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KENT PROFİLİ



Genel Bilgiler

Hititlerden Friglere tarihinde pek çok medeniyeti barındırmış olan Eskişehir, gelişen şehircilik
anlayışı ve uygulamalarının yanı sıra iki üniversitesi, kültürel alt yapısı, havacılık merkezi, planlı
sanayisi, yeraltı zenginlikleri ve sosyal yaşam seçenekleriyle gelişmiş bir İç Anadolu kentidir.

Eğitim ve bilim kenti olan Eskişehir; 12 fakülte, 6 yüksek okul, 3 meslek yüksek okulu, 1 devlet
konservatuvarı ve 7 enstitüye sahip Anadolu Üniversitesi ve 9 fakülte, 6 yüksekokul, 5 enstitü
ve 1 devlet konservatuvarına sahip Osmangazi Üniversitesi ile metropol kentlerin dışında iki
üniversitesi olan tek Anadolu kenti ünvanına sahiptir. Aynı zamanda kültür ve sanata da
büyük önem veren Eskişehir, 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti ve Somut Olmayan
Kültürel Miras Başkenti seçilmiştir.



Coğrafya 

İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeybatısında yer
alan Eskişehir, kuzeyde Karadeniz,
kuzeybatıda Marmara, batı ve güneybatıda
Ege Bölgesi ile komşudur. Güneyden
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve İhsaniye;
güneydoğudan Konya'nın Yunak; doğudan
Ankara'nın Polatlı, Nallıhan ve Beypazarı;
kuzeybatıdan Bolu'nun Göyük; batıdan
Bilecik'in Gölpazarı, Söğüt, Bozüyük ilçeleri
ve Kütahya ile çevrelenmiş durumdadır.
Yüzey şekilleri bakımından orta derecede
yüksek dağlar ile Porsuk Çayı ve Sakarya
Vadisi'nin yukarı çığırları çevresinde yer
alan düzlüklerden meydana gelmektedir.
Eskişehir'in kent merkezi bu düzlük
alanlardan biri olan ve Sakarya'nın başlıca
kollarından biri olan Porsuk Çayı ile ona
karışan Sarısu Nehri'nin geçtiği Eskişehir
Ovası'nın güney kenarında, deniz
seviyesinden 792-810 m. yükseklikte yer
almaktadır. Yüzölçümü 13.642 km2'dir.



Demografik Yapı

Eskişehir nüfusu, 2015 yılı Tüik verilerine göre 826.716'dir. Bu nüfus, 412.205 erkek ve 414.511
kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak Eskişehir nüfusunun %49,86'sı erkek, %50,14'ü ise
kadındır. Eskişehir'de nüfusun %63'ü evlidir. Hiç evlenmeyenlerin oranı %26, eşi ölenlerin oranı
%7, boşananların oranı ise %4'tür.  Eğitim durumu bakımından Eskişehir nüfusunun %2'si
okuma yazma bilmemektedir. Nüfusun %13'ü okuma yazma bilen fakat okul bitirmeyen, %23'ü
ilkokul mezunu, %5'i ortaokul mezunu, %24'ü lise mezunu, %15'i ise yüksekokul ve üzeri eğitim
seviyesine sahip kişilerden oluşmaktadır.



İlçeler

Cumhuriyet Dönemi'nde, 21 Eylül 1925 tarihinde il olan Eskişehir'in, 1926 yılında Sivrihisar,
Mihalıççık ve Seyitgazi olmak üzere üç ilçesi bulunmaktaydı. 1954 yılında çıkarılan kanunla
Çifteler ve Mahmudiye, 1957 yılında çıkarılan diğer bir kanunla da Sarıcakaya ilçe haline
getirilmiş ve ilçe adedi 6'ya çıkmıştır. Daha sonra 1987 yılında 3392 sayılı kanunla Alpu, Beylikova
ve İnönü; 9 Mayıs 1990 tarih ve 3544 sayılı kanunla Günyüzü, Han ve Mihalgazi ilçe haline
getirilmiş, böylece ilçe sayısı 12'ye yükselmiştir. 22 Mart 2008 tarihli resmi gazetede yayınlanan
5747 sayılı yasayla da Merkez ilçe kaldırılarak Odunpazarı ve Tepebaşı adıyla 2 ilçe daha
kurulmuş ve ilin toplam ilçe sayısı 14'e ulaşmıştır. Eskişehir Belediyesi, 2 Eylül 1993 tarihinde
kabul edilen 504 numaralı "Yedi İlde Büyükşehir Kurulması Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname" ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olmuş ve yetkileri ve görev alanı genişletilmiştir.



Örgütlenme Yapısı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 1 Genel Sekreter, 3 Genel Sekreter Yardımcısı, 1 Teftiş
Kurulu Başkanı, 1 Hukuk Müşaviri, 17 Daire Başkanı, 1 Özel Kalem Müdürü, 3 Zabıta
Şube Müdürü, 2 İtfaiye Şube Müdürü ve 64 Şube Müdürü şeklinde örgütlenmiştir.



