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HEDEF 2: YERLEŞMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR MEKÂNSAL GELİŞME SAĞLAMAK 

STRATEJİ 2.1:  Sürdürülebilir kentsel gelişme sürecinde maliyetleri düşüren, kaynakları verimli 
kullanan ve yayılmayı önleyen bir  kent makroformu desteklenecektir. 

EYLEM 2.1.2: Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformu oluşturmak ve 
yönlendirmek için yerleşme düzeyinde mekânsal planlarda gerekli değişiklikler 
yapılacaktır.  

Mevcut yerleşmelerin mekânsal yapısının sürdürülebilir dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent 
makroformuna dönüşmesi için gerekli plan revizyonları ve uygulamaların yapılması gerekmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010-2014 KG 

 

 Konu ile ilgili 1/25.000 ölçekli Eskişehir Nazım İmar Planı hazırlanmış olup, 2015 yılı Eskişehir 
Stratejik Planı’nda da yer aldığı üzere ilçe belediyelerin sorumluluğu altında bulunan 
bölgelerde imar planı revizyonları ve ilave nazım imar planı çalışmaları yapılması planlanmış 
olsa da; Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.10.2009 tarih ve 19/265 sayılı kararı ile 
kabul edilen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na ilişkin, İdare Mahkemelerinde açılan 
davalarda; gerek parsel ölçeğinde, gerekse de leke kararları bütünü (gelişme alanları, turizm 
alanları, büyük ve açık alan kullanımları vb.) için iptal kararları alınmıştır. 
Alınan bu kararların, makro düzeyde plan kararlarını belirleyen 1/25.000 ölçekli Nazım İmar 
Planı kararlarının bütünlüğünü bozması, uygulamasını imkansız hale getirmesi nedeniyle, 
Mahkeme Kararları doğrultusunda; 1/25.000 ölçekli planın tamamının iptali gerekliliği ortaya 
çıkmış olup; Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.04.2012 tarih ve 161 sayılı Kararı ile 
de 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal edilmiştir.  
Her ne kadar 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 16.04.2012 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararı ile 
iptal edilmişse de, kentsel gelişimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla; aynı dönem, 
birbiriyle paralel ve eşgüdüm halinde başlayan çalışmalara devam edilecektir. 

 
EYLEM 2.1.3:  Dengeli gelişen ve kontrollü büyüyen kent makroformunun oluşturulması için imar 

programları belirlenen esaslara göre düzenlenecektir.  

Beş yıllık imar programları ile yerel yönetimlerin stratejik planları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi 
ve uyumlaştırılması; imar programlarının mekansal plan etaplarına göre düzenlenmesi; planlanmış 
alanlarda yapılaşma tamamlanmadan yeni gelişme alanlarının yerleşime açılmaması, imar programı 
çerçevesinde parselasyon planları ve teknik altyapı yapılmadan yapılaşmaya izin verilmemesi önemli 
ve önceliklidir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
MALİ HİZMETLER  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010-2023 KG 

 

 Aralık 2010-Aralık 2015 dönemini kapsayan 6. Beş Yıllık İmar Programı Büyükşehir Belediye 
Meclisinin 14.12.2010 tarih ve 27/431 sayılı kararıyla kabul edilmiş olup; söz konusu 
programda öngörülen kamulaştırma, yol-köprü-menfez vb. yapımı ve meydan-park 
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düzenlemeleri ile parselasyon planları ve teknik altyapıya ilişkin çalışmalar ilgili birimler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 
 

 Belediyemiz Stratejik Planı’nın hazırlanmasında beş yıllık imar programımız arasındaki ilişkinin 
güçlendirilmesi ve uyumlaştırılmasına, ilgili birim uyarılarak devam edilmektedir. 

 

HEDEF 5: SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL ULAŞIM SİSTEMİNİ OLUŞTURMAK 

STRATEJİ 5.1: Mekânsal planlama çalışmalarında yerleşme büyüklüklerine göre uygulanabilecek 
kapsamlı ulaşım sistemlerine ilişkin politika, program ve planların geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

EYLEM 5.1.2: Kentsel ulaşım planları çevresel, teknik, ekonomik ve toplumsal değerler 
gözetilerek  hazırlanacak ve uygulanacaktır. 

Kentsel ulaşımda çevre duyarlı, erişebilirliği etkin kılacak, kentsel doku, doğal, tarihi-kültürel varlıkları 
koruyan, yaya ve hareket kısıtlılığı bulunanları gözeten bütüncül bir yaklaşımla, nazım ve uygulama 
imar planlarıyla uyumlu ulaşım  planlarının hazırlanması  gerekmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI    

2010-2023 KG 

 

 Eskişehir Ulaştırma Ana Planı (EUAP) Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12 Kasım 2003 gün ve 
14/96 sayılı kararı ile onaylanmış olup hedef yılı 2020’dir.  
 

 Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda 
imar planlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 
STRATEJİ 5.2: Kent içi ulaşımda, yaya ulaşımı ve bisiklet kullanımının kabul edilmiş tasarım ilkeleri 

doğrultusunda geliştirilmesi sağlanacaktır. 

EYLEM 5.2.2: Yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaşması için plan kararları geliştirilecek ve etkin bir 
şekilde uygulanacaktır. 

Kentlerimizde yaya ve bisiklet yollarının yaygınlaştırılması için, konunun kent ve ulaşım planlarında,  
projelendirme ve uygulama aşamalarında öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI    

2010-2023 KG 

 

 Trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması, gürültü kirliliği, küresel ısınma üzerinde 
olumlu etki yaparak insan sağlığının ve çevrenin korunması açısından önem taşıyan, 
ekonomiye de olumlu katkıları olduğu bilinen bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için 
uygun bisiklet yollarının yapılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “81 ilde 81 çevre 
projesi” adıyla bir mali destek sağlayacağını açıklamıştır. 
Bu proje kapsamında bisiklet yolları yapımı için verilecek olan mali destekten faydalanmak 
amacıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi ortak 
bir bisiklet projesi hazırlayarak başvuruda bulunmuştur.  
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Yayalara güvenli ve rahat hareket olanağı sağlanması ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla 
UKOME Genel Kurulu’nda tarihi Odunpazarı kentsel sit alanı içinde kalan 17 adet sokağın araç 
trafiğine  kapatılması kararı alınmıştır.  
 

 Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek çalışmalar doğrultusunda 
imar planlarında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 
 

STRATEJİ 5.3: Kentlerdeki yük taşımacılığının, depolama, elleçleme, aktarma ve dağıtım 
hizmetlerinin, kent içi trafiğini olumsuz etkilemeyecek düzenlemelerle yapılması 
sağlanacaktır. 

EYLEM 5.3.1: Kentte üretilen ve kente getirilen malların depolanacağı, işleneceği ve dağıtılacağı 
merkezler mekânsal planlarda ve ulaşım planlarında belirlenen yerlerde 
oluşturulacaktır. 

