlanması için gereken her türlü
tedbir alındı.
Ancak, ESTRAM hatlarının uzatılması işinin Büyükşehir
Belediyesinin kendi imkânlarıyla gerçekleştirilmesi mümkün
değildir. İlk etap gibi, yeni etabın yapımı için de dış kredi
aranmaktadır. Bu konuda görüşmelere başlanmış, ümit
verici gelişmeler sağlanmıştır. Ancak dünyanın ekonomik
durumundaki belirsizlikler, Türkiye’nin kredibilitesindeki
değişkenlikler, Hazinenin tutumu gibi faktörler sebebiyle,
kredi görüşmelerinin ne kadar sürede tamamlanabileceği
bilinememektedir.
Üç yıl boyunca her yıl ikişer defa olmak üzere, toplam altı
defa, ESTRAM hatlarının uzatılması projesinin Devlet Yatırım
Programına alınması için müracaatta bulunulmuştur. Aynı
dönem içinde Kayseri, Samsun, Gaziantep, Konya ve
Bursa’ya sağlanan devlet desteğinin İzmir, Eskişehir ve
Mersin’den esirgenmiş olmasının, siyasi nedenler dışında
bir açıklamasını bulmak güçtür.
Kredi anlaşması gerçekleştirildikten sonra, en çok iki yıl
içinde hatlar hizmete açılabilecektir.

2. HEDEF • Toplu Taşıma Sistemlerinin Toplam Ulaşım İçindeki Payı
Artırılacak
ESTRAM hatları uzatıldığında, toplu taşıma sisteminin
omurgası yaygınlaşacaktır. Ancak şehrin her mahallesine
ESTRAM’ı ulaştırmak mümkün değildir. Ana hedef,
Eskişehirlilerin kendi araçlarıyla veya tercihan diğer toplu
taşıma vasıtalarıyla ana toplama noktalarına ulaştıktan sonra,
ESTRAM’dan faydalanmalarını sağlamaktır.
Mevcut durumda birbirini çapraz kesen iki hatta çalışan
ESTRAM, 44 belediye, 29 ESULAŞ, 115 Halk otobüsü ve
376 minibüs hattıyla entegre bir biçimde çalışmaktadır.
Eskişehir’de seyahat eden toplu taşıma araçlarının sayısını,
kapasiteyi düşürmeden azaltabilmek amacıyla, minibüsleri
otobüslerle değiştirmek, Büyükşehir Belediyesinin uzun
süredir savunduğu bir politikadır. Ancak mevcut mevzuat,
bu işlemin gerçekleştirilebilmesine engel oluşturmaktadır.
Minibüs işletmecilerinin rızası olursa, Eskişehir trafiği önemli
ölçüde rahatlayacağı gibi, toplu taşıma sisteminin konforu
da artacaktır.
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Mevcut toplu taşıma sistemimizin belediyece gerçekleştirilen
kısmı, girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle, yeni yatırımlara
elverecek gelir fazlası sağlayamaz durumdadır. Hatta bu
faaliyetlerin sürdürülebilmesi, ancak belediye
sübvansiyonlarıyla mümkündür. Yapılan cüzi taşımacılık
zamları da zararı telafi etmekten uzaktır. Dolayısıyla, mevcut
otobüs parkında yer alan ve ekonomik ömrünü doldurmuş
olan araçların yenilenmesi ve yeni ihtiyaçların karşılanması
için gereken araçlar, ancak, kredi veya leasing imkânları
bulunduğu ölçüde gerçekleştirilebilecektir.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, öncelikli hedefimiz
toplu taşıma sistemlerinin toplam ulaşım içindeki oranını
artırarak trafik yükünü azaltmaktır. Eskişehir’de ulaşım
ihtiyacının yaklaşık yarısı (% 48) yaya olarak karşılanmaktadır.
Hem şehrin topografyasından hem de şehir merkezinin
yaya ulaşımını cazip bir hale getirecek şekilde
düzenlenmesinden kaynaklanan bu oran, memnuniyet
vericidir.
Yaya olarak karşılanmayan, herhangi bir araçla
gerçekleştirilen ulaşım içinde en yüksek pay % 26
ile otobüslere aittir. Servis araçları ihtiyacın % 24’ünü,
minibüsler ise % 8’ini karşılarken, ESTRAM’ın payı,
özel otoların payına eşittir (% 21). ESTRAM’ın
başarısının göstergesi olan ve politikalarımızın
haklılığını ispatlayan bu oranı da dikkate değer
buluyoruz.
Önümüzdeki Stratejik Plan döneminde toplu taşıma
sistemlerinin toplam şehir içi ulaşım içindeki payı,
her yıl % 1 artırılacaktır.

3. HEDEF • Suyolu Taşımacılığı Geliştirilecek ve Diğer Toplu Ulaşım
Sistemlerine Entegrasyonu Sağlanacak
On yıl önce Eskişehir’in en önemli problem kaynaklarından
biri olan Porsuk, kısa sürede rehabilite edildi ve şehrin en
önemli kıymeti haline getirildi. Bu süreç içinde şehrin
Porsuk’tan muhtelif biçimlerde faydalanması sağlandı. Şehrin
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en önemli estetik değeri haline getirilen, kıyısına
ülkenin ilk yapay plajı yapılan, üzerinde çeşitli
sosyal ve sportif aktiviteler düzenlenen Porsuk,
Türkiye’de içinden geçtiği şehre en yüksek
faydayı sağlayan akarsu haline getirildi.

Porsuk ayrıca, üzerinde ulaşım yapılan ilk
Türkiye akarsuyu olma özelliğine de bu süreç
içinde sahip oldu. Porsuk için geliştirilmiş olan
ve çoğu Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde
üretilen botlar, şehri ziyaret edenlere ve
Eskişehirlilere gezi amaçlı hizmet vermeye 2005
yılında başladı.
Porsuk üzerinde ulaşım projemiz, ayrıca,
Türkmenistan’ın Hazar Denizi kıyısında kurduğu
Türkmenbaşı şehri için de örnek oldu. Şehir için
iki adet motorbot ve köprü korkulukları, sipariş
üzerine, belediyemiz şirketleri tarafından üretilip ihraç edildi.
Böylelikle Eskişehir’de gerçekleştirilen işlerin ihraç potansiyeli
de olduğu görüldü.
Botlar, Porsuk’ta suya indirildikleri 2005 yılında 27.080,
2006 yılında 46.987, 2007’de 47.770, 2008’de 68.424,
2009 yılında 152.384, 2010 yılı 5 aylık süreç içinde ise
53.481 yolcu olmak üzere toplamda 396.126 yolcu
taşımıştır. 2009 yılında ise gondollar suya indirildi.
2009 yılının yaz aylarında başlatılan ilk deneme
seferleriyle, Kentpark ile Köprübaşı arasında tarifeli
toplu taşımacılık yapıldı. Kış aylarında kaldırılan seferler,
2010 yılında yeniden başlatılacaktır. Şehrin batı ucunu
doğusuna bağlayacak olan tarifeli seferler, teknik aksaklıklar
çözülürse, uygun kanallarda da gerçekleştirilecektir.

