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ODUNPAZARI,
ESKİŞEHİR
KENT PROFİLİ



TARİHSEL GELİŞİM

Eskişehir’in en eski yerleşim bölgesi olan Odunpazarı, kentin güney kesimindeki tepeler üzerine
kurulmuştur. Odunpazarı Eskişehir tarihinin önemli tanıklarındandır. Geçmişi M.S. 1176’ya kadar
dayanan Odunpazarı’nın Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan’ın 1176’da Bizans İmparatorunu Şarhöyük’te mağlup edip
Karacaşehir Kalesi’ne yerleşmesinin ardından kalenin doğusuna kurulan Şarkiye Mahallesinin Odunpazarı’nın ilk
mahallesi olduğu söylenmektedir.

Bölge ismini, köylülerin çevredeki ormanlardan kestikleri odunları satmak için şimdiki Atatürk Lisesi çevresinde
kurulan ve Odunpazarı olarak adlandırılan bölgeden almaktadır. Tarihi Odunpazarı evleri iki değişik mimariye sahiptir.
Birinci tip evler girişleri sokaktan, bahçeleri arka tarafta; diğer tarz evler ise bahçeler önde ve evler bahçe içinde olacak
şekilde oldukça özgün bir mimariyle inşa edilmiştir.

Odunpazarı Belediyesi ilçe belediyesi olarak 105.735 hektarlık alanda 371.128 (2013 - TÜİK) kişiye hizmet götürmektedir.



TARİHSEL GELİŞİM

Odunpazarı Belediyesi kuruluş tarihi: Bakanlar Kurulu’nun 93/5130 sayılı kararıyla Eskişehir Büyükşehir
Belediyesi’ne bağlı ilk kademe belediyesi olarak 04.04.1994 tarihinden itibaren hizmete başladı.

13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu ile sınırları yeniden
belirlendi. Bu belirlemede köy statüsündeki 8 köyün mahalle olarak belediyeye bağlanmasıyla
sınırları 72.888 hektar oldu. Mahalle sayısı da 41’e ulaştı.

Daha sonra Belediye Meclisinin 07.11.2007 tarih ve 33/330 sayılı kararı, Eskişehir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nın 03.12.2007 tarihli uygun görüşü ve 25.12.2007 tarihli Valilik Makamı oluruyla Ihlamurkent
Mahallesi kuruldu. Böylece hizmet verilen mahalle sayısı 42’ye ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
aldığı kararla 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5747 sayılı kanun
gereğince sınırları aynen korunarak belediyenin statüsü ilçe belediyesi olarak belirlendi. 01.12.2009 tarih ve
27/258 sayılı Odunpazarı Belediye Meclis kararı, aynı gün tarihli Kaymakamlık uygun görüşü ve 14.12.2009
tarihli Valilik onayı ile Vadişehir Mahallesi kurulmuş ve mahalle sayısı 43 olmuştur.



 TARİHSEL GELİŞİM

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6360 sayılı On Dört İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un birinci maddesinin üçüncü fıkrası
gereğince Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve
belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde
ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmışlardır. Bu belirleme
ile köy ve belde belediyelerinin mahalle olarak belediyeye bağlanmasıyla sınırları 105.735
hektar ve mahalle sayısı da 85 olmuştur.



DEMOGRAFİK YAPI

*Demografik yapının genel toplamına bakıldığında kadın nüfusunun erkek
nüfusundan fazla olduğu görülmektedir.
Ayrıca nüfus yoğunluğunun büyük bir bölümü 50 yaş altındadır. 