Kent içi yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerin düzenlenmesine yönelik kararların il düzeyi mekânsal 
planlama, nazım ve uygulama imar planlaması kapsamında bütüncül olarak değerlendirilmesi ve 
ulaşım planı ile uyumunun sağlanmasında yarar görülmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI   
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010-2023 KG 

 
 Eskişehir Hasanbey Mevkii- Lojistik Köyü, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı – Başkanlık Makamının 22.02.2011 tarih ve 2268 sayılı Olur’ları ile 3194 sayılı İmar 
Kanununun 9. maddesi uyarınca onaylanmıştır. 
 

 İmar Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde yapılacak olan çalışmalara katılım 
sağlanacaktır.  

 
STRATEJİ 5.4: Kentsel ulaşım planlarında, ulaşılabilirlik, güvenlik, konfor, güvenilirlik, süreklilik, 

maliyet ve etkinlik ilkeleri gözetilecektir. 

EYLEM: 5.4.1:  Kent içi ulaşım ve trafik hizmetlerinin etkinleştirilmesi için gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır.  

Kent merkezlerinde otopark kapasitelerinin ve fiyatlandırma uygulamalarının kent merkezlerine 
otomobille ulaşımı ve uzun süreli taşıt park etmeyi caydırıcı nitelikte düzenlenmesi, yol boyu araç 
parkına izin verilmemesi ve denetimin artırılması, toplu taşıma hizmetlerinin iyileştirilmesi, 
sinyalizasyon, trafik durultma, kapasite kısıtlaması, dolu taşıtlara öncelik gibi uygulamaların hayata 
geçirilmesine yönelik projelerin teşvik edilmesi gerekli görülmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010-2023 KG 

 

 Kent içi trafik akışının iyileştirilmesi için trafik kontrol merkezi kurulması ile ilgili çalışmalar 
başlatılmıştır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “Çevre ve Enerji Mali Destek 
2011 Yılı Teklif Çağrısı Programı” kapsamında başvurusu kabul edilen “Eskişehir’de Trafik 
Akışının İyileştirilmesi ile Çevreye Salınan Hava Kirleticilerin Azaltılması” adlı proje 
kapsamında kurulacak trafik kontrol merkezi ile kavşakların merkezden izlenmesi ve kontrol 



 

 

 

4 
 

edilmesi mümkün olacak ve buna bağlı taşıtların trafik ışıklarında bekleme süreleri 
kısaltılarak; yakıt, emisyon, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili iyileşmeler olacaktır. Trafik kontrol 
merkezinin kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
Sinyalizasyon sisteminde tramvayın lastik tekerlekli araçlara göre geçişte talep öncelikli 
çalışması ile kavşaklarda beklemeden geçmektedir.  Bazı kritik kavşaklarda trafik güvenliğini 
ve araçların güvenli geçişini sağlamak amacıyla flaşör sistemi uygulanmaya başlanmıştır. 
Yollardaki trafik işaret ve levhaları sürekli olarak kontrol edilmekte, uygun görülen yerlere 
yeni trafik işaret ve levhaları konulmaktadır. 
 

STRATEJİ 5.5: Kentsel ulaşım sisteminde hareket kısıtlılığı olanların ihtiyaçlarını da dikkate alan  
yaya ve taşıt ulaşım bütünlüğüne yönelik standart ve tasarım projelerinin 
hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır. 

EYLEM 5.5.2: Toplu taşıma sistemlerinin hizmet kalitesi ve teknolojik düzeyi artırılacaktır. 

Toplu taşıma türleri arasında fiziksel entegrasyon, aktarma istasyonları ve durakların düzenlenmesi, 
bilgi teknolojileri ile zaman çizelgelerinin takibi, konumsal olarak izlenmesi, farklı ulaşım türleri 
arasında ücretlendirme konularında entegrasyon sağlanması, kentteki mevcut toplu taşıma araç 
stokunun bakımı ve yenilenmesinin düzenli olarak yapılması; konforlu, güvenilir, temiz ve çekici hale 
getirilmesi beklenmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010-2023 KG 

 

 Hafif raylı sistemin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Haziran 2010 
tarihli fizibilite raporunda Eskişehir’in ulaşım gereksinimlerini gelecek yıllarda da 
karşılayabilmek için, mevcut tramvay hatlarının Yıldıztepe-Yenikent-Çankaya, Çamlıca-
Batıkent ve Emek-71 Evler uzatma hatları olmak üzere üç ayrı bölgeye uzatılması 
planlanmıştır. 
Eskişehir Kentsel Ulaşım ve Toplu Taşım Sistemi Projesi Tramvay Uzatma Hatları Projesi Yapım 
İşi'nin 13.07.2011 tarihinde ihalesi yapılmıştır. 13.01.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış 
olup üç farklı bölgede hatların inşaat çalışması devam etmektedir. Tramvay uzatma hatlarının 
bitimine müteakip diğer toplu taşıma araçlarına entegrasyonu yapılacaktır.  
Engellilerin günlük yaşantılarını sürdürmeleri sırasında toplu taşıma araçlarından 
faydalanmaları için 25 adet otobüse engelli asansörü takılmıştır. 

EYLEM 5.5.3: Toplu taşıma sistemleri çevre duyarlı hale getirilecektir.  

Toplu taşımada kullanılan yakıt ve araç türlerinin seçiminde çevre dostu teknolojilerin benimsenmesi 
gerekmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010-2023 KG 

              

 Kent içi ulaşımın çevre kirliliği oluşturmaması için öncelikle hafif raylı sistemin geliştirilmesi, 
yeni hatların yapılması sağlanacaktır. Mevcut raylı sistem hatlarına ilave olarak yapılacak 
hatlar belirlenmiş olup tramvay ve ray alımı yapılmıştır.  
2004 yılında hizmete geçen hafif raylı sistem Eskişehir Temiz Hava Eylem Planı’nda belirtildiği 
gibi hava kirliliğinde % 40 azalma sağlamıştır. 
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              Hafif Raylı Sistem Uzatma Hatları Projesi’ne göre, 18 km uzunluğunda yeni hatların yapımına 
başlanmıştır. Böylece toplu taşımada çevre dostu teknolojilerin uygulanması ile çevre 
kirliliğinin önüne geçilmiş olacaktır. 

 

 Elektrik enerjisi ile çalışan hafif raylı sistemin yaygınlaştırılması ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir.  
Bisiklet yollarının yapımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır. Bu 
kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mali destek projesine başvurulmuştur. 
Kent içi ulaşımda çalışan otobüslerin egzoz gazı emisyon ölçümü düzenli olarak yapılmaktadır. 
Egzoz gazı emisyon ölçüm değerleri sınır değerlere uygun olmayan otobüslerin gerekli 
bakımlarını yaptırmaları sağlanmaktadır.  
 