ESBOT

Suyolu taşımacılığıyla taşınacak yolcu sayısının her yıl en
az % 3 artırılması hedeflenmektedir.

4. HEDEF • Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon Sistemi ve Levhalar
İyileştirilecek
Şehrin içinde kalan ve iyice yetersizleşen çevre yolu yerine,
şehrin kuzey ve güneyinden geçen iki ayrı çevre yoluna
ihtiyaç duyulduğu, uzun süredir biliniyor. Ancak Karayolları
ve Ulaştırma Bakanlığı böylesine önemli bir projede
Büyükşehir Belediyemizle işbirliğine yanaşmadığı ve
tavsiyelere kulak asmadığı için, ihtiyacı duyulan yollar yerine,
şehri ikiye bölen bir eşik halini almış olan eski çevre
yolunu genişletmeyi tercih etmiştir. Bu tercihle, kısa süre
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içinde yetersiz kalacak bir yol için harcanan yüksek
kaynakların israf edilmesi, yolun kenarındaki yerleşimlerin
mağdur edilmesi gibi sakıncaların yanı sıra, Türkiye’de çevre
yolunun şehir merkezinden geçirilmesi gibi garip bir
uygulama da hayata geçmiş oldu.
Ancak çevre yolunda yapılan faaliyetlerin asıl önemli
sakıncası başkadır. Yol, şehri bölen bir eşik halindeydi.
Genişletilmesi ve kavşak düzenlemeleri sonucunda bu eşik
iyice yükselmiş, aşılmaz hale gelmiştir. Çevre yolunda iyi
etüd edilmeden, seçim yatırımı olarak alelacele
gerçekleştirilen düzenlemeler, yolun kuzeyinin gelişmesine
büyük ölçüde sekte vuracak, şehrin karakterini uzun süre
olumsuz yönde etkileyecektir.
Daha önce iki tarafı arasında bir eşik fonksiyonu üstlenen
demiryolunun yer altına alınması çalışmaları ise, Büyükşehir
Belediyesi ile ortak bir proje geliştirilmesi yönündeki
çabalarımızın ve tavsiyelerimizin DDY ve Ulaştırma Bakanlığı
tarafından görmezden gelinmesi sonucu, başlangıçtaki
hedeflerinden büyük ölçüde sapmıştır. Bugünkü haliyle
projenin şehre bir faydası olmaması bir yana, Eskişehir’in
ortasından geçen eşiği aşılmaz bir biçimde yükselterek
şehre çok büyük hasarlar verecektir. Sayın
Cumhurbaşkanımız da projenin yeni halini hayretle
karşılamış, iki yıl daha uzamayı göze almak pahasına da
olsa Büyükşehir Belediyemizle birlikte projenin revize
edilmesini tavsiye etmiştir. Üzülerek ifade etmek gerekir ki,
bu tavsiye de bugüne kadar dikkate alınmamış
görünmektedir.
Başlangıçtaki haliyle proje, Eskişehir’in, özellikle de
demiryolunun kuzeyinin gelişmesi açısından yeni fırsatlar
sunmaktaydı. Büyükşehir Belediyemiz tarafından,
demiryolunun yer altına alınmasıyla oluşacak mekânın,
şehrin iki tarafını birbirinden ayıran değil, iki tarafı
birleştiren, geniş orta refüjünde çeşitli donatılar yer alacak
bir bulvarla değerlendirilmesi için planlamalar yapılmıştı.
Proje revize edilirse, Büyükşehir Belediyesi planlarını hayata
geçirecektir.
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan yolların yapımı,
bakımı, onarımı devam edecektir. Trafik akışının düzenli
sağlanabilmesi amacıyla yol işaretleri, sinyalizasyon sistemi
ve levhaların periyodik aralıklarla kontrolleri yapılarak işlerliği
sürdürülecektir. İmara açılan bölgelerde 1/5000 lik planların
elde edilmesinin ardından yeterli ödenek ve kamulaştırma
işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ihtiyaç duyulan yeni
yol ve kaldırımlar yapılacaktır. Ancak kamulaştırma mevzuatı
ve kamulaştırmanın yüksek maliyeti nedeniyle, ne yazık ki
hedef tarih belirleme imkanına sahip değiliz. 1/5000 lik
planlar, 1/25000 lik planlara göre önümüzdeki üç yıl içinde
tamamlanacak, var olan yolların ve kaldırımların gerektiğinde
yenilenmesi ile ilgili çalışmalar ise rutin olarak sürdürülecektir.
Planlara göre, önümüzdeki beş yıl boyunca her yıl 60.000
m2 kaldırım, 200.000 m2 yeni yol yapılacak, 15.000 ton
asfalt yol onarımı gerçekleştirilecektir.
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CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVRE
Son on yılda Eskişehir’de meydana gelen ve en çok takdir
toplayan değişimlerin arasında, şehre kazandırılan yeni yeşil
alanlar ile Porsuk’un iki kıyısında yapılan düzenlemeler ilk
sıralarda yer alır. Şehrin içinden geçen ve kirliliğinin yanı
sıra, afet riskini artırıyor olması yüzünden de önemli bir
problem kaynağı olan Porsuk, bugün Eskişehir’in en önemli
kıymeti halini aldı.
Büyükşehir Belediyemiz Porsuk’un, kendisine
yapılan her yatırımın karşılığını fazlasıyla
ödeyeceğinden emindi. Gerçekten de bugün
Eskişehir’in Türkiye’nin gözdesi haline
gelmesinde en önemli etkenlerden biri
Porsuk’un şehirde kazandığı roldür. Ancak
Büyükşehir Belediyesinin en büyük gurur
kaynağı, Porsuk’ta doğal hayatın geri gelmiş
olmasıdır. Bugün Porsuk’ta balık avlanabiliyor
olması, kısa sürede ne kadar büyük bir yol
alındığının en önemli sembolik göstergelerinden
biridir.
Kentpark