ÖRGÜTLENME YAPISI



BELEDİYE MECLİSİ

30.03.2014 tarihli Mahalli İdareler seçimlerinden sonra Odunpazarı Belediye Meclisi; Belediye
Başkanı dâhil Cumhuriyet Halk Partisi’nden 21 üye, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 13 üye ve
Milliyetçi Hareket Partisi’nden 4 üye olmak üzere toplam 38 üyeden oluşmaktadır.
Belediye Encümeni 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33/a maddesi gereğince meclis tarafından her
yıl gizli oyla seçilen 3 meclis üyesi, belediye başkanı veya görevlendirdiği başkan yardımcısı ve
belediye başkanının görevlendirdiği 3 birim müdürü olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.
Odunpazarı Belediye Meclisi, hizmetlerin daha etkin ve kaliteli yürütülmesi için meclis
üyelerinden oluşan 9 adet komisyon kurulmasına onay vermiştir. Odunpazarı Belediyesi, 4 Başkan
Yardımcısı ve 27 müdürlük ile birlikte hizmetlerini sürdürmektedir.

 

  

                                                                                              Cumhuriyet Halk Partisi (21 Üye)

 

                                                                                              Adalet ve Kalkınma Partisi (13 Üye)

                                                                                              Milliyetçi Hareket Partisi (4 Üye)
                                                                        



     KOMİSYONLAR

Plan ve Bütçe Komisyonu (5 Üye)                Çevre, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (5 Üye)           Hukuk Komisyonu (5 Üye)            
     

Pazaryerleri ve Yer Tahsis Komisyonu (5 Üye)     Parklara İsim Verilmesi Komisyonu (5 Üye)           İmar Komisyonu (5 Üye)

  İçkili Yerler Tespit Komisyonu (5 Üye)           Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (5 Üye)        Denetim Komisyonu (3 Üye)



FAALİYETLER, PROJELER, ETKİNLİKLER

Belediyenin faaliyetleri, proje ve etkinlikleri beş ana
çerçevede şekillenmektedir:
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4

Şehir Planlaması ve Kentsel Tasarım Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kültür ve Sanat Projeleri

Wood is Good/Ağaç Güzeldir

E-Belediye Projeleri

1



ŞEHİR PLANLAMASI VE KENTSEL TASARIM   PROJELERİ

AB Projeleri

Odunpazarı Belediyesi hazırladığı Avrupa Birliği projesi ile dezavantajlı kesimlerin sosyal entegrasyonu
ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına hız kazandırdı.

Avrupa Birliğinden 300 Bin Avro Hibe
 

Yaklaşık 300 bin Avro'luk bir hibeyi kapsayan proje kapsamında ilk olarak üreten kadına destek
mekanizması kurulacak. İşgücü piyasasına erişimi olmayan kadınların önündeki engellerin ortadan
kaldırılacağı uygulama ile kadınların evlerinde ürettiği ürünler belediye tarafından satın alınarak,

belediyeye ait sergi merkezlerinde satışa sunulacak.

Mobil Pazar Kreşleri

Projede dikkat çeken bir önemli bir hizmette sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı kadınların sosyal
entegrasyonunun sağlanması için hayata geçirilen Mobil Pazar Kreşleri projesi.

Belediye tarafından oluşturulacak mobil kreşler, kadınların pazar alışverişi yaparken çocuklarını güvenle
bırakabileceği yer ihtiyacına cevap verecek. Böylelikle bir yandan çocuklar pazar yoğunluğundan uzak
kalırken diğer yandan pazar alışverişleri kadınlar için eziyet olmaktan çıkacak.

Belde Evleri  

Projede kadınların mesleki bilgi ve beceri sahibi olması da yer alıyor. Odunpazarı'nın bir çok noktasında
kurulacak olan belde evleri ile dezavantajlı kadınların mesleki beceri kurslarının yanı sıra spor, kültür ve
sanat hizmetlerinden faydalanmalarına imkân sağlanacak.