EYLEM 5.5.4:  Kent içi ulaşımda bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı için düzenlemeler 
yapılacaktır.  
 
Kentlerde “Ulaşım Kontrol Merkezleri” kurulması, Küresel Yer Belirleme Sistemi ya da Küresel 
Konumlandırma Sistemi alıcıları ile hareketliliğin gerçek zamanlı olarak takip edilmesi, iletişim 
teknolojileri (internet, GSM vb.) ile bilgilendirmenin yapılması gerekmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010-2023 KY, KG 

 

 Kent içi trafik akışının iyileştirilmesi için BEBKA tarafından desteklenen “Eskişehir’de Trafik 
Akışının İyileştirilmesi ile Çevreye Salınan Hava Kirleticilerin Azaltılması” adlı projesi 
kapsamında trafik kontrol merkezi kurulması ile ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir. 
GPS’li araç takip sistemi ile Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza ait 20 adet aracın takipleri 
yapılmaktadır. 
Toplu taşıma araçlarından otobüslere ve tramvay duraklarına GPS’li validatörlerin montajı 
yapılmış ve araçların takibinin yapıldığı sistem kurulmuştur. Bu sistemle tramvay ve 
otobüslerin takibi yapılmaktadır. 
Tüm otobüslere ve tramvay duraklarına yerleştirilen validatörler ile otobüsün konumu, yolcu 
sayısı gibi bilgiler GPRS/GPS sistemi üzerinden anında görünmekte ve tramvay, tramvay 
durakları ve otobüslere konulan dijital bilgi ekranları ile toplu taşıma sistemi ile ilgili 
bilgilendirmeler yapılmaktadır. 
 

 Toplu taşım araçlarının takibine yönelik GPRS/GPS (Otomatik Araç İzleme) Sistemi ile ilgili 
olarak çalışmalar başlatılmış olup bu çalışmalar doğrultusunda gerekli olan teknik destek Bilgi 
İşlem Daire Başkanlığımız tarafından verilecektir. 
 
 

HEDEF 6: KENTSEL ALTYAPI PLAN, PROJE VE YATIRIMLARINI MEKÂNSAL PLANLARLA 
BÜTÜNLEŞTİRMEK 

 
STRATEJİ 6.1: Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekânsal planlama ile bütünleşik 

yürütülmesi sağlanacaktır. 
 
 EYLEM 6.1.1: Büyükşehirlerde altyapı ana planları hazırlanacaktır. 
Büyükşehirlerden başlayarak sonraki aşamalarda diğer belediyeleri de kapsayacak şekilde kentlerdeki 
altyapı yatırımlarını yönlendirecek altyapı ana planları hazırlanması gerekmektedir. 
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SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

2010–2017 KG 

 

 Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) bağlantılı işler ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda 
çalışmalar yapılmış ve/veya sürdürülmektedir: 
Alt yapı yatırımcı kurum ve kuruluşları ile alt yapı çalışmaları bir plan ve program dahilinde 
yürütülmektedir. 
Alt yapı yatırımcı kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda CBS‘ye işlenen mevcut alt 
yapılarının üzerine yeni yaptıkları alt yapı tesisleri de elektronik ortamda CBS‘ye işlenmeye 
devam edilmektedir. 
Alt yapı yatırımcı kurum ve kuruluşlarının 2013 yılı yatırım programlarının kesinleştirilmesi 
için çalışmalar sürdürülmektedir.  
 

 Büyükşehirlerde Altyapı ana planları hazırlanacaktır, maddesi ile ilgili olarak şehir merkezinde 
imara açık ve yerleşim olan bütün mahallelerde kanalizasyon ve içmesuyu hatlarımız mevcut 
olup kesintisiz olarak çalışmaktadır. Ancak 5216 sayılı kanun ile Kurumumuza devredilen 
altyapı hizmetleri ile ilgili mahalle ve köylerde ise altyapı projeleri hazırlanarak bütçe 
imkanlarımız içerisinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 

 
STRATEJİ 6.2: Kentsel altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu 

olarak yükseltilmesine yönelik yöntemler geliştirilecektir. 

EYLEM 6.2.1:  Büyükşehir Belediyelerindeki altyapı proje ve yatırımlarında SCADA sistemleri 
kullanılacaktır. 

Altyapı proje ve yatırımlarında şebeke kayıplarını azaltabilecek, arızaları tespit edecek, abone 
kayıtlarını tutacak SCADA ve bilgi sistemlerinin kullanması gerekli görülmektedir. 

SORUMLU 
KURULUŞ 

İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2017 KG 

 

 Büyükşehir Belediyelerindeki altyapı proje ve yatırımlarında SCADA sistemleri kullanılacaktır, 
maddesi ile ilgili olarak Eskişehir Kentsel Gelişim Projesi Bileşen 3 kapsamında Proje adı : 
“Eskişehir İçmesuyu Projesi No:1995 K Eskişehir İçmesuyu Temini ve Dağıtım Şebekesi” için 
SCADA Atölyesi tasarımı temini uygulaması ve işletmeye alınması işi 2009 yılında yapılmış ve 
işletmeye alınmıştır. Bu iş kapsamında Eskişehir’de bulunan içme suyu depoları ve terfi 
istasyonlarının tamamı bir merkezden otomatik olarak takip ve kumanda edilmektedir. Şehir 
şebekesine verilen içme suyu miktarları söz konusu SCADA merkezinden anlık, günlük, aylık 
ve yıllık olarak takip edilmektedir. Ayrıca iki adet kanalizasyon terfi istasyonumuzda SCADA 
sistemi ile izlenmektedir. Bu SCADA sistemi ile su şebekesi arızaları, su kayıp ve kaçaklarının 
tespitleri yapılarak gerekli tedbirler alınmaktadır. 

 
EYLEM 6.2.4: Kentsel enerji taleplerinin mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynakları ile 

karşılanmasına yönelik araştırma, envanter ve projeksiyon çalışmaları yapılacaktır. 

Yerleşmeler için enerji araştırmaları ve planları ile, enerji ihtiyaçlarına ve tüketimine yönelik  
projeksiyonların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

2010-2023 KG 

 

 Kentsel enerji taleplerinin yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlanmasına yönelik olarak 
kentsel atıklardan enerji elde edilmesine yönelik araştırmalar yapılmaktadır. 
Rüzgar ve Güneş enerjisi İle ilgili tesislerin kurulması teşvik edilecektir. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) konularına göre çalışmalar 
yapılmaktadır. 
Yerleşmelerden kaynaklanan katı atıkların düzenli depolanması sonucu oluşan gazlardan 
enerji üretimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
 

HEDEF 7: YERLEŞMELERDE SOSYAL DONATI VE HİZMETLERİN DENGELİ DAĞILIMINI 
SAĞLAMAK 

STRATEJİ 7. 1. Kentsel sosyal donatı ve hizmetlerin kent, semt ve mahalle düzeyinde dağılımının 
dengeli ve yeterli hale getirilmesi sağlanacaktır. 