Şehrin doğusunda ve batısında hizmete açılan iki büyük
park, Eskişehirliler kadar şehri ziyarete gelenlerin de ilgi
odağıdır. Bu ölçekte parklar yapmak, Eskişehir Büyükşehir
Belediyesinin imkânlarına sahip bir belediye için son derece
zordu. Yine de, kıt imkânları son derece yüksek verimle
kullanarak ve belediye çalışanlarının özverili gayretleri
sonucunda, her iki park da kısa süre içinde tamamlandı.
Ancak bu ölçekte parkları yaşatmak, onları yapmaktan daha
zordur. Parkların yaşayabilmesi için, çeşitli aktivitelere ev
sahipliği yapabilmesi ve dikkat çekici donatılarla donatılmış
olması gerekir. Eskişehir’in parklarını diğer şehirlerdeki
benzerlerinden farklı kılan da, bu özelliklere göre tasarlanmış
ve gerçekleştirilmiş olmalarıdır.
Kentpark’taki yapay plaj, Türkiye’deki ilk örnek olmanın yanı
sıra, ekonomik yönden kısıtlı ailelerin çocuklarına yüzme
öğrenme olanağı sağlamaktadır. Bilim Sanat ve Kültür
Parkındaki gemi, parkın yaşaması için çok önemli katkılar
yapmaktadır. Her iki parkta da yeni donatılar
tasarlanmaktadır. Eklenen her donatı, parklara, kendi
maliyetleri ile kıyaslanmayacak kadar yüksek değer katacaktır.
Parklar, şehrin yeşil alan ihtiyacını karşılaması fonksiyonunun
yanı sıra, aynı zamanda şehrin farklı sosyal kesimlerini
buluşturan mekânlar olma fonksiyonunu da taşımaktadır.
Bu fonksiyonu ile parklar, şehrin sosyal barışına katkı
sağlamaktadır.
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Kentpark, ayrıca, şehri suyla da buluşturmaktadır. Porsuk’un
şehrin tamamı tarafından değerlendirilebilmesini, şehrin
tamamının malı olmasını sağlamakla, Kentpark, çok önemli
bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bilim Sanat ve Kültür
Parkı da su bakımından zenginleştirilmiş, Eskişehirlilerin
suyla temasına imkân sağlayan bir mekân olarak düşünüldü.
Böylelikle su, Anadolu bozkırının ortasındaki Eskişehir’in
hayatının merkezine taşınmış oldu.
Canlılığın ana kaynağı olan suyun çoğaltılması ve şehrin
hizmetine sunulması sürecinin en çarpıcı örneği ise, Porsuk
projesidir. Porsuk’a, bir şehrin içinden geçen bir akarsuyun
sahip olabileceği her türlü fonksiyonun yüklenmesi,
Eskişehir’de canlı bir çevre hedefine ulaşılabilmesinin en
önemli dayanağı oldu. Porsuk’tan ulaşım ve gezinti amaçlı
yararlanılması gibi, sportif yarışlar, sahne kurularak
düzenlenen konserler, fener alayları gibi etkinlikler de yeni
Stratejik Plan döneminde de geliştirilerek sürdürülecektir.
Önümüzdeki plan döneminde, benzer bir anlayışla, bir
yandan şehre yeni yeşil alanlar kazandırılırken, bir yandan
da mevcut yeşil alanlar yeni fonksiyon ve donatılarla
zenginleştirilecektir. Bu süreç içinde şehrin dikkat çekici
temizliği korunacaktır. Farklı sosyal kesimlerin, özellikle de
sosyo-ekonomik açıdan güçsüz olan kesimlerin var olan ve
gerçekleştirilecek yeni alanlardan yararlandırılması konusunda
hassasiyetimiz de sürdürülecektir.

1. HEDEF • Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
Yapımı, bitirilmek üzere iken, Karayollarının parkın ve göletin
içinden kavşak üst geçidi geçirmesi nedeniyle kesintiye
uğrayan Göletli Park, en kısa süre içinde tamamlanacaktır.
Böylelikle şehrin merkezî bölgelerinden birinde yeni bir yeşil
alan kazanılmış olacaktır. Göletli Park’ın da, daha önce
yapılan parklar gibi, çok fonksiyonlu ve çekici bir mekân
olması için planlar yapılmıştır. Göletli Park 2011 yılında
hizmete açılacaktır.
Atatürk Bulvarı Orta Refuj Çiçeklendirme Çalışması

1/25000 lik planlara göre
uygun görülen her noktanın
şehre bir yeşil alan olarak
kazandırılması çalışmaları,
bugüne kadarki anlayışla
sürdürülecektir.
Kuzey ve Güney kanallarının
kıyılarında, elverişli olan
yerlerde, turistik amaçlı, küçük
ölçekli nokta ticaret merkezleri
oluşturulmasıyla, şehrin
nispeten geri kalmış
bölgelerine canlılık
getirilecektir.
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Önümüzdeki Stratejik Plan döneminde her yıl 600.000
çiçek, 100.000 ağaç, 100.000 çalı üretimi yapılacak, her
yıl 100.000 m2 yeni yeşil alan hizmete sokulacaktır.

2. HEDEF • Mevcut Yeşil Alanların Fonksiyonları Çeşitlendirilecek
Yeşil alanların korunması, bakımı ve canlı tutulması, en az
yapımı kadar zordur. Şehirde mevcut olan, son dönemlerde
yapılan ve bundan böyle de yapılacak olan yeşil alanların
Eskişehirliler tarafından severek kullanımının devam
edebilmesi amacıyla, bugüne kadar gerçekleştirilen çabalar
sürdürülecektir.
Türkiye’nin pek çok şehrinde, büyük
masraflarla yapılmış pek çok park alanı var.
Şehir hayatının yol açtığı gerilim nedeniyle,
şehirliler genellikle boş vakitlerini bu parklarda
değerlendiriyorlar. Ancak ülkede çok büyük
masraflarla gerçekleştirilmiş bazı parkların
yeterince rağbet görmediği de gözleniyor.
Rağbet gören bazı parkların da yeterince
tatmin üretmediği söylenebilir. Bu gözlemler,
parkların sadece yapılmış olmasının yeterli
olmadığını, şehirlilerin severek kullanacakları
mekânlar olacak şekilde tasarlanmış olmaları,
sonra da sürekli geliştirilmeleri gerektiğini
göstermektedir.
Eskişehir’e kazandırılmış olan ve kazandırılması
planlanan yeşil alanların bakımı ve geliştirilmesi
sürecinde, Büyükşehir Belediyemiz, alanların
Eskişehirliler ve ziyaretçiler tarafından severek,
benimsenerek ve hevesle kullanılmaları
gerekliliğini hep akılda tutacaktır. Parklara ve
yeşil alanlara yeni fonksiyonlar kazandırılarak,
her biri sürekli olarak canlı tutulacaktır.
Eskişehirliler tarafından piknik alanı olarak
kullanılan Karapınar Parkının daha yüksek
tatmin üretecek şekilde geliştirilmesi, Mamuca
Gölet alanına yapılması planlanan amfi-sahne
ve spor tesisleri, Bilim Sanat ve Kültür
Parkındaki Masal Şatosu, canlı tutma
yaklaşımın ürünüdür.
Bilim Sanat ve Kültür Parkının kuzey
bölgesinde, Avrupa’da da görülen ve
örneklerinin en büyüğü olan Japon Bahçesi
bu yıl içinde tamamlanacak ve hizmete
açılacaktır. Planetaryum donanımının bir kısmı
için sponsor bulunmuş, çalışmalar
hızlandırılmıştır. Bilim Deney Merkezi
donanımları için sponsor arayışları
sürdürülmektedir. TÜBİTAK’ın desteği de
ihtimal dâhilindedir. Destek bulunamasa bile,
açılışının biraz gecikmesi göze alınarak,
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merkezin Belediyemizin kaynaklarıyla tamamlanması
planlanmaktadır.
Bilim Sanat ve Kültür Parkında ayrılacak bir bölgede sanatçı
ve bilim insanlarının büstleri yer alacaktır. Böylelikle Türkiye’nin
ve insanlığın gelişimine katkı sağlamış olan insanların hakkını
teslim etmenin yanı sıra, gençler bu tür katkılar yapmaya
özendirilmiş olacaktır.
Bilim Sanat ve Kültür Parkının kuzey bölgesinde mini bir
hayvanat bahçesi de 2011 yılında tamamlanıp hizmete
açılacaktır. Temel hedef, daha çok sayıda Eskişehirliyi yeşil
alanlara yönlendirmek, yeşil alanlarda geçirilen ortalama süreyi
uzatmaktır.
Önümüzdeki Plan döneminde parklarda geçen insan/saat her
yıl % 10 uzatılacaktır.