Belediye Başkanı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı 1999 yılından beri Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'dir. Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bugün pek çoğu Türkiye’nin diğer kentlerine örnek
proje olarak gösterilen, çok büyük ölçekli projeler hazırlamış, projeler için gerekli finansmanı sağlamış ve
hayata geçirmiştir. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir’de yaşama geçirdiği projeler arasında kent içi
ulaşımda raylı sistemin kurulması, Porsuk Çayı’nın çevre düzenlemeleriyle birlikte temizlenmesi,
üzerindeki taşıt ve yaya köprülerinin yenilenmesi, şehrin bir çok bölgesinde yüzlerce dönüme yayılan dev
bölge parklarının yapılması, Senfoni Orkestrası, Şehir Tiyatroları gibi sanat kurumlarının kurulması, yeni
kültür sanat ve kongre merkezlerinin hizmete açılması, tarihi yapılara yönelik koruma ve yaşatma
projelerinin hazırlanıp yaşama geçirilmesi, şehrin yeni arıtma tesisleri ile birlikte altyapı eksiklerinin
tamamlanması, su altı dünyası, bilim deney merkezi, uzay evi, eğitim merkezleri gibi bir çok yatırımın
hizmete açılması, aralarında Türkiye’de tek olan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’nin de
yer aldığı yeni müzelerin kurulması gibi projeler yer almaktadır.



Belediye Meclisi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı dahil
olmak üzere 29'u AKP'li, 16'sı CHP'li ve 1'i MHP'li 46 üyeden oluşmaktadır. 

Komisyonlar:

Etik Komisyonu

Plan ve Bütçe Komisyonu

İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Ulaşım Komisyonu

Çevre ve Sağlık Komisyonu

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Hukuk ve Yönetmelik Komisyonu

Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Komisyonu

İlçelere Yatırım İzleme Komisyonu

Denetim Komisyonu



Kültür ve Sanat
Politikaları

Eskişehir, özellikle Büyükşehir Belediyesi tarafından son dönemlerde birbiri
ardına açılan sanat kurumları ve tesisleri ile kent kimliğine “Kültür ve Sanat Kenti”
olma özelliğini eklemeyi başarmıştır. Anadolu Üniversitesi’nin rektörlüğünü
yaptığı dönemlerde üniversite bünyesinde konservatuar kuran ve kampüs alanı
içinde çok sayıda sanat tesisi inşa edilmesini sağlayan Prof. Dr. Yılmaz
Büyükerşen, belediye başkanı olduğu süre boyunca sanat yatırımlarını
çoğaltarak kent geneline yayma imkanı bulmuştur. 



Kültür ve Sanat
Politikaları

Şehir Tiyatroları:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından,  2001 yılında kurulan Şehir Tiyatroları, Haller
Gençlik Merkezi'ndeki salonda başladığı yolculuğuna, bugün 6 ayrı salonda, oyun ve seyirci
sayısını hızla arttırarak devam etmektedir.  Oyunları sürekli kapalı gişe oynayan Şehir
Tiyatroları, bünyesinde çocuk tiyatrosunu da barındırmakta ve yaratıcı drama, geleneksel
tiyatro, gençlik tiyatrosu gibi birimlerle tiyatro sanatının daha geniş kitlelerle tanıştırılması
için de çalışmalar yürütmektedir. Bugün Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yerli ve
yabancı sanat festivallerinde de Eskişehir’i temsil etmektedir.



Kültür ve Sanat
Politikaları

Senfoni Orkestrası:
Eskişehir, Anadolu Üniversitesi’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren iki
senfoni orkestrasına sahiptir. Anadolu’da klasik müziğin köklenip güçlenmesi hedefiyle kurulan
Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, haftada iki gün Eskişehirli dinleyiciler ile buluşmaktadır.
Genç bir sanatçı topluluğundan oluşan Orkestra, yerli yabancı pek çok sanat organizasyonuna
davetler almakta, dünya çapında tanınan sanatçılarla konserler düzenlemektedir. Şehir Operası,
opera ve bale temsillerinin en seçkin örneklerini düzenli olarak Eskişehir halkıyla
buluşturmaktadır.
 



Kültür ve Sanat
Politikaları

Uluslararası Eskişehir Festivali:
İlk olarak, 1995 yılında bir aile
vakfı olan Zeytinoğlu Eğitim,

Bilim ve Kültür Vakfı tarafından
yapılan "Uluslararası Eskişehir
Festivali", 2001 yılından sonra
Zeytinoğlu Vakfı ile Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi
önderliğinde kurulan Eskişehir
Kentsel Gelişim Vakfı işbirliğiyle
gerçekleştirilmeye
başlamıştır.  Her sene
sonbahar aylarında düzenlenen
festival kapsamında dünyanın
birçok ülkesinden sanatçılar ve
sanat toplulukları Eskişehir’de
buluşmakta, klasik
müzikten etnik müziğe, sinema
filmlerinden tiyatro ve resim
atölyelerine sanatın farklı dalları
yaklaşık 10 gün boyunca
Eskişehir’de bir araya
gelmektedir.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali:
2005 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenlenmeye başlayan Uluslararası Çocuk ve Gençlik
Tiyatroları Festivali, Türkiye’den katılan farklı
tiyatroların yanı sıra, İtalya, Fransa, Hollanda,

Bulgaristan, Letonya, Moldova gibi  birçok ülkeden
yabancı tiyatrolara da ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl
Mart ayında gerçekleştirilen festival, 5 gün boyunca
birçok çocuk ve gençlik oyununun yanı sıra sokak
gösterileri ve atölye çalışmasına da yer vermektedir.



Kültür ve Sanat
Politikaları

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi:
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013
yılında açılan Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve
Kongre Merkezi, ulusal ve uluslararası kongre,
seminer, toplantı, ve kültürel etkinliklerin
düzenlenmesine olanak sağlayan mükemmel
bir mimariye ve teknik altyapıya sahiptir.
Merkezde, döner sahnesi, orkestra çukuru ile
büyüyüp küçülebilen sahneye sahip 1200 kişi
kapasiteli büyük bir izleyici salonu, 6 sanat
galerisi, üç adet fuaye alanı, beş adet sanat
çalıştayı odası bulunmaktadır.