EYLEM 7.1.2:  Konut alanları sosyal donatılarla birlikte geliştirilecektir. 

Yeni gelişme alanlarında sosyal donatıların konutlarla birlikte geliştirilmesine yönelik imar programı, 
performans programı ve bütçe sistematiği kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
MALİ HİZMETLER  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010-2023 KG 

 
 İmar Kanunu’nun “Kentsel Sosyal ve Teknik Altyapı” başlığı altındaki sosyal donatı alanlarına 

ilişkin kişi başına düşen alanlar, hazırlanan imar planlarında dikkate alınmakta olup,  1/5000 
ölçekli ilave nazım imar planlarının hazırlanması esnasında da bu doğrultuda hareket 
edilecektir. 
 

 Yeni gelişme alanlarında sosyal donatıların konutlarla birlikte geliştirilmesine yönelik imar 
programı, performans programı ve bütçe sistematiği kurulmasına, ilgili birim uyarılarak 
devam edilmektedir. 
 

HEDEF 10: SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK BOYUTLARLA BÜTÜNLEŞİK BİR KENTSEL 
YENİLEME VE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAMAK 

STRATEJİ 10.1: Kentsel yenileme ve dönüşüme ilişkin plan ve projelerin bütüncül bir planlama 
anlayışıyla hazırlanması, uygulamanın izlenmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır. 

EYLEM 10.1.2: Dönüşüm projelerinin ilan, planlama ve uygulama süreçleri kapsamında kent 
bütününe etkilerinin analizi yapılacaktır.  

Kentsel dönüşüm alanları, nazım ve uygulama imar planları ile uyumu sağlanarak ilan edilecek ve bu 
alanların kent bütününde yaratacağı etkilerin analizi yapılarak olumsuz etkileri azaltılmaya 
çalışılacaktır.  
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SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI    2010-2023 KG 
 

 İlan edilen 8 adet kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırlarından,  3 adedi mahkeme 
kararları doğrultusunda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararları ile geri alınmak 
suretiyle iptal edilmiştir. 5 adet kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırlarında, planlama 
öncesinde ve uygulama sürecinde yapılacak olan tüm analiz çalışmaları ile birlikte kent 
bütününe etki analizi de yapılacaktır. 

STRATEJİ 10.2: Kentsel dönüşüm plan ve projelerinin; katılımcı ve kamu-özel sektör işbirliklerine 
yer veren anlayışla kurgulanması ve dönüşüm sonrası koşulların izlenip 
denetlenmesi sağlanacaktır. 

EYLEM 10.2.1: Kentsel dönüşüm uygulamaları için fizibilite hazırlanacaktır.  

Kentsel dönüşümden etkilenen grupların analizi, kamunun rolü, proje ortaklarının belirlenmesi, 
tarafların finansal yükümlülükleri, uygulama araçları, projeden etkilenen tarafların hak ve 
sorumlulukları, elde edilecek getirinin paylaşımı ve ek getirinin kamu yararına değerlendirilmesi gibi 
hususların kapsamlı bir şekilde ele alındığı çalışmaların yapılması gerekmektedir.  

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler  İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI    2010-2023 KG 

 

 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje alanı sınırlarında, fizibilite çalışmaları yapılacaktır. 

EYLEM 10.2.2: Dönüşüm ve yenileme uygulama süreçlerine etkin katılım için mekanizmalar 
geliştirilecektir. 

STK’ların, meslek odalarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin ve yaşayanların katılımının; komiteler 
kurulması, bilgi merkezlerinin oluşturulması, kitle iletişim araçları ve kent konseyleri aracılığıyla 
sağlanacağı düşünülmektedir. 
 

 

 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim proje alanı sınırlarında, planlama çalışmaları sonrasında 
uygulamaya esas olabilecek, katılıma yönelik, alternatifler geliştirilecek ve bunlarda optimum 
fayda sağlayan yöntem seçimi yapılacaktır. 

 Kent Konseyi Çalışmaları:  

OCAK 2013: 
Kent Konseyi meclis çalışma grupları ve meclis alt çalışma grupları olağan toplantıları 
yapılmıştır ve yeni çalışma grupları ve kolları oluşturularak üye sayısı arttırılmıştır. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler  
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞI   

2010-2023 KG 
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Mahalle meclisleri ve üye sayısını artırmak amacıyla mahalle muhtarlıkları ziyaret edilerek 
Kent Konseyi hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma gruplarının çalışmalarına katkı sağlayarak ve 
çalışma gruplarını geliştirerek yeni gruplar oluşturma çalışması başlatılmıştır. 
Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Tiyatro Şenliği görüşmeleri başlamıştır. (16.01.2013) 
Kent Konseyi Olağan Bilgilendirme Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. (27.01.2013) 
Kültür Sanat Çalışma Grubu Kent Sanatçısını Tanıyor Etkinlikleri düzenlenmiştir. 
 
ŞUBAT 2013: 
Kent Konseyi Mahalle Meclisleri Pazar Yerleri Çalışma Grubu olağan toplantıları yapılmıştır. 
Kent Konseyi Mahalle Meclisleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır. 
Kent Konseyi Olağan Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

         
MART 2013: 
Kültür Sanat Çalışma Grubu Kent Sanatçısını Tanıyor Etkinlikleri düzenlenmiştir. 
Mahalle Meclisleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır. 
Çalışma grupları toplantıları yapılmıştır. 

  Kent Konseyi Mahalle Meclisleri Pazar Yerleri Çalışma Grubu olağan toplantıları yapılmıştır. 
Kent Konseyi Olağan Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

         
NİSAN 2013: 
Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kent Konseyi amaçları ve tanımı hakkında bilgi verilmiştir. 
Meclis ve çalışma grupları toplantıları yapılmıştır. 
Kent Konseyi Enerji Verimliliği Çalışma Grubu ve Milli Eğitim işbirliği ile EYO-CAN projesi ile 
ilgili toplantı yapılmıştır. 
Kültür Sanat Çalışma Grubu Kent Sanatçısını Tanıyor Etkinlikleri düzenlenmiştir. 
Mahalle Meclisleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır. 
Kent Konseyi Olağan Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

         
MAYIS 2012: 
Düzenlenen etkinlikler kapsamında Kent Konseyi amaçları ve tanımı hakkında bilgi verilmiştir. 
Mahalle Meclisleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır. 
Çalışma grupları toplantıları ve etkinlikleri düzenlenmiştir. 
Kent Konseyi Olağan Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır. 

         
HAZİRAN 2013: 
Kent Konseyi Olağan Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır. 
Mahalle Meclisleri Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır. 
Çalışma grupları toplantıları yapılmıştır. 