3. HEDEF • Porsuk Çayı ve Kanallarının Şehre Katkısı Artırılacak
Porsuk çayının çevre yolları arasında kalan bölümü rehabilite
edilerek kullanıma açılmıştır. Önümüzdeki beş yıllık dönemde
kullanıma açılan kısımların bakım ve onarım çalışmaları
sürdürülecektir. Ayrıca Porsuk çayının Ankara-Bursa çevre
yolunu kestiği Kentpark’tan mansaba doğru Gündoğdu
Mahallesi içinde kalan bölüm ile Sarısu Deresinin Porsuk’a
bağlandığı noktadan Bilim Sanat ve Kültür Parkına kadar
olan bölümün rehabilite edilerek, mevcut sisteme entegre
edilmesi sağlanacaktır.
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ÇEVİK ve ÖNCÜ BİR BELEDİYE
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi on yıldır şehre değer katacak
her fırsatı büyük bir maharet ve çabayla değerlendiriyor. Bu
çabaların sonucu olarak bugün Eskişehir, ulusal medyada
en çok sözü edilen şehirlerden biri halini aldı. Şehrin medyada
yer almasına yol açan gerekçelerin çok büyük bölümü de,
doğrudan doğruya Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği
hizmetler veya faaliyetlerdir.
Medyada yer alma frekansının hızla yükselmesinden daha
önemli olan Eskişehir’den, olumlu bir biçimde söz
edilmesidir. Özü itibariyle siyasi bir kurum olan Büyükşehir
Belediyesinin faaliyetlerinin sürekli olumlu bir reaksiyon
alması, benzerine rastlanmayan bir başarı olarak
değerlendirilmelidir.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’in Türkiye
kamuoyundaki yerinin genişlemesine ve değerinin artmasına
katkı yapmayı sürdürecektir. Bu performansı bugüne kadar
çevik ve öncü bir belediye olması sayesinde sergilemiştir ve
bundan sonra da olumlu niteliklerini geliştirerek sürdürecektir.

1. HEDEF • İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek
Diğer Büyükşehir Belediyelerinden çok daha az sayıda
kadroyla çalışan ve toplam bütçesi içinde personel
giderlerinin payı son derece düşük olan Büyükşehir
Belediyemiz, sergilediği performansı, sahip olduğu insan
kaynaklarının yüksek kalitesine ve motivasyonuna
borçludur.
Önümüzdeki plan döneminde de insan kaynaklarının kalitesi
ve motivasyonu geliştirecektir. Bu amaçla başta itfaiye
personeli ile zabıta olmak üzere tüm personelin hizmet-içi
eğitimleri sürdürülecek, personelimizin seminer, konferans,
fuar ve çalıştaylara katılımı da teşvik edilecektir. Ayrıca
diğer büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine çeşitli inceleme
gezileri de düzenlenecektir. Zabıtanın uzmanlaşması da
sağlanacaktır.
Önümüzdeki plan dönemi boyunca, her biri yirmişer saatlik
hizmet-içi eğitim programlarına her yıl yüzer personelin
katılımı sağlanacak, her yıl 25 personel çeşitli eğitici etkinliğe
katılacak, her yıl düzenlenecek üç geziye toplam 30 personel
gönderilecektir.
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2. HEDEF • Belediyenin Araç Parkı Geliştirerek Güncel Tutulacak, Yeni
Teknolojilerden Azami Fayda Sağlanacak
İnsan kaynaklarının kalitesi, günümüzde, her işletmede
olduğu gibi belediyelerde de anahtar faktördür. Ancak kaliteli
insan kaynağının verimli çalışabilmesi için, ihtiyaç duyduğu
çağdaş araç gereçle desteklenmesi de zorunludur.
Öte yandan, edinilen her aracın bir ekonomik, bir de teknik
ömrü vardır. Belediyemiz, kıt kaynakları en yüksek verimle
kullanabilmek amacıyla, sahip olduğu her türlü araç ve
gereci büyük bir özenle kullanmaktadır. Araçların ömrünü
uzatmak ve böylelikle verimlerini artırmak amacıyla gereken
bakım ve onarım faaliyetleri, bugüne kadar olduğu gibi,
önümüzdeki plan döneminde de özenle yürütülecektir.
Yine de, araçların önemli bir bölümü, yaşlandıklarında
problem kaynağı olmaktadır. Gelişen teknolojinin daha
yüksek performanslı, daha çok fonksiyonlu araçları daha
düşük maliyetle sunmasının da etkisiyle, araç parkının
belirli bir hızla yenilenmesi gerekmektedir.
Şehrin büyümesi sebebiyle, mevcut araç parkının yetişmediği
durumlar da söz konusu olabilmekte, bu durumda araç
parkını genişletmek için yeni araç alımı da gerekebilmektedir.
Ayrıca, gelişen teknoloji, eskiden mümkün olmayan pek
çok işin, yeni geliştirilen araçlarla mümkün olmasını da
sağlamakta, bu durumda da belediyenin çağdaş ve öncü
kimliğini koruyabilmesi için bu araç ve gereci edinmesi
zorunluluğu doğmaktadır.
Tramvay Durağı

Öte yandan yeni teknolojiler,
eskiden mevcut olmayan
imkânları sundukları gibi,
eskiden mevcut olmayan
sorumluluklara da yol
açmaktadır. Özellikle bilgiişlem
teknolojisindeki gelişmelere
ayak uydurmak konusunda
son derece hassas olan
Büyükşehir Belediyemiz, yeni
teknolojilerden azami fayda
sağlamak konusundaki
kararlığını da sürdürecektir. Bu
çerçevede olmak üzere,
dilekçelerin internet üzerinden
takibi, dijital imza, dijital arşiv
gibi konulardaki çabalar
artırılarak sürdürülecektir.
Ayrıca GSM teknolojisindeki gelişmeler de yakından takip
edilmekte, belediye hizmetlerinde nasıl kullanılabilecekleri
konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir.
Önümüzdeki plan döneminde en az iki itfaiye aracına, çeşitli
bilgiişlem araç ve gerecine ihtiyaç vardır. Ayrıca, şehir
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mobilyalarının yenilenmesi ve yeni şehir mobilyalarının üretilip
gereken bölgelerde kullanıma sunulması da gerekmektedir.