Haller Gençlik Merkezi:
Kent içinde kalan tarihi yaş sebze ve meyve
hali binası, 2000 yılında Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi tarafından gerçekleştirilen
restorasyon projesiyle, içinde tiyatro salonu,
sergi galerisi, yeme içme alanları bulunan
modern bir sosyal yaşam alanına
dönüştürülmüştür. Restorasyon, Londra'daki
(İngiltere) 'Covent Garden' ile Hamburg'daki
(Almanya) çiçek hali binasından esinlenilerek
yapılmıştır.



Kültür ve Sanat
Politikaları

Kent Müzeleri Kompleksi içinde yer alan Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Kent Belleği Müzesi, Canlı
Tarih Sahnesi ve Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
tarafından tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Çağdaş Cam Sanatları Müzesi:
Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Semti’nde yeniden
hayata döndürdüğü evlerden birini Türkiye'nin ilk ve tek
"Çağdaş Cam Sanatları Müzesi" olarak düzenlemiş ve 76
Türk, 18 yabancı cam sanatçısının toplam 114 eserinin
yer aldığı müze,  2007 yılında hizmete girmiştir. 

Kent Belleği Müzesi:
2012 yılında açılan Eskişehir Kent Belleği Müzesi, " Tarih,

Kültür Mirası, Etnik Kültür, Eğitim, Kültür ve Sanat, Spor,
Ekonomi, Genetik Miras ve Benim Eskişehir'im" olmak
üzere toplam 9 tema ve 97 röportajdan oluşan sözlü
tarih arşivine sahiptir. Bu sözlü tarih arşivi, müzenin iki
büyük salonunda sergilenmektedir. Ziyaretçiler bu
arşive, kulaklık kullanılarak izlenilmesi tasarlanmış 9
dokunmatik ekrandan ulaşabilmektedir. 
Müzede ayrıca çok amaçlı bir sergi salonu ile çocukların
keyifli vakit geçirebileceği bir çocuk alanı
da bulunmaktadır. Eskişehir Kent belleği Müzesi,
bünyesinde bulunan 1300'e yakın yazılı ve görsel
belgeyi bulunduran ve arşivini her geçen gün
geliştirmeye devam eden kütüphanesiyle Eskişehir ile
ilgili araştırma ve inceleme yapmak isteyen herkese
hizmet vermektedir.



Kültür ve Sanat
Politikaları

Canlı Tarih Sahnesi:
2013 yılında açılan Canlı Tarih Sahnesi'nde
Atatürk ve İsmet İnönü'nün robotik
heykelleri, kendi ses ve hareketleriyle yakın
tarihi anlatmaktadır. Sahnede hareketli ve
sesli android iki silikon figürün yanı sıra
Kurtuluş Savaşı ve yakın tarihe ait çeşitli
belgesel görüntüler de yer almaktadır.
Atatürk, sahneden İkinci Meclis Kürsüsü'nde
Cumhuriyet'in 10. Yıl Nutku ile farklı
tarihlerdeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
yaptığı açılış konuşmalarını yapmaktadır.
İsmet İnönü ise Atatürk'ün ölüm
yıldönümünde yaptığı Atatürk'ü ve
Cumhuriyet'i anlatan konuşmasından sonra
Lozan Antlaşması'nı anlatmaktadır.

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi:
Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in, Eskişehir’e
kazandırdığı ve dünyanın pek çok ülkesinde
bulunan “Madam Tussaud” Müzesi’nin
Türkiye’deki ilk örneği olan “Yılmaz Büyükerşen
Balmumu Heykeller Müzesi”nde, Yılmaz
Büyükerşen’in Büyükşehir Belediyesi’ne
bağışladığı, tarihi kişiler ile yerli ve yabancı ünlü
160 kişinin heykeli yer almaktadır.
Müzede, Atatürk’ün çeşitli dönemlerini yansıtan
heykelleri, Atatürk’ün ailesinin yanı sıra yerli ve
yabancı devlet adamlarının, sanatçıların, medya
mensuplarının ve sporcuların canlı hissi veren
heykelleri, değişik dekorlar önünde
sergilenmektedir. Müzede aynı zamanda
Eskişehir’in ve Türkiye’nin tarihinden kesitlere de
yer verilmiştir. Müzenin gelirleri bağış şartı
gereğince kız çocukları ile engelli çocukların
eğitimi için kullanılmaktadır.



Çevre, Kent ve
Ekoloji Politikaları

1999'da  Porsuk Çayı, içinde hiçbir canlının
yaşayamadığı dibi çamur kaplı ve
kanalizasyonlar dahil her türlü atığın
boşaltıldığı bir haldeydi. Büyükşehir
Belediyesi, 2003'te Porsuk’ta afet riskini
önleyici tedbirlerin yanı sıra, ona ve çevresine
hayat verecek düzenlemeleri yaşama
geçirdiği "Porsuk Çayı ve Çevre Düzenlemesi
Projesi"ni başlattı. Türkiye’de ilk kez, bir
akarsudan kent içi toplu taşımacılıkta
faydalanılması amacıyla hidrolik bent ve su
seviye yapıları ile Panama Kanalı sisteminin
küçük bir modeli Porsuk'ta uygulandı.
Belediye bünyesinde kurulan Bot ve Gondol
Üretim Tesisi'nde üretilen botlar, 2005
yılında Eskişehirlilere ve şehri ziyaret
edenlere gezi ve ulaşım amaçlı hizmet
vermeye başladı. Porsuk üzerindeki ulaşım
projesi, aynı zamanda Türkmenistan'ın Hazar
Nehri kıyısında kurduğu Türkmenbaşı kenti
için de örnek oldu ve belediye bünyesinde
üretilen motorbotlar ve köprü korkulukları
buraya ihraç edildi. Bugün Eskişehir'in
turistik bir zenginliği haline gelen Porsuk’ta
gerçekleştirilen proje, Türkiye’nin ve
dünyanın bir çok kenti tarafından örnek
alınmaya devam etmektedir.