 

HEDEF 11:      AFET VE YERLEŞME RİSKLERİNİ AZALTMAK 

STRATEJİ 11.3: Şehircilik ve planlama mevzuatı, afet ve yerleşme risklerinin azaltılmasını sağlamak 
üzere, tehlike ve risk analizi ile sakınım planlamasını kapsayacak şekilde 
düzenlenecektir. 

EYLEM 11.3.5: İnsan sağlığı ve yerleşme güvenliğini tehdit eden unsurlar kent ölçeğinde tespit 
edilecektir. 

Yerleşim alanlarındaki radyoaktivite içeren malzeme depoları, sanayi tesisleri, patlayıcı madde 
depolama ve üretim tesisleri gibi tehlike içeren kullanımların tespit edilerek mekânsal plan 
kararlarında dikkate alınması gerekmektedir.  
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SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler 
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010-2014 KG 

 

 Her ne kadar 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 16.04.2012 tarih ve 161 sayılı Meclis Kararı ile 
iptal edilmişse de, çalışmalarına başlanacak olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı 
kapsamında; sanayi ve patlayıcı-yanıcı maddeler alanlarının kent dışına çıkarılmasına yönelik 
ilkeler ve bu ilke doğrultusunda yer seçim kararları yeniden ele alınacaktır. 
6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16.05.2012 tarihinde 
kabul edilerek, 31.05.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu kanuna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 17.05.2013 
tarihinde Eskişehir’de 8 mahallede kısmen ya da tamamen Afet Riski altındaki alan sınırları 
belirlenerek, ilan edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 
Belediyemizce proje çalışmaları devam etmektedir. 

 
 Meskûn mahalde radyoaktivite içeren malzeme depoları, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı 

maddelerin üretilmesini gerçekleştirilen herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Ancak 
akaryakıt ve LPG ikmal istasyonları mekânsal plan kararları dikkate alınarak çalışmalarına izin 
verilmektedir. Meskûn mahalde, büyük ölçekli patlayıcı ve parlayıcı işletme tespit edilirse ya 
Organize Sanayi Bölgesi’ne ya da nazım imar ve uygulama imar planına işlenmesi kaydı ile 
insan sağlığı, can ve mal güvenliğinin yanı sıra yerleşim güvenliğini de tehdit etmemek şartıyla 
meskûn mahal dışına taşınmaları sağlanacaktır. Yerleşim alanlarında radyoaktivite içeren 
malzeme depolanmasına asla müsaade edilmeyecektir. Meskenler, konutlar ve toplu yaşam 
alanlarında büyük ölçekli yakıcı parlayıcı ve patlayıcı madde depoları ve üretilmesi gibi tehlike 
içeren işletmelere genelde müsaade edilmeyecek, mümkünse toplu yaşam alanlarından 
mutlaka uzakta bu tür işletmelerin kurulması sağlanacaktır. Ayrıca planlama yapılırken konu 
hakkında gereken hassasiyet çerçevesinde ilgili birimlere destek verilecektir. 

 

HEDEF 13: KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK VE GELİŞTİRMEK 

STRATEJİ 13.1: Kentsel mekânın planlanması ve tasarımında; kente ait tarihsel, doğal, kültürel 
doku ve öğelerin kent kimliğinin ayrılmaz parçası olduğunu benimseyen, 
güçlendirip, yaşatan bir içerik ve program oluşturulması sağlanacaktır. 

EYLEM 13.1.1: Kent kimliğine ilişkin araştırmalar yapılacak ve bu kimliğe yönelik özgün tasarım 
rehberleri hazırlanacaktır.  

Özgün mimari, doku ve mekânsal özelliklerin ve var olan kent kimliğinin tespit edilmesi, var olan ve 
yeni gelişen alanların kimliğinin geliştirilmesi için tasarım ilkeleri oluşturulması, tasarım rehberlerinin 
hazırlanması gerekli görülmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ BİRİMLER 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

  Belediyeler  
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB.MD.   

2010-2023 KG 

 

 Kent kimliğine ilişkin araştırmalar yapılacak ve bu kimliğe yönelik özgün tasarım rehberleri 
hazırlanacaktır. 
 

 Grafik tasarım aşamasında olup baskıya hazır hale getirilmek üzeredir. 
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EYLEM 13.1.3:  Kent Rehberleri hazırlanacaktır. 

Konut alanları ile ilişkili olarak, kentte bulunan ulaşılabilir  tesislerin (idari, sağlık, kültürel, eğlence 
merkezleri vb. yerlerin) gösterildiği,  uygun toplu taşım sistem ve güzergâhlarının açıklandığı, bunların 
kullanılabilirlik düzeylerinin belirtildiği, kolay anlaşılabilir, farklı dağıtım ve yayın biçimlerinde “Kent 
Rehberleri”nin hazırlanması önerilmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ BİRİMLER 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

  Belediyeler  
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞB.MD.   

2010-2014 KG 

 

 Belediye, Mahalle/Köy, Meydan, Bulvar, Cadde ve Sokaklar ve konut alanları ile ilişkili olarak, 
kentte bulunan ulaşılabilir tesislerin (idari, sağlık, kültürel, eğlence merkezleri vb. yerlerin) 
gösterildiği, uygun toplu taşıma sistemi ve güzergâhlarının açıklandığı, bunların 
kullanılabilirlik düzeylerinin belirtildiği, kolay anlaşılabilir, farklı dağıtım ve yayın biçimlerinde 
“Kent Rehberleri”nin hazırlanmasına 1999 yılında başlanmış 2003 yılında kitapçık olarak 
basımı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında gerekli güncellemeler yapılarak Kent Rehberi baskı 
için hazırlanmıştır. 

 Tasarım aşaması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Grafik Birimi’nde 
tamamlanmış olup baskı süreci için ilgili birimimize teslim edilmiştir. 

HEDEF 14: KENTLERDE, ÇEVRE DUYARLI BİR YAŞAM ORTAMI OLUŞTURMAK  

STRATEJİ 14.1: Yerleşmelerin planlanmasında, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını, 
ekolojik dengenin korunmasını, kirliliğin önlenmesini, enerji verimliliğini ve çevre 
duyarlılığını dikkate alan yaklaşımlar benimsenecektir. 

EYLEM 14.1.2: Kent ekosistemlerinin ve ormanlarının korunması için araçlar geliştirilecektir. 

Kent ormanı uygulamalarını özendirici araçların geliştirilmesi gerekli görülmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

  Belediyeler 
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 

2010-2023 KG 

 

 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca; 
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nın kuzey kısmında yer alan hayvanat bahçesinin arazi 
tesviye çalışmaları ve alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Akvaryum çevresinde peyzaj 
düzenleme çalışmalarına başlanmıştır. 
Nuribey Çiftliği mevkiindeki Fener Adası’nın, Hisarpark Konakları önü park alanının ve 
karşısındaki Porsuk kıyısının çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Alanda mevcut 
olan otopark için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca ortak çalışmalarımız devam etmektedir. 