ŞEHİR PLANLAMASI VE KENTSEL TASARIM   PROJELERİ

Gönülbağı Hobi Bahçesi

2011 yılında Emek Mahallesi 2.Arabacılar Caddesinde  12.220 m² lik alanda 107 adet parsel ile emekli
vatandaşlarımızın hizmetine sunulan Gönülbağı Hobi Bahçesi ile Odunpazarı Belediyesi,
gelenekselleşmiş mutlu hobi bahçesi ailesine yeni fertleri katarak vatandaşları ile yeni bir gönül bağı
kurmuştur. Emekli vatandaşların ve ailelerinin fiziksel-ruhsal sağlıkları dikkate alınarak yürütülen bu
proje ile yoğun ilgi gösterilen hobi bahçelerine bir yenisini daha eklemiştir.

Bahçesaray Hobi Bahçesi

2006 yılında Gündoğdu Mahallesi Gardenya Sokakta bulunan alana yapılan hobi bahçesi 85 adet
parselle emekli vatandaşlara hizmet vermektedir. Bahçelerin tahsis sahipleri alınan başvurular
sonucunda düzenlenen çekiliş ile 3 yıllığına tahsis sahiplerinin kullanımına verilmektedir.
Hobi bahçeleri vatandaşların aileleriyle birlikte doğayla baş başa vakit geçirebilecekleri sosyal kaynaşma
merkezi haline gelmiştir.



ŞEHİR PLANLAMASI VE KENTSEL TASARIM   PROJELERİ

Türkmendağı Hobi Bahçesi

2008 yılında Emek Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi üzerinde bulunan alana yapılan hobi bahçeleri 99 parsel ile
emekli vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Alınan başvurular sonucunda düzenlenen çekiliş ile belirlenen
tahsis sahipleri 3 yıl süre ile hobi bahçelerinin kullanım hakkına sahip olmaktadır.
Günümüz şehir hayatında insanların doğaya olan özleminin gidermek ve kentin gürültüsünden uzaklaşmalarını
sağlamak amacıyla hizmet veren hobi bahçeleri, vatandaşlara ekolojik ortamda kendi yetiştirdikleri ürünleri
tüketme ve toprakla uğraşma imkanı sağlamaktadır.

Ihlamur Vadi Hobi Bahçesi

Vadişehir Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde bulunan alana yapılan hobi bahçeleri 100 parsel ile emekli
vatandaşlara hizmet vermektedir.
Bahçelerin tahsis sahipleri Vadişehir ve Ihlamurkent mahallelerinde ikamet eden emekli vatandaşların
başvuruları sonucunda düzenlenen çekilişle belirlenmiş olup bahçeler 3 yıl süre ile kullanımlarına verilmektedir.



ŞEHİR PLANLAMASI VE KENTSEL TASARIM   PROJELERİ

Odunpazarı Evleri Yaşatma Projesi

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de adından büyük bir övgü ile söz edilen Odunpazarı, bugün
seyahatnamede adı geçen sokakların 5’ini aynı ismi ile korumaya devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi’nin Odunpazarı Evleri’ni Yaşatma Projesi bu tarihi ve kültürel mirasın dünyaya
tanıtılması açısından önemli bir girişim. Bu proje kapsamında öncelikle geleneksel Odunpazarı evlerinin
yoğun olarak bulunduğu 30 sokakta 300 ev, 3 Camii, 1 Külliye, 2 Kervansaray, 15 Çeşme, 1 Han’in
restorasyonu ve aslına uygun yapımı gerçekleştirilmiş ve böylelikle Odunpazarı evleri tüm ihtişamı ile
gün ışığına çıkmasına katkı sağlanmış.
Bu proje sadece kültürel mirası korumak ve yarınlara taşımakla sonuçlanmıyor. Bölge insanı için ciddi
bir ekonomik gelişmeye de kapı açıyor. Yenilenen evler ve başta Odunpazarı Belediyesi olmak üzere
ilgililerin yürüttüğü tanıtım faaliyetleri sonucunda her geçen gün daha fazla turist bölgeye geliyor.