Çevre, Kent ve
Ekoloji Politikaları

Porsuk'a, şehrin içinden geçen bir akarsuyun sahip olabileceği her türlü fonksiyonun yüklenmesi,
Eskişehir'de canlı bir çevre hedefine ulaşılabilmesinin en önemli dayanağı olmuştur. Bugün Porsuk,
ulaşım ve gezinti amaçlı yararlanılmasının yanı sıra sportif yarışların, konser ve  fener alaylarının da
düzenlendiği bir alan haline gelmiştir. Porsuk'ta yapılan dragon yarışları, bir yandan Eskişehirlilerin spor
yapmasına ve spora ilgi duymasına bir yandan da Porsuk'un şehrin en önemli kıymeti olarak değerinin
artmasına katkı sağlamaktadır.



Çevre, Kent ve
Ekoloji Politikaları

Kent Park:
1998 yılında Şeker Fabrikası önünde konut yapılmak üzere planlanarak temeli atılan yaklaşık
300 dönümlük arazi 1999-2004 yılındaki Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yeşil alan
ilan edilmiş ve Kent Park Projesi olarak programa alınmıştır. Eskişehir, 2008 yılında hayata
geçirilen Kent Park projesi ile Türkiye’nin denizi olmayan bir kentinde plaja sahip olma
ayrıcalığını kazanmıştır. Kent Park’ın Porsuk Çayı’na bakan kısmında oluşturulan özel alanda
Türkiye’nin ilk yapay plajı inşa edilmiştir. Gerçek deniz kumu ile donatılan plaj özellikle yaz
aylarında denize gidemeyen kent halkının deniz keyfini yaşamalarına olanak tanımaktadır.
350 m uzunluğunda olan yapay plajın yanı başında biri çocuklara olmak üzere iki de açık
yüzme havuzu bulunmaktadır. Kent Park'ın içinde ayrıca kapalı yüzme havuzu, cafe ve
restoranlar, oyun ve at binme alanları da yer almaktadır.



Çevre, Kent ve
Ekoloji Politikaları

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı:
Park, yaklaşık 400 bin m2 alanı ile Eskişehir’in en büyük parkı olma özelliğini taşımaktadır. Park alanı
içinde çeşitli su sporları da yapılabilen büyük bir gölet, restoranlar, 1200 kişilik açık hava konser alanı,
amfi tiyatro, bire bir ölçülerde müze gemi, masal kahramanlarından oluşan oyun grupları, çocukların
su ile ilgili çeşitli aktiviteleri yapabilecekleri oyun alanı, engelli çocuklar için oyun alanı, yanı başında
Türkiye’nin en büyük uzay evinin de yer aldığı bilim deney merkezi, Türkiye’de bir ilk olma özelliğini
taşıyan masal dünyası, "2010 Türkiye’de Japon Yılı" etkinlikleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi ve
Türkiye’nin Japonya Büyükelçiliği işbirliğiyle yapılan Japon Bahçesi ve su altı dünyası bulunmaktadır.
Park alanı içinde özel gezi trenleri hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediyesi, Bilim Sanat ve Kültür
Parkı içinde ayrıca hayvanat bahçesi çalışmalarına da devam etmektedir.



Çevre, Kent ve
Ekoloji Politikaları

Sabancı Uzay Evi:
Bilim Deney Merkezi ile eş zamanlı olarak Eskişehir’e kazandırılan Sabancı Uzay Evi,
Eskişehirlilere ve Eskişehir’e gelen turist gruplarına, uzayın büyülü dünyasını izleme ve
öğrenme fırsatı vermektedir. İleri teknolojik donanımı Sabancı Vakfı ve ÇİMSA’nın katkılarıyla
sağlanan Uzay Evi; NASA, Avrupa Uzay Ajansı gibi uluslararası kurumlardan eş zamanlı olarak
aldığı görüntü ve bilgileri son teknoloji ürünü görüntü sistemleri aracılığıyla ziyaretçilere
sunmaktadır. Uzay Evi’nin 360 derecelik kubbesi evrene, uzaya, galaksilere, yıldızlara, dünya ve
gezegenlere canlı bir seyahat deneyimi yaşatmaktadır. İnteraktif sunumlar ve gösterimlerin
yapıldığı Sabancı Uzay Evi’nde balıkgözü lensler ile donatılan ve 16 megapiksellik görüntü elde
edilebilen yüksek çözünürlükte projeksiyonlar bulunmaktadır.