 Kent genelinde refüj, tretuvar ve yan bantlarda ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. 
(Civanmert Caddesi, Selami Vardar Bulvarı, Emko Sitesi önü, Keskin Yolu, Bursa-Ankara Çevre 
Yolu, Prof. Dr. Orhan Oğuz Caddesi, Albayrak Caddesi)  
Harp-iş sendikası ile ortaklaşa düzenlediğimiz ağaç bayramı kapsamında Sultandere spor 
alanına ağaç dikimi yapılmıştır. 
Uluönder Mahallesi Göletli Parkı’nda peyzaj düzenleme çalışmaları devam etmektedir.  
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Kent genelinde ve belediyemize ait park alanlarında mevsimlik çiçek dikimleri 
tamamlanmıştır. 
Belediyemize ait yeşil alanlarda bakım çalışmaları devam etmektedir. 

 
EYLEM 14.1.3: Su yönetimi politika ve uygulamalarının mekânsal planlamaya yansıtılması için 
düzenlemeler yapılacaktır.  

Yerleşmeler ile su kaynaklarının etkin kullanımı arasındaki ilişkinin her ölçekteki planlamada öncelikle 
göz önüne alınması gerekli görülmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

  Belediyeler 
ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

2010 -2023 MD, KG 

 

 Su yönetimi politika ve uygulamalarının mekansal planlamaya yansıtılması için düzenlemeler 
yapılacaktır, maddesi ile ilgili olarak Eskişehir Su Şebekesi’ne Porsuk Nehri’nden alınan su 
arıtıldıktan sonra verildiği için bu aşamadan sonra mekansal bir planlama yapılması mümkün 
değildir.  Ancak mevcut su kaynağımızdan başka yeni su kaynaklarının devreye alınması için 
planlamalarımız tamamlanmış ve yapım işi devam etmektedir. 
 5216 sayılı yasa ile Kurumumuza devredilen içme suyu hizmetleri ile ilgili mahalle ve köylerde 
ise içme suyu deposu ve içme suyu hattı plan proje ve yapım çalışmalarımız devam 
etmektedir. 
 

 Üst ölçekli plan çalışmaları kapsamında; Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (ESKİ) 
alınan Borabey, Keskin, Çukurhisar Göletleri, Musaözü Baraj Göleti, Sarısungur Göleti, Porsuk 
Çayı (il sınırından ESKİ arıtma tesisi arasında kalan kısım), Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü’nden Kanlıpınar, Yukarı Kartal, Karapazar, Yusuflar Göletleri, Yörükkırka 
güneyinde yer alan sel önleme göleti ile Sakarya Nehri ve Porsuk Çayı’na ilişkin alınan veriler 
plan paftalarına aktarılmıştır. ESKİ tarafından hazırlanmış olan koruma havza sınırları 
işlenmiştir.  

 

HEDEF 16: KENTLERDE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI, BÜTÜNLEŞMEYİ VE HOŞGÖRÜYÜ 
ARTIRMAK 

STRATEJİ 16.1: Kentte yaşayanların mekân ve yaşam koşulları arasındaki farkların, sosyal ve 
mekânsal yapıların uyumlaştırılması yoluyla azaltılması sağlanacaktır. 

EYLEM 16.1.1: Kentlerde aile yaşam merkezleri, spor ve gençlik merkezleri ve toplum merkezleri 
gibi sosyal donatı alanları kurulacaktır. 

Kentlerde göç alan ve nüfusun yoğun olarak bulunduğu mahallelerde aile yaşam merkezleri, spor ve 
gençlik merkezleri ile toplum merkezlerinin kurulması, bu merkezler aracılığıyla mahalle sakinleri 
arasında iletişimin güçlendirilmesine ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik programlar 
düzenlenmesinde  yarar görülmektedir.  

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010-2023 KG 

 

 Sağlıklı Yaşam Merkezi: Step, aerobik, plates 80 kişi, 
Yunusemre Eğitim Merkezi: Aerobik (60), halk dansları (60) kişi, 
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Emek Eğitim Merkezi: Spor (80), danslı spor (51) kişi, 
Sultandere Eğitim Merkezi: Step aerobik (75), halk oyunları (13), halk oyunları çocuk (49), 
çocuk jimnastiği (23) kişi olmak üzere,  
Eğitim Merkezlerimiz’de toplamda 491 kişiye eğitim verilmiştir. 
 

EYLEM 16.1.2: Kente yeni gelenlerin uyum sorunlarının giderilmesine yönelik çok yönlü 
programlar uygulanacaktır. 

Kente yeni gelenlerin eğitimlerini ve bilinç düzeylerini artırarak kent yaşamına uyumlarını 
hızlandırmak için çok yönlü kurslar ve sosyal etkinlikler düzenlenmesinde yarar görülmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 
DÖNEMİ 

EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010-2023 KG 

 

 Necatibey Eğitim Merkezi: İlköğretime destek kursları (6-7-8) (191), bilgisayar işletmenliği 
(187), autocad (34), web tasarımı (22), diksiyon (70), model uçak (29), Fransızca (60), 
Almanca (71), İngilizce (64), satranç (19), üniversiteye hazırlık (60), seramik (75), cam boncuk 
(24), resim (72), hızlı klavye kullanımı (30), enstrüman (53), kaligrafi (32) kişi olmak üzere 
kurslarımızda toplam 1.093 kişiye eğitim verilmiştir. 
Emek Eğitim Merkezi: Bilgisayar (88), giyim (15), elde Türk işlemesi (36), mefruşat (20), Antep 
işi (36), yağlı boya (10), kadın sağlığı ile ilgili ders (30) kişi olmak üzere kurslarımızda toplam 
235 kişiye eğitim verilmiştir. 
Sultandere Eğitim Merkezi: Mefruşat (27), el nakışı (18), yemek kursu (73), gitar (19), giyim 
(30), el sanatları (25), bez bebek (27), İngilizce (20) kişi olmak üzere kurslarımızda toplam 239 
kişiye eğitim verilmiştir. 
Odunpazarı İşlik Evleri: Makine nakışı (15), el nakışı (65), kilim dokuma (18), takı tasarımı 
(20), örgü bebek (25), hediyelik eşya ve oyuncak yapımı (124), kumaş boyama (20), boyutlu 
boyama (10), tel kari (18), kırk yama (25), hüsnü hat (23), İngilizce (35), tel kırma (20), çini 
boyama (15), resim (80) kişi olmak üzere kurslarımızda 513 kişiye eğitim verilmiştir.  
 

HEDEF 17: MUHTAÇLARIN VE DEZAVANTAJLI GRUPLARIN KENTSEL HİZMETLERDEN 
YARARLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK 

STRATEJİ 17.1: Kentsel hizmetlere özürlü, yaşlı, hareket kısıtlılığı olan özel ihtiyaç grupları gibi 
toplumun dezavantajlı kesimlerinin de erişilebilirliği sağlanacaktır. 