ŞEHİR PLANLAMASI VE KENTSEL TASARIM   PROJELERİ

Halk Market

Odunpazarı Belediyesi sosyal belediyecilik uygulamalarına “HALK
MARKET” projesiyle yepyeni bir boyut kazandırıyor. Odunpazarı
Belediyesi “HALK MARKET” sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara artık
erzak kolisi göndermek yerine, gerçekten ihtiyaç duydukları ürünleri
kendilerinin seçmesini sağlanacak. Vatandaşlar aynı zamanda alışveriş
yapma psikolojini yaşama fırsatı bulacaklar. İnsan onuruna yakışır bir
yardım sisteminin örneklerinden olan “HALK MARKET” 600 m2 alana
sahip, 13 personelin görev yapacağı tamamıyla bir market formatında
olacak. Belediye’ye bağış olarak verilen gıda, temizlik, giyim ve yakacak
maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depolayacak. Odunpazarı
Belediyesi tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşan
değerlendirme kurulu kararına uygun olarak, ilk etapta 600 vatandaşa
yardım yapılacak. Her ay, aylık 50,00 TL, 6 aylık (yaz ve kış dönemleri)
100 TL. giysi yardım limitleri “HALK KART”a tanımlanacak. Sadece
“HALK KART” sahiplerinin girebileceği “HALK MARKET”te ihtiyaç sahibi
vatandaşlar kartlarına yüklenen miktar doğrultusunda alışveriş
yapacak. Hayırsever vatandaşların ve iş sahiplerinin yapacağı ayni
yardımlar için vergisel avantajdan yararlanabilmeleri için Odunpazarı
Belediyesi ile Türk Kızılayı Eskişehir Şubesi arasında destek hizmet
projesi işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol sayesinde
bağışta bulunulan ayni yardımlarda %8 veya %18 oranında katma
değer vergisi istisnası, bağışta bulunulan ayni yardım bedelinin
tamamını gider yazmak suretiyle %15 il %35 oranında gelir vergisi ve
%20 oranında kurumlar vergisi indirimi olmak üzere vergisel avantajlar
sağlanacak.



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Online (Çevrimiçi) Eğitim

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt,
karne gününde ilkokul öğrencilerine ücretsiz
olarak yararlanabilmeleri için, “Odunpazarı’nın
geleceğini eğitimle kuracağız” projesi
kapsamında hazırlanan online eğitim sitesi şifre
kartları dağıttı.

İlk olarak Mehmet Ali Yasin İlkokulu’na giderek,

okulun 3. ve 4. sınıf öğrencilerine eğitim kartlarını
veren Başkan Kurt, öğrencilerin karne
heyecanına ortak oldu.

Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilere online
eğitim sistemi hakkında bilgi veren Başkan Kurt,
velilerinde yoğun ilgi gösterdiği programda
öğrencilerle keyifli bir ortamda sohbet etti.

Yaptığı konuşmada söz konusu kartlarla
öğrencilerin kolay-hızlı okuma, test kılavuz,

zihinden problem çözme, dilbilgisi, matematik,

fen ve teknoloji, sosyal bilimler, tatil kitabı, sesli
hikâyeler-masallar gibi bölümlerden
yararlanabileceğini belirten Başkan Kurt,
öğretmenlerin de öğrencilerini siteden takip
edebileceğini belirtti.

Online eğitim sistemi ile öğretmenlerin
öğrencilerine ödev verebileceğini ve çözülen test
sonuçlarını değerlendirebileceğini vurgulayan
Başkan Kurt; Site içerisinde yer alan tüm
etkinliklere ulaşabilen öğretmenler, sözlük,

ansiklopedi gibi kaynaklardan ve açık
kütüphaneden de yararlanabilecek” diye konuştu.

Amaçlarının öğrencilere verimli bir yaz tatili
sunmak olduğunu vurgulayan Başkan Kurt,
projeden 30 bin öğrencinin faydalanacağını belirtti.



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

S.O.B.E.