Çevre, Kent ve
Ekoloji Politikaları

Bilim Deney Merkezi:
“Bilim İçin Geziyorum” adlı proje kapsamında BEBKA Destek Hibesi alınarak hayata geçirilen ve
Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nün proje ortağı olduğu merkez, dünyadaki
diğer bilim merkezleri örnek alınarak tasarlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar için
hayata geçirdiği projelerden olan Bilim-Deney Merkezi, ilköğretim çağındaki öğrencilerin bilim
ile tanışmalarını sağlamaktadır. Çocuklara bilimi sevdiren ve ezberci eğitim anlayışını yıkmaya
çalışan merkez, uygulamalı bilim eğitimiyle bilimin sonsuz dünyasının kapılarını çocuklara
açmaktadır. 85 deney aletinin bulunduğu Bilim Deney Merkezi, Eskişehir’deki ilköğretim ve lise
çağındaki çocukların çeşitli bilimsel deneyleri gerçek ortamlarında yapabilmelerine olanak
tanıyarak, öğrencilerin derslerine de katkı sağlamaktadır. 



Çevre, Kent ve
Ekoloji Politikaları

ETİ Sualtı Dünyası:
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan Eskişehir Sualtı Dünyası, Eskişehir
Büyükşehir Belediyesi ve ETİ firmasının desteği ile 2014 yılında açılmıştır. Yapımı 2,5 yıl süren
akvaryum toplam 3200 m2'lik bir alana kuruludur. Tropikal akvaryum, Teraryum, Dokunma
akvaryumu, Mersin akvaryumu, Amazon nehri gibi bölümleri bulunan Eskişehir Eti Sualtı
Dünyası’nda; 84 farklı türden toplam 2150 adet balık yaşamaktadır. Akvaryumları gezen
ziyaretçiler burada; Kuzey Ege, Kızıldeniz, Atlas Okyanusu, Amazon Nehri ve Güney Amerika
gölleri gibi dünyanın farklı noktalarından getirilen birçok türden balığı görme fırsatı
yakalamaktadır.



Çevre, Kent ve
Ekoloji Politikaları

Masal Şatosu:
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014'te açılan Masal Şatosu, Eskişehir'in plaka numarası da
olan 26 kuleden oluşmaktadır. En yüksek kule 50 metre yüksekliğinde İstanbul'daki Galata
Kulesi'nin kopyasıdır. Diğer kuleler ise Antalya'daki Yivli Minare, Diyarbakır'daki Çan Kulesi,
Topkapı Sarayı'ndaki Adalet Kulesi, İstanbul'daki Kız Kulesi, Mardin'deki Ulu Camii minaresi ve
Amasya'daki Burgulu Minaresi'nin benzerlerinden oluşmaktadır. Masal Dünyası Şatosu'nda
çizgi film kahramanlarının 3 boyutlu resimleri ile Nasreddin Hoca, Keloğlan, Dede Korkut,
Tepegöz Dev, Uyuyan Güzel, Beyaz Atlı Prens ve Sinderella'nın konuşan ve hareket eden
heykelleri bulunmaktadır.



Turizm

Rixos Termal Otel:
Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehir’in termal
turizmden kazanç elde etmesi için başlattığı
termal otel projesi kapsamında yap-işlet devret
modeliyle inşaa edilen Rixos Eskişehir, 2014
yılında termal otel ve spa merkezi olarak hizmet
vermeye başlamıştır. Konsepti itibariyle şehrin en
büyük tesislerinden olan Rixos Eskişehir, toplam
41 bin m2 alan üzerine doğa ile uyumlu olarak
projelendirilmiş ve uluslararası ödüllere layık
görülmüştür.

Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı Turistik Gelişim
Projesi:
Kent Müzeleri çerçevesinde çeşitli müzelerden
oluşan, sanat okulları ve galerilerle desteklenecek,
yeme-içme ticaret fonksiyonlarını barındıran, gece
konaklama hizmeti verebilecek birimlerin de olduğu,
kentlilerin kent tarihi ve sanatıyla interaktif olarak
tanışabilmelerini amaçlayan "Büyükşehir Belediyesi
Odunpazarı Turistik Gelişim Projesi" kapsamında
2000 yılında Odunpazarı evlerinin bir kısmı restore
edilmiş ve bu alanda Müzeler Kompleksi ve Abacı
Konak Otel hizmete açılmıştır.



Ulaşım

Eskişehir'in ana caddeleri, trafik karmaşası içinde yayaların güvenliğini tehdit eder bir
haldeyken, uygulanan hafif raylı sistem projesi ile temiz ve çağdaş bir ulaşım sistemine sahip
olmuş ve yayalaştırılan bölgelerle Eskişehir, yaya dostu bir şehir halini almıştır. 2004 yılında
faaliyete geçen ESTRAM'ın diğer toplu taşıma sistemleriyle entegrasyonu sağlanmış ve çevre
dostu tramvaylar ile yolculara daha kaliteli, rahat ve konforlu ulaşım hizmeti verilmeye
başlanmıştır. Ulaştırılması gerekenin araçlar değil insanlar olduğu öngörüsüyle planlanan
bisiklet yollarıyla bütünleşik ulaşım sistemi ile şehir; uygar, sürdürülebilir bir ulaşım sistemine
kavuşmuştur. Ayrıca, trafik ışıklarında bekleme sürelerini en aza indirecek, Türkiye'nin ilk ve tek
"Network Trafik Altyapılı Akıllı Kavşak" uygulaması, Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir
trafik düzenlemesinde kullanılmaya başlanmıştır.



Estetik

Büyükşehir Belediyesi, şehrin çeşitli noktalarına şehrin kıymetlerini temsil eden çok sayıda
heykel yerleştirmiştir. Yunusemre'nin, Mal Hatun'un ve Osman Gazi'nin heykellerinin yanı sıra
cadde, meydan ve parklarını süsleyen 100’den fazla heykel kente estetik değer katmaktadır.