3. HEDEF • Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak, İhtiyaç Halinde
Yeni Tesisler Yapılacak
Büyükşehir Belediyemiz, şehrin çeşitli yerlerine dağılmış çok
sayıda tesiste çeşitli hizmetler yürütmektedir. Hizmet yürütülen
tesisin kalitesi, sadece o tesiste hizmet veren insan
kaynaklarının verimi açısından değil, hizmet alanların
memnuniyeti açısından da önemlidir. Dolayısıyla, bu tesislerin
bakımlı tutulması son derece önemlidir.
Bunun ötesinde, belediyenin hizmetleri çeşitlenmekte, ayrıca
hizmeti vatandaşın ayağına götürme kararlılığı yeni
tesislerin yapılmasını gerektirmektedir. 75. Yıl mahallesinde
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yaşama
geçirilen merkezin tiyatro bölümü Kültür İşleri Dairesi
tarafından 2010 yılı sonunda faaliyete geçecektir. Öte yandan,
değişen mevzuatın Belediyeye yüklediği yeni yükümlülükler,
yeni hizmet tesislerini gerekli kılmaktadır. Mevzuat değişiklikleri
gerektirdiği her durumda yeni tesislerin yapımı
gerçekleştirilecektir.
Önümüzdeki plan döneminde, en az bir itfaiye hizmet
binasına, gıda bankası amacıyla kullanılacak bir tesise,
halde yeni tesislerin yapımına, katı atık bertarafı için tesislere,
yeddi emin deposuna, lastik, akü gibi atıklar için depolama
tesisine ve kapalı pazaryeri ile otogar gibi var olan bazı
tesislerin bakım onarımına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca
hizmetlerin çeşitlenmesi ve artması nedeniyle mevcut
Belediye hizmet binası yetersiz kalmaktadır. Modüler olarak
büyütülebilecek yeni bir belediye hizmet sarayı için etüd
çalışmaları başlatılacaktır. Şehrin konaklama ihtiyacına da
destek olabilecek bir belediye sosyal tesisi için de çalışmalar
başlatılmıştır. Halka ucuz mal sağlayacak outlet ve üretici
Pazar noktaları ile organik tarım ürünleri satış noktaları da,
ihtiyaç duyulursa, önümüzdeki plan döneminde projelendirilip
gerçekleştirilecektir.
Ulaşım Master Planı’nda yer aldığı üzere, Eskişehir’de
otomobil sayısının yüksekliği özellikle iş yerlerinin yoğun
olarak yer aldığı şehir merkezinde yoğun bir otopark talebi
yaratmaktadır. Ancak Eskişehir’de ücretli ve düzenli otopark
olarak işletilen sınırlı sayıda ve kapasitede alan bulunması
nedeniyle araç parklarının büyük bölümünü cadde ya da
sokak kenarı parklar oluşturmaktadır. Eskişehir’de şehir
merkezi park yeri ihtiyacının büyük bölümü, araç kullanıcıları
tarafından ana arterlerdeki kamu malı olan cadde ve
sokakların bir ya da iki şeridi işgal edilerek giderilmektedir.
Bu da şehirde araçların seyri açısından kısıtlayıcı rol
oynamakta özellikle de araç akışının yoğun olduğu saatlerde
akışkanlık açısından sıkıntı yaratmaktadır.
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Büyükşehir Belediyesinin denetimindeki bulvar, cadde ve
yollarda, tretuvar kenarlarının gece saatlerinde park yeri
olarak kullanılabilmesi amacıyla işgaliye veya kiralama
uygulaması konusunda etüdler olumlu sonuç verirse,
uygulamaya geçilecektir.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak dünyada ulaşım
konusundaki genel görüş birliğine göre şehir merkezinde
yer alan otoparkların trafik yoğunluğuna yol açacağı görüşüyle
şehir merkezine yapılacak otoparkların sınırlı tutulmasını
benimsemekteyiz. Ancak şehrin merkezindeki nüfusun
yoğunlaşmasına paralel olarak artan araçların otopark
sorununu çözmek için zorunlu hale gelen otoparkların yapım
aşamasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.
Hacı Alibey Mahallesi 670 adadaki inşası süren otopark
2010 yılı sonunda tamamlanacaktır. Kamulaştırılması
tamamlanan İstiklal Mahallesi 333 adadaki inşaatı devam
etmekte olan 500 otoluk otoparkın 2011 yılında bitirilmesi
planlanmaktadır. Mustafa Kemalpaşa Mahallesi 716 adadaki
proje çalışmaları tamamlanmış olup ihale edilmesi
planlanmaktadır. Ayrıca iki adet Eskibağlar Mahallesi,
Akçaalan Mahallesi, Hoşnudiye Mahallerinde yapımı
düşünülen ve kamulaştırma çalışmalarına devam edilen
otopark alanlarının kamulaştırma çalışmalarının bitmesinin
ardından yapım için ihaleye çıkılacaktır.
Katı atık bertarafı konusunda yeni teknolojik imkânlarla elde
edilebilecek geri dönüşüm ve üretim imkânlarıyla ilgili
gelişmeler takip edilmektedir. Uygun görülen teknoloji, proje
stokuna eklenecektir.

4. HEDEF • Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek Sürdürülecek
Büyükşehir Belediyemiz, sosyal belediyeciliğin gereklerini,
yıllardır başarıyla yerine getiriyor. Aşevimiz, Eskişehirli
hayırseverlerin bağışlarını, gerçek ihtiyaç sahiplerine, gösteriş
yapmadan, yardımın makbul olanı gizli yapılanıdır
anlayışıyla ulaştırıyor. Aşevimiz yeni stratejik plan döneminde
de olanaklar ölçüsünde bu desteklerini sürdürecektir.
Büyükşehir Belediyesi ÖSS Hazırlık Kursu

Çoğu belediye kaynaklarından olmak üzere,
ekonomik yönden güçsüz ailelere ayni yardımlar
iletiliyor. Büyükşehir Belediyemiz, ekonomik
yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılması yönünde büyük hassasiyet
göstermektedir.
Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle, ÖSS hazırlık
kursları, seviye tesbit belirleme sınavları gibi
eğitim destekleri sosyo-ekonomik açıdan
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dezavantajlı kesimlere sunulmaktadır. Ayrıca çeşitli beceri
kazandırma eğitimleri yıllardır başarıyla sürdürülmektedir.
Bir yandan sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kesimlerin
bütçelerine katkı sağlanırken diğer yandan dezavantajlı
kesimlerin sosyalleşmeleri de sağlanmaktadır. Kadınlar,
çocuklar ve engelliler gibi dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçları
konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir.
Bütün bu hizmetler, bugüne kadar olduğu gibi yeni Stratejik
Plan döneminde de hem niteliksel açıdan hem de niceliksel
açıdan geliştirilerek sürdürülecektir. Niceliksel yönden artışta
hayırsever yurttaşlarımızın, gönüllülerimizin katkılarından
yararlanılmasının artırılması yönünde çalışmalar yapılması
hedeflenmektedir. Büyükşehir Belediyesine ulaşan hayırların
ve gönüllü katkıların her yıl % 5 artırılması hedeflenmektedir.
Büyükşehir Belediyesi’nin kendi olanakları ile sürdürdüğü
sosyal belediyecilik hizmetlerinde gönüllülerin ve
hayırseverlerin katkıları oldukça önemli yer tutmaktadır.
Belediyenin kendi olanakları ile sürdürebileceği etkinliklerdeki
hareket kabiliyetini oldukça artırdığını düşündüğümüz, aynı
zamanda şehirde katılımcılık konusunda önemsediğimiz bir
etkeni oluşturmaktadır.