EYLEM 17.1.2: Dezavantajlı grupları dikkate alan planlama, mimari çözüm ve kentsel tasarımlar 
yapılacaktır.  

Hareket kısıtlılığı bulunanların ve özel ihtiyaç sahiplerinin gereksinmelerinin imar  planlarına 
yansıtılması ve mevcut planların gözden geçirilmesi, tasarım ve mimari çözümlerde bu hususların 
dikkate alınması gerekli görülmektedir. 
 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler  İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI    2014-2023 KG 

 

 Konu ile ilgili birimlerin koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek çalışmalar ve gelen talepler 
doğrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planında düzenlemeler 
yapılabilecektir. 
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Bireylerin güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için çevrenin eşit şekilde kullanımına olanak 
sağlayacak mimari çözüm ve kentsel tasarımlar yapılmaktadır. 
 

STRATEJİ 17.3: Kent yoksulluğunun azaltılabilmesi için mesleki eğitim ve beceri kazandırma 
programlarına öncelik verilmesi, istihdam imkânlarının artırılması, evsizlik riskini 
önleyici tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

EYLEM 17.3.1: Kentlerde yaşayan yoksul kesime yönelik olarak, yörenin ihtiyaç ve potansiyeli 
dikkate       alınarak mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları geliştirilecek 
ve yaygınlaştırılacaktır.  

Özellikle Büyükşehirlerde başlatılan ve ekonomik ve sosyal boyutlarıyla iyi uygulamalar olan mesleki 
eğitim ve beceri kazandırma programlarının farklı sektörlerde yeni branşlarla geliştirilmesi ve bu 
uygulamaların tüm belediyelere yaygınlaştırılması hususu sağlıklı kentsel gelişmenin önemli bir 
boyutunu oluşturmaktadır.   

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler  SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010-2014 KG 

 

 Necatibey Eğitim Merkezi: İlköğretime destek kursları (6-7-8) (191), bilgisayar işletmenliği 
(187), autocad (34), web tasarımı (22), diksiyon (70), model uçak (29), Fransızca (60), 
Almanca (71), İngilizce (64), satranç (19), üniversiteye hazırlık (60), seramik (75), cam boncuk 
(24), resim (72), hızlı klavye kullanımı (30), enstrüman (53), kaligrafi (32) kişi olmak üzere 
kurslarımızda toplam 1.093 kişiye eğitim verilmiştir. 
Emek Eğitim Merkezi: Bilgisayar (88), giyim (15), elde Türk işlemesi (36), mefruşat (20), Antep 
işi (36), yağlı boya (10), kadın sağlığı ile ilgili ders (30) kişi olmak üzere kurslarımızda toplam 
235 kişiye eğitim verilmiştir. 
Sultandere Eğitim Merkezi: Mefruşat (27), el nakışı (18), yemek kursu (73), gitar (19), giyim 
(30), el sanatları (25), bez bebek (27), İngilizce (20) kişi olmak üzere kurslarımızda toplam 239 
kişiye eğitim verilmiştir. 
Odunpazarı İşlik Evleri: Makine nakışı (15), el nakışı (65), kilim dokuma (18), takı tasarımı 
(20), örgü bebek (25), hediyelik eşya ve oyuncak yapımı (124), kumaş boyama (20), boyutlu 
boyama (10), tel kari (18), kırk yama (25), hüsnü hat (23), İngilizce (35), tel kırma (20), çini 
boyama (15), resim (80) kişi olmak üzere kurslarımızda 513 kişiye eğitim verilmiştir.  
 

EYLEM 17.3.3: Gençlerin kentsel yaşama katılımı için etkin bir program uygulanacaktır. 

Gençlerin spor, eğitim ve kültür gibi kentsel kullanımlara erişimini kolaylaştırmak üzere yerel 
yönetimlerle ortak programların oluşturulması, bu çerçevede toplu taşım araçları ile spor ve kültür 
hizmetlerinden indirimli/ücretsiz faydalanmalarının özendirilmesinde yarar görülmektedir. 

SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler  

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ 
BAŞKANLIĞI 
SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2010-2014 KG 

 

 Senfoni Orkestrası Şube Müdürlüğü: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, 
2013 yılının ilk altı aylık periyodunda 51 konser vermiş, 24.511 dinleyiciye ulaşmıştır.  
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Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2013 
yılının ilk altı aylık periyodunda (Kanlı Nigar, Troyalı Kadınlar, Toros Canavarı, Küçük Kara 
Balık, İlk Aşk, Aç Sınıfın Laneti, Dünyanın Ucuna Yolculuk, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, 
Özgürlüğün Bedeli, Mor Kalpler, Dost, Fosforlu Cevriye, Karı-Koca Arasında Ufak Tefek 
Anlaşmazlıklar) 13 oyun, 212 temsil vererek 58.245 seyirciye ulaşmıştır. 
Müzeler Şube Müdürlüğü: Çağdaş Cam Sanatları Müzesi ve Kent Belleği Müzesi, 2013 yılının 
ilk altı aylık periyodunda 56.660 ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. 
20 Mayıs 2013 tarihinde açılan Yılmaz BÜYÜKERŞEN Balmumu Heykeller Müzesi 20 Mayıs-30 
Haziran tarihleri arasında 41.586 ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. 

 