Sosyal Hizmet
Politikaları

2011 yılında faaliyete geçen Es Çocuk Evi,
 AB Merkezi Finans İhale biriminden hibe
almaya hak kazanılarak kurulmuştur. Okul
Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe
Programı kapsamında açılan Es-Çocuk Evi,
ebeveynlerinden biri cezaevinde olan dar
gelirli ailelerin çocukları ile maddi durumu
çocuklarını kreşe göndermeye elverişli
olmayan ailelerin çocuklarına okul öncesi
eğitim vermektedir. Eğitim programı, 3-5
yaş arası çocukları kapsamaktadır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin şehri bir okul
olarak gören anlayışıyla sosyo-ekonomik yönden
dezavantajı kadınlara, gençlere, çocuklara
yönelik Sosyal Belediyecilik bağlamında üretilen
projeler, bireylerin eğitilerek sosyo-ekonomik
statülerinin yükseltilmesine ve toplumun
kalkınmasına yönelik eğitim projeleridir. Yaşam
boyu öğrenme ilkesiyle sürdürülen eğitim
programları; okul öncesi eğitim, okul eğitimine
destek ve ileri yaşlara uzanan meslek ve beceri
kazandırma kurslarıyla çeşitlenmektedir.



Sosyal Hizmet
Politikaları

Yaz Okulları:
7-16 yaş grubu çocukların zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak,
tatillerini daha sosyal bir biçimde eğlenerek değerlendirmelerini sağlamak amacıyla her yılın
Temmuz-Ağustos aylarında yaz okulu düzenlenmektedir. Basketbol, voleybol, masa tenisi,
satranç, resim, seramik, izcilik, binicilik, eğlenceli İngilizce, eğlenceli bilim gibi dersler
verilmektedir.  Aynı zamanda Cuma günleri düzenlenen kültür gezileri ile öğrencilerin
yaşadıkları şehri daha iyi tanımaları sağlanmaktır. 



Sosyal Hizmet
Politikaları

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları ( ESMEK ), yurttaşların genel eğitim
ihtiyaçlarına cevap verebilmek, sosyal ve mesleki eğitimlerini güvenilir bir ortamda almalarını
sağlamak, zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunmak, mesleki ve sanatsal bilgilerini
geliştirmek, toplumda kendilerine güvenen, girişimci, yaşadığı ortamın sosyal, ekonomik, politik
unsurlarının farkına varan bireyler yetiştirmek amacıyla 2001 yılından itibaren 5 farklı mahallede
kurulmuş olan eğitim merkezleridir. Bu merkezlerden bu güne kadar 70000’in üzerinde yurttaş
ücretsiz olarak faydalanmıştır. ESMEK’in faaliyetleri;  yaygın eğitim çalışmaları, sergiler, söyleşiler,
konserler, geziler, seminerler, kursiyer ürünlerinin satışı, kültürel ve sosyal etkinlikler gibi birçok alanı
kapsamaktadır. Faaliyetler Halk Eğitim Merkezleri, Üniversiteler ve ESMEK bünyesinde bulunan
öğreticilerle sürdürülmektedir. 

http://esmek.eskisehir.bel.tr/


Sosyal Hizmet
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Turistik El Sanatları Merkezi:
“Her ev bir atölye olacak” sloganıyla 2001 yılında faaliyete geçen Turistik El Sanatları Merkezi, kadın
istihdamının geliştirilmesi ve kadınlara yeni ufuklar açarak onların hem sosyalleşmelerini sağlamak
hem de el becerilerini geliştirmek amacıyla kurulmuş olup, bugün 33 branşta meslek, beceri, sanat ve
hobi kursları vermektedir. Bu kursların yanında sağlık eğitimleri, aile eğitimleri ve çeşitli seminerler
düzenlenmektedir. Turistik El Sanatları Merkezi'nde farklı branşlarda ortaya çıkan eserler dönem sonu
sergileriyle Eskişehir halkının beğenisine sunulmakta, ayrıca çeşitli dönemlerde kurulan stantlarla
kursiyerlere satış imkânı sunularak aile ekonomilerine katkı yapmaları sağlanmaktadır.

Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi:
Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına 2003 yılında faaliyete geçen Meslek Edindirme ve Eğitim
Merkezi, kişilerin genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verirken onların mesleki ve sanatsal bilgilerini
geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlamak, aynı zamanda birlikte yaşama, dostluk, dayanışma ve güven
duygusunu pekiştirmek amacıyla kurulmuş olup, bugün 41 branşta eğitimlerini sürdürmektedir.
Merkezin en büyük özelliği sosyal açıdan dezavantajlı ailelerin çocuklarına üniversite hazırlık, ilk ve orta
öğretim öğrencilerine okula destek kursları vererek onların geleceğin dünyasında önemli bir yerde yer
almalarına destek sağlamaktır. Yabancı dil eğitiminden el sanatlarına, meslek kurslarından kişisel
gelişim kurslarına kadar tüm kursların ücretsiz verildiği merkezde yurttaşlar kendilerini geliştirmekte,
bir meslek veya sanat öğrenmekte ayrıca yeteneklerini keşfetme şansına sahip olmaktadır. Ayrıca
dönem içerisinde çok sayıda seminer verilmekte ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Yunusemre Eğitim Merkezi:
Kişilerin sanat yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla 2005 yılında faaliyetlerine başlayan Yunusemre
Eğitim Merkezi, el sanatları, spor kursları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Türk Müziği koro
çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca dönem içerisinde vatandaşlarımızın almış oldukları eğitimi
sunabilmeleri amacıyla konserler ve sergiler düzenlenmektedir. Kurslarımız 15 branşta eğitimlerine
devam etmektedir.
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Sultandere Eğitim Merkezi:
Kişilere çeşitli el becerileri kazandırmak, üretmiş oldukları ürünlerle aile ekonomilerine katkıda bulunmalarına
yardımcı olmak ve aynı zamanda sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 2009 yılının son aylarında faaliyete
geçen Sultandere Eğitim Merkezi'nde spor kursları, el sanatları ve kişisel gelişim kursları verilmektedir. Ayrıca
2014 yılının son aylarında merkez bünyesinde açılmış olan “Mutfak Stüdyosu” ile birçok başlıkta yemek kursu
verilmeye başlanmış ve Eskişehirliler tarafından yoğun ilgi görmüştür.  Bu merkezde 22 branşta eğitimler
verilmeye devam etmektedir.