5. HEDEF • Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve Erişilebilirliği Yükseltilecek
Eskişehir’de günümüzde yaşanan sıkıntıların büyük bölümü,
uzun yıllar plansız büyümüş olmasından kaynaklanmaktadır.
Uzun süre geciktirilmiş bulunan 1/25000 lik planların
kesinleşmesi sonrasında 1/5000 liklere öncelik verilerek,
şehrin planlı bir biçimde büyümesi konusunda gereken
yapılacaktır. Böylelikle şehrin merkezinde bugün yaşanan
sıkıntıların, yeni yayılma bölgelerinde gelecekte yaşanmasının
önüne geçilebilecektir.
Trafik talebinden otopark problemine, çevre kirliliğinden
şehrin adil paylaşımına kadar her konunun planlı büyüme
ile ilgili olduğu bilinciyle davranılmaktadır. Bu bilinçle, 1/5000
lik planların hazırlanmasına 2011’de başlanacak, 2012
sonunda bitirilecektir. 2014’te de mücavir alandaki köylerde
1/5000 lik planların hazırlanmasına başlanacaktır.
Büyükşehir Belediyemizin görevleri arasında yer alan
ruhsatlandırma, haşere mücadelesi, kabristan, denetim,
başıboş hayvanlar, hayvan pazarı gibi konularda da, bugüne
kadar sergilenen hassasiyet korunacak ve geliştirilecektir.
Ayrıca, Büyükşehir Belediyemizin gelirlerinin artırılması için
çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir. Uluslararası fonlardan
faydalanmak konusundaki çalışmalar başlatılmış,
Belediyemizin çeşitli faaliyetleri ve tesisleri için sponsorluk
anlaşmaları konusunda arayışlar yavaş yavaş sonuç vermeye
başlamıştır.
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Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan önemli miktarlardaki
tıbbi atık büyük bir çevre ve sağlık sorunu oluşturmaktaydı
bu sorunun çözümü için en son teknoloji kullanılarak tıbbi
atık sterilizasyon tesisi inşa edilmiştir. Bu tesiste günde
yaklaşık olarak 3 ton tıbbi atık sterilize edilmektedir. Tesis
şehirdeki tüm sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkları
hatta daha da fazlasını (günde 12 ton tıbbi atığı) bertaraf
edebilecek kapasitededir.
Uzun yıllar şehrimizde problem olan evsel katı atıklar, entegre
katı atık projesi kapsamında kurulan Düzenli Depolama
Tesisi ile problem olmaktan çıkarılmıştır. Şehirden
kaynaklanan diğer atıklar, örneğin araç lastikleri, bitkisel atık
yağlar, madeni atık yağlar ve inşaat atıklarının da çevreye
zarar vermeden bertarafları sağlanacaktır.
Kent halkının sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için, zararlı
haşere mücadelesi insan sağlığına zarar vermeyecek ilaçlar
kullanılarak sürdürülecektir.

6. HEDEF • Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine Katkı Sağlamak
Üzere Kentsel Gelişim Projeleri Geliştirilecek
Eskişehir yerli turistler için bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
2008 yılında başlayan turizm hareketliliği kısa sürede önemli
bir gelişme göstermiş, turizm şehrin önemli bir ekonomik
sektörü haline gelmiştir.
Büyükşehir Belediyemiz, özellikle şehir merkezinin yerli
turistler için önemli bir cazibe merkezi olduğunu çok erken
teşhis etmiş, başlayan turistik hareketliliğin dinamiklerini
doğru tespit etmiş, turizmin gelişmesi konusunda üzerine
düşenleri fazlasıyla yapmıştır. Turizme verilen destekler, yeni
plan döneminde artarak sürecektir.
Bilindiği gibi Eskişehir’in merkezinde zengin tarihî ve
arkeolojik kalıntılar mevcuttur. Ancak bu kalıntıların kısa
vadede turizme açılması mümkün görünmemektedir. Aslında
Eskişehir’e yönelen turizm de, şehir merkezindeki farklı
belediyecilik anlayışının yol açtığı dinamizme şahit olma
arzusundan kaynaklanmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz
bu arzuyu canlı tutup kışkırtacak faaliyetlerini sürdürecektir.
Öte yandan, turistik hareketliliğin Eskişehir için ekonomik
bir girdiye dönüşebilmesi amacıyla, başta hediyelik eşya
üretimi olmak üzere pek çok konuda öncülük görevini de
üstlendik.
Turizmin hafta sonlarına ve yılın belirli mevsimlerine
sıkışmasını önlemek, olabildiği ölçüde yılın her dönemine
yayılmasını sağlamak amacıyla Şehr-i Aşk teması, 2010
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Şehr-i Aşk Adası

Mayıs ayında duyuruldu. Evlilik yıldönümlerinde ve yaş günü
gibi özel günlerde Eskişehir’in akla gelen ilk ziyaret noktası
olması için, bundan böyle de çalışmalar sürdürülecektir.
Ancak bu konuda da, turizm ile ilgili diğer konularda olduğu
gibi, şehrin bütün kurum ve kuruluşlarının, özellikle de
esnafının üstüne düşeni yapması gereklidir.
Öte yandan, Eskişehir’de turizmin kalıcı ve büyük ölçekli
bir sektör olabilmesi için, daha köklü atılımlara ihtiyaç
olduğunun da bilincindeyiz. Bu amaçla, Eskişehir’de kongre
turizmi konusunda önemli bir potansiyel görüyoruz. Kısa
sürede tamamlanacak olan Kongre Merkezimizin, şehirdeki
kongre hareketliliğine önemli bir katkı yapacağını ümit
ediyoruz.
Kongre turizmi önemli bir ekonomik girdi sağlayan bir turizm
branşıdır. Ayrıca şehre sadece ekonomik bir katkı yapmakla
da kalmaz, şehrin kültürel gelişimine sağladığı desteğin yanı
sıra, uluslararası tanınırlığını da yükseltir. Pek çok branşta
Türkiye’de rakipsiz olan veya ön sıralarda yer alan iki
üniversitesi, Ankara ve İstanbul gibi bilim merkezlerine
yakınlığı ile avantajlı olan Eskişehir, kongre turizmi konusunda
çok sayıda rakibi olduğunu da bilmelidir. Dolayısıyla kongre
turizmi, sadece Büyükşehir Belediyemizin çabalarıyla
gelişemez. Başta üniversitelerimiz olmak üzere, şehirdeki
bütün kurumların kongre turizmi konusunda kararlı ve iddialı
olması gerekir.
Eskişehir’in turistik potansiyel taşıyan bir başka önemli
kaynağı, sıcak sularıdır. Sıcak sulardan turistik amaçlı
olarak yararlanmak için projelendirilen Hidroterapi Merkezi,
bilinen sebeplerle hayata geçirilememiştir. Ancak bu plan
döneminde Odunpazarı Evleri bölgesinde bir Türk Hamamı
inşa edilecektir.
Sıcak suların turistik amaçla değerlendirilmesi de tek başına
Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirebileceği bir iş değildir.
Bu konuda da, başta hamam konseptini değiştirmesi gereken
hamamcı esnafı olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlara
önemli görevler düşmektedir.
Turizm sektörüne katkı sağlayacağını düşündüğümüz ancak
özel sektörün üstlenmesi gereken, Eskişehir açısından
elverişli bir diğer alan da film çekimi sektörüdür. Eskişehir
son yıllarda artan bir hızla, televizyon dizileri ve sinema
filmleri çekimlerinde doğal plato olarak değerlendirildi.
Büyükşehir Belediyemiz, bu faaliyetlerin şehrin tanıtımına
ve ekonomisine sağladığı katkının bilincinde olarak, çekim
ekiplerinin talepleri olduğunda, elinden gelen desteği
esirgemedi. Şehirdeki diğer kurum ve kuruluşların, bu konuda
bugüne kadar sergilemedikleri hassasiyeti bundan sonra
sergileyecekleri ümidini de koruyoruz.
Eskişehir’in sinema filmleri ve televizyon dizileri çekiminde
tercih edilmesinin başlıca sebepleri, şehir merkezinin
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cazibesi, özellikle Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri
Fakültesinin varlığı, sektörde İletişim Bilimleri Fakültesi
mezunlarının hatırı sayılır bir paya sahip olması ve Eskişehir’in
bugüne kadar bu konuda tekel konumunda olan İstanbul’a
kıyasla çok daha ekonomik çözümler sunabilmesidir.
Bu konudaki temel darboğazlardan biri ise, Eskişehir-İstanbul
ulaşımının yetersizliği idi. Karayolu bağlantısı 2010 yılında
nispeten iyileştirilmiş olsa da, söz konusu darboğazın ancak
Yüksek Hızlı Tren bağlantısı gerçekleştiğinde ve havaalanını
tamamlandığında ortadan kalkacağını düşünüyoruz.
Bir başka önemli darboğaz, şehrin konaklama kapasitesinin
yetersizliği idi. Bu konuda kısa sürede önemli bir kapasite
artışı sağlanmış olsa da, darboğazın tamamen ortadan
kalktığını söylemek güçtür.
Sinema ve televizyon sektörlerinin
şehrin ekonomisine ve tanıtımına
sağladığı katkı, genellikle tahmin
edilenlerden çok daha yüksektir.
Sinema ve televizyon sektörlerinin
gelişimine ve toplam ekonomi
içindeki paylarının yükselişine
paralel olarak, söz konusu katkı,
önümüzdeki dönemde daha da
yükselecektir. İstanbul’a sıkışmış
olan ve bir çıkış arayan sektörler
için Eskişehir’in önce alternatif bir
merkez olması, giderek sinema ve
televizyon çekimlerinin ana
merkezi halini alması, şehirdeki
bütün kurum ve kuruluşların
sistemli çabasıyla gerçekleşebilir.