 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Spor Faaliyetleri Şube 
Müdürlüğü olarak 2013 yılı birinci altı aylık dönemde etkinliklerimiz: 
Büyükşehir belediyesi olarak ilimiz merkez ve ilçelerde bulunan spor kulüplerimizin ihtiyacı 
olanlara spor malzemeleri yardımları yapılmıştır. 2013 yeni yıl itibariyle amatör spor 
kulüplerimizin ulaşım problemini çözmek için 2 adet araç kiralanmış, isteyen tüm 
kulüplerimizin şehir içi veya dışı ulaşım sorunu çözülmüştür. 
Milli Olimpiyat Komitesi Ortak Etkinlik (OLİ PROJESİ): 7-17 Ocak 2013 tarihlerinde Taşbaşı 
Kırmızı Salon’da 5. Sınıf 8.300 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Atletizm Kros Yarışları: 12 Mayıs 2013 tarihinde atletizm yarı final kros yarışları Sazova Bilim 
Kültür ve Sanat Parkı’nda gerçekleştirilmiştir. 34 şehirden 342 sporcu katılmış olup 
organizasyon sponsorluğumuzca yapılmıştır. 
Gençlik ve Spor Bayramı Etkinliği: 19 Mayıs 2013 tarihinde yapılan etkinlikte dragon yarışları 
düzenlenmiş olup 70 katılımcı iştirak etmiştir. Etkinliğe katılanlara katılım belgesi, madalya ve 
t-short dağıtılmıştır. 
Optimist Yarışları: Nisan ayı itibariyle Bilim Deney Parkı’nda Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübümüzle ortaklaşa ücretsiz kursları verilmekte ve yarışmaları yapılmaktadır. İlk 2 dönemki 
kayıtlarımıza 60 kişi katılmış olup yaz boyunca kayıt dönemleri devam edecektir. 
Kano Yarışları: 19 Mayıs 2013 tarihinde 15 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olup 
katılımcılara t-short ve madalya verilmiştir. 
Olimpik Gün Şenlikleri: 1-2 Haziran 2013 tarihlerinde (Dragon Yarışları 1 Haziran 2013 saat 
9:00-14:00) Sarısungur Göleti’nde 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 
Olimpik Gün Halk Yürüyüşü ve Koşusu: 2 Haziran 2013 saat 10:30’da Kentpark Yürüyüş 
Parkuru’nda gerçekleşen yürüyüş ve koşuya 1.450 kişi katılmış olup katılımcılara şapka, t-
short, içecek ikram edilmiş, koşuda derece yapanlara kupa ve madalya verilmiştir. 
Hentbol Yıldızlar Final Yarışları: Hentbol müsabakaları 17-23 Haziran 2013 tarihlerinde 16 
takımın katılımıyla gerçekleştirilmiş olup organizasyon için araç-sağlık ekibi-su yardımları 
yapılmıştır. 

 

 Okulların tiyatro, spor, çeşitli kültür gezileri, izcilik, kamp vb. faaliyetlerine ulaşım desteği 
sağlanmaktadır. 

 

HEDEF 19: KENT KÜLTÜRÜNÜ, KENTLİLİK BİLİNCİNİ, AİDİYET DUYGUSUNU GELİŞTİRMEK 
VE KENTLİ HAKLARI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK  

STRATEJİ 19.1: Kent kültürü, aidiyet duygusu ve kentli haklarını koruyan eğitim programları ve 
kültürel etkinlikler destelenecektir. 

EYLEM 19.1.2: Kentlilik bilincini artırmak için sosyal etkinlikler düzenlenecektir. 

Kentlilik bilincinin artırılması için uygun ortamlar kullanılarak, her yaş ve gelir grubuna hitap edecek 
kampanyalar yapılmasında yarar görülmektedir. 
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SORUMLU KURULUŞ İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIKLARI 
GERÇEKLEŞME 

DÖNEMİ 
EYLEM 
TÜRÜ 

Belediyeler SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2010–2014 KG 

 

 09.10.2012-22.01.2013 tarihleri arasında düzenlenen 4. Aile Eğitimi sona ermiş, 25 kişi 
sertifika almıştır. 
04-08 Şubat 2013 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama 
ve Araştırma Merkezi  (ESKAM) ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı  (TAP Vakfı) işbirliği 
ve yerel yönetimler ortaklığı ile uygulanacak olan 1. Kadın Sağlığı Eğitim Programı EBB Kadın 
Danışma ve Dayanışma Merkezi’nde yapıldı. 22 kişi programa katılmıştır. 
24.04.2013-24.05.2013 tarihleri arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı’na ev 
sahipliği yapılmıştır. 30 kişi programa katılmıştır. 19.06.2013 tarihinde düzenlenen törenle 30 
kişi sertifika almıştır. 
19 Mart-25 Haziran 2013 tarihleri arasında salı günleri kadın danışma merkezinde Büyükşehir 
Belediyesi ile Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile -MEB tarafından geliştirilen- “5.Aile 
Eğitimi Programı” yürütülmüştür. 25 kişi eğitime katılmıştır.  
Kadın Sağlığı Eğitim Programları 19 Mart-6 Haziran 2013 tarihleri arasında 27 danışanımıza 
eğitim verilmiştir. Kadın Sağlığı Eğitim Programı çerçevesinde 13.06.2013 tarihinde 
düzenlenen törenle 27 kişi sertifika almıştır. 
12 Şubat 2013 Salı günü kırmızı koltuklu salonda Kişisel Gelişim ve Enerji Teknikleri 
eğitmeninin seminerine katılım sağlanmıştır. Oytun ÇÖLOK tarafından stresten arınma ve 
meditasyon eğitimi verilmiştir. 
05.03.2013 Çarşamba günü kursiyerlerimiz tarafından yapılan oyuncaklar Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Hastanesi’nde yatan çocuklara hediye edilmiştir. 
08.03.2013 Cuma günü Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın platformunun düzenlediği 
organizasyonda 2 günlük stant açılmıştır. 
26.03.2013 Salı günü İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen diyetisyen Bayram UÇKAÇ tarafından 
obezite, diyabet, kronik hastalıklarla ilgili eğitim semineri verilmiştir. 
28.03.2013 Perşembe günü İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen Serpil AYGÜN tarafından sigaranın 
zararları ve bırakma yolları ile ilgili seminer verilmiştir. 
15.04.2013-19.04.2013 tarihleri arasında Turizm Haftası nedeniyle Adalar’da stant açılmıştır. 
15.04.2013-19.04.2013 tarihleri arasında Turizm Haftası nedeniyle Espark AVM’de Anadolu 
Üniversitesi’nin çocuk hakları etkinliğine seramik atölyesi olarak katılım sağlanmıştır. 
25.04.2013 Perşembe günü Atila ÖZER karikatürlü evde takı tasarımı sergimiz açılmış olup 30 
Nisan’a kadar açık kalmıştır. 
11.05.2013 Cumartesi günü Adalar’da kent konseyinin düzenlediği Anneler Günü standına 
katılım sağlanmıştır. 
22.05.2013 Çarşamba günü yılsonu sergimiz açılmış olup 26 Mayıs’a kadar açık kalmıştır. 
22.05.2013 öğrenme şenlikleri nedeniyle Adalar’da stant açılmış olup 3 gün devam etmiştir. 
23.05.2013 kurs binamızın bahçesinde güzel yazı bayramı etkinliği yaptık. Özdemir ŞENOVA 
hocamızın şehir dışından arkadaşları davetlimiz olarak katılmıştır. 
25 Mayıs-26 Mayıs tarihlerinde Adalar’da sokak festivaline katılım sağlanmıştır. 
6 Haziran-9 Haziran tarihleri arasında Tokatlılar Derneği’nin düzenlemiş olduğu etkinlikte 
stant açılmıştır. 
17.01.2013 tarihinde Emek Sosyal Hizmet Binası’nda Erken Meme Kanseri teşhisiyle ilgili Op. 
Dr. Tolga HÜNER tarafından 75 kişiye seminer verilmiştir. 
12.03.2013 tarihinde Emek Sosyal Hizmet Binası’nda Trafik Polisi Ertuğrul BAYAR tarafından 
84 bayana seminer verilmiştir. 

 
 