Emek Eğitim Merkezi:
Dünya Bankası “Rekabetçi Fikirler Yarışması” kapsamında “Atıl iş gücünü oluşturan kadın ve genç kızların
eğitilerek; sosyo-ekonomik gelişme sağlanması yolu ile sürdürülebilir kalkınmada model oluşturulması” projesi
ile göçün ve sosyo-ekonomik yetersizliklerin yoğun olduğu bölgede 2004 yılında kurulan Emek Eğitim Merkezi,
özellikle kadınların ve çocukların gelişimlerine katkı sağlamak, onların yaşam kalitesini yükseltmek, bilimsel ve
akılcı düşünüp, problemlerini çözme becerisi kazandırmak, yeteneklerini ortaya çıkararak yeni meslek, sanat ve
yaşam becerileri kazandırmak amacıyla 19 branşta eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca yine bu merkezde
özellikle kadınlara yönelik çok sayıda seminer ve söyleşi gerçekleştirilmektedir.



Kadın Politikaları

Kadınlara verilen danışmanlık ve destek hizmetlerini geliştirerek, kadının her alanda
güçlendirilmesi amacıyla 2008 Nisan ayında kurulan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi,
kadınlara şiddetle mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirmekte, şiddetle mücadele yolları
hakkında bilgilendirme sağlamakta, kadınları güçlendirme amaçlı eğitim çalışmaları
yapmakta, kadınlara psikoloji, hukuk ve sağlıklı beslenme alanında bireysel danışmanlık ve
diğer ihtiyaçlar için genel danışmanlık hizmeti vermektedir. Çalışmalarını Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şubesi’ne bağlı olarak sürdüren Kadın Danışma ve
Dayanışma Merkezi; Eskişehir Halk Eğitim Merkezi, Eskişehir Halk Sağlığı Merkezi, Uluslararası
Çocuk Merkezi (ICC), BARO Kadın Komisyonu, üniversitelerin kadın araştırma merkezleri, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kadın kütüphaneleri, ETO, Tabipler Odası, Türk Psikiyatri
Derneği-Eskişehir Ruh Sağlığı Şubesi, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmetler Derneği,
Rehberlik ve Danışmanlık Derneği, KAMER (Kadın Merkezi Vakfı), Mor Çatı, Gündem Çocuk gibi
kurum/ kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaktadır.

Maya Mikro Kredi:
Maya; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın Emeğini
Değerlendirme Vakfı’nın ortak projesi olan ve ev kadınlarının iş kurmasına yönelik hazırlanmış
mikro destek kredi programıdır. Kullandıkları krediyle kendi işlerini kuran veya mevcut işlerine
sermaye desteği sağlayan kadınlar 5 günlük ücretsiz eğitimden sonra kredilerini
alabilmektedirler. En az 3 kadından oluşan gruplar halinde çekilen kredilerin ödemeleri
haftalık olarak saha sorumlusu personel tarafından kadınların evlerinden ve iş yerlerinden
alınmaktadır.



Toplumsal Cinsiyet
 Eşitliği

Eşitlik Birimi
Eşitlik Birimi; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kadın, Çocuk ve Engelli Hizmetleri Şube
Müdürlüğü’ne bağlı olarak, 22 Mayıs 2014 tarihinde kurulmuştur. Amacı; yerelde kadın
erkek eşitliğini gerçekleştirmeye, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim
anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, yerel karar alma süreçlerine ve karar
mekanizmalarına katılımını artırıcı, kadınların yerel bütçeden erkeklerle eşit pay
almalarını sağlayan yerel plan, program ve politika stratejilerini belirlemek,  bu
stratejilerin uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet önerileri geliştirmek,  bu konuda
çalışan sivil oluşumlarla işbirliği gerçekleştirmektir.

TCDB (toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme) çalışmalarını koordine etmek, TCDB 

uygulamalarının tasarım ve uygulama süreçlerine entegre edilmesi için yönerge
hazırlamak, gerektiğinde bu yönergeyi revize etmek, TCDB analiz çalışmalarını koordine
etmek, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye
yönelik eğitimler düzenlemek, bütçenin cinsiyetler arasında adil dağılımını öngören
stratejik plan çalışmaları yapmak, birim ile ilgili yazışmaları yapmak, ilerlemeyi yıllık
olarak raporlamak, ihtiyaç ve sorun alanlarının tespiti ve çözümü için STK’lar ile işbirliği
yapmak, belediyenin verdiği hizmetlerin cinsiyet dağılımı verilerini görünür hale
getirmek ve mevcut durum analizi yapmak, gerektiğinde ihtiyaç sahibi kadınları Sosyal
Yardım Hizmetleri Müdürlüğü’ne, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi’ne
yönlendirmek Eşitlik Birimi'nin hizmetleri arasındadır.