Bilim Sanat ve Kültür Parkı’nda Sinema Filmi Çekimi

Büyükşehir Belediyemiz, bu konuda öncü tavrını
sürdürecektir. Eskişehir’de çekim yapmak isteyenler
açısından caydırıcı olan eksikliklerin giderilmesi için gerekli
altyapı yatırımları da Belediyemiz tarafından planlanmaktadır.
Bu çerçevede olmak üzere, Cinecitta benzeri bir tesisin,
gerek özel sektör gerek kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği
yapılarak Stratejik Plan dönemi içinde gerçekleştirilmesi
için gerekli zeminin hazırlanması planlanmaktadır.
Eskişehir’e gelen turist sayısının her yıl en az % 25 artmasını
hedefliyoruz.

7. HEDEF • Eskişehir’in Gelişimine Katkı Sağlayacak Her Tür İşbirliği
Gerçekleştirilecek
Günümüzde sivil toplumun ne kadar büyük önem taşıdığı
açıktır. Eskişehir’de çağdaş ve gelişmeye açık sivil toplum
örgütlerinin sayısal çokluğu bilinen bir gerçektir. Büyükşehir
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Belediyemiz, on bir yıldır ayrım yapmadan, şehre katkı
sağlayabileceğini öngördüğü her türlü sivil toplum faaliyetine
destek vermektedir. Ayrıca ortak pek çok etkinlik
gerçekleştirilerek bir yandan sivil toplumun güçlendirilmesi
hedeflenirken diğer yandan Eskişehir’in ve Eskişehirlilerin
eğitsel, kültürel ve sanatsal yönden geliştirilmesi de göz
önünde bulundurulmaktadır. Bu anlamda sivil toplum
örgütlerine verilen destek ve ortaklaşa gerçekleştirilen
etkinlikler, önümüzdeki dönemde de artarak sürdürülecektir.
Yerelde uygulanacak politikalar, şehre katkı sağlayacak her
tür faaliyetin gerçekleştirilmesi aşamasında çeşitli işbirliklerinin
kurulmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda sivil toplum
örgütlerinin yanı sıra her tür kamu kurum ve kuruluşuyla ve
gerektiğinde özel sektörle işbirliği gerçekleştirilmesi anlam
kazanmaktadır. Sağlanan işbirlikleri, bir yandan belediyelerin
sınırlı bütçe olanaklarının elverişsiz kıldığı faaliyetlerin
gerçekleştirebilmesinde kolaylaştırıcı rol oynarken, diğer
yandan yapılan faaliyetlerin sahiplenilmesi, benimsenmesi
ve daha geniş kesimlere ulaşılmasının sağlamasında da
etkili olmaktadır. Bu bilinçle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
olarak, önümüzdeki Stratejik Plan döneminde işbirliklerinin
geliştirilmesi ve yapılacak faaliyetlere katılımlarının sağlanması
yönünde çalışmalar artırılarak sürdürülecektir.
Zaman zaman bir kamu kurumu olarak gerek yasal, gerek
ekonomik olarak üstlenilemeyecek, ancak şehre katkı
sağlayacak, özel sektöre özgü faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde de, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
olarak, her tür kolaylaştırıcı rol üstlenilecek, gereken alt
yapının oluşturulması sağlanacaktır.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin çevikliği ve şehirde belli
alanların açılmasında üstlendiği öncü rol, şehirde yapılması
planlanan faaliyetlerin zaman zaman ulusal sınırların da
aşılarak uluslararası işbirliklerinin kurulmasını gerekli
kılmaktadır. Gerek sosyo-kültürel etkileşimin sağlanması,
gerekse teknik bilgi, belge, ekipman ve donanım
paylaşılmasını gerekli kılan işbirlikleri kurulması yönünde
geçmişte de başarılı örnekler sergilenmiştir. Şehir Tiyatroları
sanatçılarının uluslararası dolaşımı, yabancı ülkelerden gelen
konuk sanatçılar, Hafif Raylı Sistem, halen yapımı süren
Japon Parkı, Kent Parktaki Kore Anıtı bu işbirliklerinin başarılı
örnekleri arasındadır. Geçmişte sergilenen başarılı örneklerin
şehre kattığı katma değer düşünüldüğünde bu işbirliklerinin
artırılarak sürmesi hedeflenmektedir.
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Kent Parktaki Kore Anıtı Önünde Koreli Dansçıların Gösterisi

Bu işbirlikleri dünyada yer alan tüm
ülkelerle gerçekleştirilebileceği gibi,
var olan kardeş şehirlerimiz bu
konuda potansiyel oluşturmaktadır.
Kardeş şehirlerimizle kurulacak sıkı
işbirliklerinin yanı sıra, yeni kardeş
şehir birlikteliklerinin kurulması da
hedeflenmektedir. Bu ilişkilerin
Eskişehir’e katacağı artı değerin yanı
sıra, hali hazırda Türkiye’de marka
şehir olan şehrimizin uluslararası
tanıtımına katkı sağlayacağı kesindir.
Bu yönde şehrimizin
ulusalarasılaşması yönünde her tür
işbirliği araştırmaları yapılacak ve
gerçekleştirilecektir.
Bir yandan Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi’nin
gerçekleştireceği öncü faaliyetlere fon sağlama, diğer yandan
da şehrin uluslararasılaşmasına katkı sağlayabilecek bir
diğer kaynak da her tür fon ve hibeden yararlanma
konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaları
gerçekleştirmek amacıyla kurulan Avrupa Birliği Projeleri
ekibi bu yönde araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Başvurulan projelerden haber beklenmektedir. Önümüzdeki
Stratejik Plan döneminde de çalışmaların artırılarak
sürdürülmesi hedeflenmektedir.
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MALİYET TABLOSU
2011*
(TL)

2012*
(TL)

2013*
(TL)

2014*
(TL)

2015*
(TL)

213.045.000

218.466.000

207.728.000

179.397.000

197.210.000

STRATEJİK AMAÇ 1
ANADOLU’NUN KÜLTÜR VE SANAT BAŞKENTİ

31.678.000

27.529.000

28.265.000

29.673.000

31.062.000

AMAÇ 1 Şehir Tiyatrolarının ve Senfoni
HEDEF 1 Orkestrasının Etkinlikleri Zenginleştirilecek

10.157.000

10.665.000

11.198.000

11.758.000

12.346.000

AMAÇ 1 Eskişehir Müzecilik Anlayışı Konusunda
HEDEF 2 Örnek Şehir Olacak

6.000.000

7.385.000

7.604.000

7.834.000

8.076.000

AMAÇ 1 Eskişehir Bir Festivaller Şehri Olacak
HEDEF 3

4.100.000

4.305.000

4.520.000

4.746.000

4.984.000

AMAÇ 1 Eskişehir Sanat Galerileri ve Sergiler
HEDEF 4 Şehri Olacak

2.500.000

1.000.000

500.000

500.000

500.000

AMAÇ 1 Tarihi ve Kültürel Miras
HEDEF 5 Geliştirilerek Korunacak

1.000.000

1.100.000

1.100.000

1.200.000

1.200.000

AMAÇ 1 Spor, Eskişehirlilik Kültürünün
HEDEF 6 Bir Parçası Haline Getirilecek

7.921.000

3.074.000

3.343.000

3.635.000

3.956.000

STRATEJİK AMAÇ 2
ŞEHİR DOSTU ULAŞIM

59.554.000

73.711.000

63.872.000

39.641.000

38.318.000

AMAÇ 2
HEDEF 1 Hafif Raylı Sistem Hatları Uzatılacak

15.000.000

35.000.000

25.000.000

1.000

1.000

AMAÇ 2 Toplu Taşıma Sistem-lerinin Toplam
HEDEF 2 Ulaşım İçindeki Payı Arttırılacak

13.000.000

13.500.000

14.000.000

14.500.000

13.000.000

Su Yolu Taşımacılığı Geliştirilecek ve
AMAÇ 2 Diğer Toplu Ulaşım Sistemlerine
HEDEF 3 Entegrasyonu Sağlanacak

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.600.000

1.600.000

AMAÇ 2 Yollar, Yol İşaretleri, Sinyalizasyon
HEDEF 4 Sistemi ve Levhalar İyileştirilecek

30.054.000

23.711.000

23.372.000

23.540.000

23.717.000

STRATEJİK AMAÇ 3
CANLI ve TEMİZ BİR ÇEVRE

38.170.000

38.425.000

40.175.000

40.030.000

40.280.000

3.870.000

4.025.000

4.225.000

4.530.000

4.780.000

29.300.000

29.400.000

30.950.000

30.500.000

30.500.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

83.643.000

78.801.000

75.416.000

70.053.000

87.550.000

AMAÇ 4
HEDEF 1 İnsan Kaynaklarının Kalitesi Yükseltilecek

1.227.000

1.246.000

1.266.000

1.287.000

1.308.000

Belediyenin Araç Parkı Geliştirilerek
AMAÇ 4 Güncel Tutulacak, Yeni Teknolojilerden
HEDEF 2 Azami Fayda Sağlanacak

8.514.000

8.947.000

9.425.000

9.923.000

10.443.000

AMAÇ 4 Hizmet Tesislerinin Kalitesi Korunacak,
HEDEF 3 İhtiyaç Halinde Yeni Tesisler Yapılacak

36.461.000

30.677.000

25.365.000

19.235.000

34.424.000

AMAÇ 4 Sosyal Belediyecilik Anlayışı Geliştirilerek
HEDEF 4 Sürdürülecek

5.165.000

5.302.000

5.445.000

5.596.000

5.754.000

AMAÇ 4 Belediye Hizmetlerinin Kalitesi ve
HEDEF 5 Erişilebilirliği Yükseltilecek

8.600.000

8.820.000

10.070.000

10.030.000

11.600.000

AMAÇ 4 Şehrin Turistik Potansiyelinin Gelişimine
HEDEF 6 Katkı Sağlamak Üzere Kentsel Gelişim
Projeleri Geliştirilecek

22.676.000

22.709.000

22.745.000

22.782.000

22.821.000

AMAÇ 4 Eskişehir'in Gelişimine Katkı Sağlayacak
HEDEF 7 Her Tür İşbirliği Gerçekleştirilecek

1.000.000

1.100.000

1.100.000

1.200.000

1.200.000

213.045.000

218.466.000

207.728.000

179.397.000

197.210.000

11.955.000

16.534.000

39.022.000

79.690.500

74.831.875

225.000.000

235.000.000

246.750.000

259.087.500

272.041.875

YILLAR
STRATEJİK AMAÇ (1-2-3-4) TOPLAM

AMAÇ 3
HEDEF 1 Şehre Yeni Yeşil Alanlar Kazandırılacak
AMAÇ 3 Mevcut yeşil Alanların
HEDEF 2 Fonksiyonları Çeşitlendirilecek
AMAÇ 3 Porsuk Çayı ve Kanallarının
HEDEF 3 Şehre Katkısı Arttırılacak
STRATEJİK AMAÇ 4
ÇEVİK VE ÖNCÜ BİR BELEDİYE

STRATEJİK AMAÇLAR ( 1-2-3-4 ) TOPLAM
DİĞER MALİYETLER TOPLAMI
GENEL TOPLAM

* Öngörüler bu rakamlar olmakla birlikte, önemle işaret etmek isteriz ki Belediyelerin bütçelerindeki gelirler irademiz dışında Merkezi Hükümetin
Maliye Bakanlığı ve İller Bankasından göndereceği finansman miktarları ile kendi öz gelirlerimizde olabilecek artışlara ve iç-dış kredilere bağlıdır.
Proje maliyetleri ise yine irademiz dışında olan ülkenin ekonomik gelişmeleriyle değişmektedir. Bunların ötesinde hizmetlerimizi ilgilendiren yasalar
ve diğer mevzuat hedeflerimize ulaşmayı etkileyebilecektir.
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