Toplumsal Cinsiyet
 Eşitliği

Büyükşehir Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından, Toplumsal Cinsiyette Eşitlik
sağlamak amacıyla kadınlara, motor bakımı, lastik, silecek, yağ ve far bakımı
eğitimlerinin verildiği “Kadınlara Araba Bakım Kursu”, lamba ve sigorta tamiri,
sehpa tamiri ve montajı, çerçeve takma ve musluk tamiri eğitimlerinin
verildiği “Kadınlara Tamir Kursu” gibi çeşitli kurslar düzenlenmektedir.



Çocuk Hakları

Çocuk Hakları Birimi
Çocuk Hakları Birimi (ÇHB), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 12 Nisan 2011
tarihinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Hizmet Şube Müdürlüğü’ne
bağlı olarak kurulmuştur. 2014 yılından itibaren Kadın Çocuk ve Engelli Hizmetleri
Şubesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Birimin amacı; çocukların kendileriyle
ilgili olan konularda karar verme becerilerini, yetişkinlerin de hayata dair ilgili konularda
çocukların katılımını sağlama becerilerini arttırmaya yönelik çalışmaların
yaygınlaştırılmasını konusunda hizmet vermektir. Çocuk Hakları Birimi, 0-18 yaş arası
çocukların aile ve toplum içindeki bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine
yönelik hak temelli çalışmalar gerçekleştirmek, çocuklara özgü insan hakları konusunda
çocuklara yönelik farkındalık yaratabilecek çalışmalar yapılmasını organize etmek,

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’sinde yer alan dört temel ilke olan; ayrım gözetmeme,

çocuğun öncelikli yararı, yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı ve çocukların
görüşlerine saygıyı ilke edinerek çalışmalar düzenlemek, yerelde çocuk haklarını
yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

2014’ten bu yana "Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesi (Lanzorotte Sözleşmesi)" kapsamında oluşturulan uluslararası
“Beşte Bir Kampanyası" kapsamında Eskişehir’de il ve ilçe genelinde çocuklara yönelik
cinsel istismarı önleyici bilgiler içeren bilgilendirme toplantıları düzenlemekte, ana sınıfı
öğretmenlerine ve velilere ulaşılmaktadır.



Engelliler

Engelli Birimi
Engelli Birimi, Eskişehir'de yaşayan engellilerin bir başkasına ihtiyaç duymaksızın rahatça
dolaşabildikleri, erişilebilir bir kent olma yolunda çalışmalar yürütmektedir. Sosyal, kültürel,
sağlık, spor ve eğitim konularında desteklenen engelli yurttaşlara bu yönde çözümler
üretmek, kaynaştırma programları düzenlemek, ücretsiz ulaşım imkanı ve ihtiyaç duyulan
araç ve gereçlerin teminini sağlamak birimin amaçları arasındadır. Engelli Birimi,
engellilerin hayatlarını kolaylaştırma, sosyal kültürel anlamda destek olmak amacıyla il ve il
dışında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ve ayrıca öncelikli olarak engelli dernekleri
olmak üzere farklı derneklerle de işbirliği içerisinde çalışmalarını devam ettirmedir. Ayrıca
birim dahilinde piknik, gezi programları, özel gün kutlamaları,  konser,  panel,  konferans,
söyleşi etkinlikleri düzenlenmektedir.



Projeler

Riskli alanda, deprem tehlikesine
karşı, sağlıksız yapılaşma ve
zemin durumundan
kaynaklanan risklerin ortadan
kaldırılması; ayrıca, alanda
potansiyeli bulunan her türlü
dinamiğin işlevsel olarak ortaya
çıkarıldığı, gerekli sosyal donatısı
bulunan, sağlıklı, güvenli yaşam
alanları oluşturulmasına yönelik
plan/projelerin üretilmesi
amacıyla afet riskli alandaki
binaların dönüşümü projesinin
hazırlanması için İstanbul
Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile
“Riskli Alan Projesi Ortak Hizmet
Protokolü” imzalanmıştır. Alan,
yaratılacak sosyal donatıları ile
Eskişehir'in güvenli, güzel, gözde
ve prestijli bölgelerinden biri
haline gelecektir.



Kardeş Şehirler



Kaynakça

http://www.eskisehir.bel.tr/ebb.php
http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/stratejik_plan/2019.pdf
http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/stratejik_plan/2015.pdf
http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/faaliyet_raporlari/2014.pdf
http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/gurur_veren_sehir/tr.pdf
http://rap.eskisehir.bel.tr/         
http://www.masalsatosu.com/
http://www.kentmuzeleri.org/
http://www.balmumuheykeller.com/
http://www.kentbellegi.org/
http://senfoni.eskisehir.bel.tr/
http://tiyatro.eskisehir.bel.tr/
http://www.eskisehirbilimdeneymerkezi.com/
http://esmek.eskisehir.bel.tr/
http://www.eskisehir2013.org.tr/index.php/tr/
http://www.eskisehirkulturenvanteri.gov.tr/

Hazırlayan: Ceyda Yılmazdoğan Aydın