S.O.B.E. ( Sağlık Odunpazarı
Belediyesi ile Evinizde ) projesinin
amacı, 65 yaş ve üzeri yaşlılara
ziyaretler gerçekleştirerek onlarla
buluşmak,  tanışmak ve bir ihtiyaç
analizi gerçekleştirmektir. İhtiyaç
analizleri vasıtasıyla yaşlıların
sağlık durumları, sağlık
hizmetlerinden yararlanabilme
oranları, yaşam kaliteleri ve hayat
standartları incelenmekte,

eksiklikler ve ihtiyaçlar tespit
edilmektedir. Belirlenen ihtiyaçlar
daha sonraki ziyaretlerde ekipler
vasıtasıyla belediyenin imkanları
dahilinde karşılanmaktadır. 

Sağlık Odunpazarı Belediyesi ile
Evinizde Projesi kapsamında
yürütülen pilot bölge uygulaması
saha çalışmaları sırasında,

Gültepe Mahallesinde toplam 279
yaşlıya ulaşılarak ihtiyaç analizi
yapılmış ve anket düzenlenmiştir.
Kriterlere tam uyan 16 yaşlı tespit
edilmiş ve bunlara ait sağlık
desteği, sosyal destek ve
psikolojik destek türünden
ihtiyaçları karşılamaya yönelik
çalışmalara geçilmiştir. 16 yaşlıya
psikolojik destek, 4 yaşlıya tadilat
ve boya-badana desteği, 12 yaşlıya
gıda yardımı yapılmıştır. 4 yaşlıya
ait temizlik ve kişisel bakım
ihtiyaçları da tadilat ve boya-

badana işlerinin
tamamlanmasının ardından
karşılanmıştır.



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

OMEK (Meslek ve Sanat Edindirme Kursları)

2004–2005 yılında kurulan Omek; Bu gün gerek kursiyer sayısı, gerek eğitim branşı ve kalitesiyle gelecekte
Anadolu’nun en büyük Halk Üniversitesi olmayı amaç edinmiştir. Omek; halka ücretsiz olarak verilen sanat ve meslek
eğitimleri konusunda öncülük etmek ve bu bağlamda iş istihdamına önemli bir referans olmasının yanı sıra, yetişmiş
kalifiye elemanları kazandırmayı amaçlıyor. Omek; bir rehabilitasyon merkezi niteliğinde büyük bir kültür hizmeti de
sunmaktadır.

OKEP (Kadın El Sanatları Pazarı)

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
bünyesinde, ev hanımlarının
evlerinde kendi imkânları ile
yapmış oldukları ürünleri,
satabilmelerine imkân veren
(OKEP) hafta sonları
vatandaşların hizmetindedir.
2012 yılı itibariyle 295 kişi
müracaat ederek kayıt yaptırmış
ve kayıt yaptıran 190 kişiye
dönüşümlü olarak pazarda
ürünlerini satma imkânı
verilmiştir.



Hayvan Sağlık Merkezi

3 Veteriner hekim, 1 Veteriner Sağlık Teknisyeni, 1 temizlik görevlisi, 5 kalifiye elemanın görev aldığı Hayvan Sağlık
Merkezinde sosyal ve bilinçli yaşam tarzını yaşatabilmek için; merkeze gelen hayvanların karantina ve ön muayenelerinin
yanı sıra parazit, kist, kuduz başta olmak üzere aşılama programı başarı ile uygulanıyor. Hayvanların kısırlaştırılma
işlemleri ve çip takma çalışmalarını da uzman veteriner hekimleri ile gerçekleştiren merkez, sunduğu tüm hizmetleri
internet ortamında hazırlanan veritabanından takip edilmesine olanak sağlıyor. 200 hayvan kapasitesine sahip olan
Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi 2008 yılı itibariyle 2000’ün üzerinde sokak hayvanını sahiplenmiş ve
5000’ün üzerinde sokak hayvanını kısırlaştırarak doğal yaşam alanına bırakmıştır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Odunpazarı Geri Kazanım Projesi

“ Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği
Ocak 2007 tarihinde hazırlanan Ambalaj Atıkları
Yönetim Planı doğrultusunda Odunpazarı Geri
Kazanım Projesi hayata geçirilmiştir. 2007 yılında
başlayan projeye her yıl yeni mahalleler eklenmek
suretiyle 2012 yılı sonu itibariyle 16 mahalleye
ulaşılmıştır. Bunun yanında Sanayi Siteleri,
Organize Sanayi Bölgesi ile tüm kamu kurumu ve
okullarda da proje uygulanmakta olup,  98.000
konut ve 220.000 kişiye hizmet verilmektedir.
Vatandaşlar evlerinde çöpten ayrı olarak
biriktirdikleri kağıt, plastik, metal ve cam ambalaj
atıklarını Belediye tarafından verilen mavi renkli
poşetlerle hazırlandıklarında, atıklar haftada 2
gün kapılarından alınmaktadır.

Proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Türkiye’nin çeşitli illerinde verilen seminerlerde
örnek proje olarak gösterilmektedir. Tüm toplama
bölgelerinden ayda ortalama 1500 ton geri
kazanılabilir atık (Kağıt, Karton, Plastik, Cam,

Metal) toplanmaktadır. Proje sayesinde; bu atıklar
çöp sahasına gömülmek yerine sanayide tekrar
hammadde olarak kullanılmakta olup, ülkenin
ekonomik olarak tasarruf etmesine ve çevrenin
korunmasına ciddi katkılar sağlanmaktadır.

2007 yılından itibaren Odunpazarı
Geri Kazanım Projesi kapsamında

80.731 ton ambalaj atığı
kaynağında ayrı toplanmıştır.

Toplanan bu atıklar ile ülkemizin
ve çevremizin kazancı
hesaplandığında;

666 000 adet ağacın kesilmesi
önlenmiştir.

90 477 ton petrol tasarruf
edilmiştir.

409 435 Mwh elektrik enerjisi
tasarruf edilmiştir.

1 milyon 428 bin ton CO2 gazının
atmosfere salınımı önlenmiştir.



KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ

Cam Sanatları Merkezi

Cam sanatının tüm teknikleri ile birlikte öğretildiği
ve bu özelliği ile Türkiye’de tek olan OMEK, ücretsiz
olarak sunduğu eğitimler kapsamında şu an 150
öğrenciye hizmet veriyor.
OMEK kursiyerlerinin ürettiği birbirinden güzel
cam eserlerin vatandaşlarda Cam Sanatına karşı
büyük bir ilgi oluşturduğunu ifade eden yetkililer,
yıllardır büyük bir ilgi ile takip edilen fakat imkân
olmadığı için öğrenilemeyen Cam Sanatını
öğrenmek için OMEK’in sunduğu bu önemli fırsatın
kaçırılmaması gerektiğini önemle vurguladılar

Lületaşı Müzesi

Eskişehir Valiliği tarafından 1998 yılından
buyana yapılan uluslararası Lületaşı
Festivalleri, Lületaşı El Sanatları yarışmaları ve
sergilerinde yer alan eserler, İl özel idaresi
tarafından satın alınıp lületaşı müzesinin
oluşumunda ilk adım atılmıştır. 60 sanatçıya
ait 400 civarında eseri bünyesinde
bulunduran Lületaşı Müzesi, 2008 yılında
Odunpazarı Belediyesi tarafından Kurşunlu
Külliyesinde yerli ve yabancı misafirlerin
ziyaretine açılmıştır.



Turizm Danışma Ofisi

Odunpazarı Belediyesi Turizm Danışma Bürosu; Odunpazarı
bölgesindeki tarihi dokuyu korumak, kültürel mirası canlandırarak
tarihi ruhu yaşatmak amacıyla, Odunpazarı Belediyesi tarafından
yürütülen “Tarihi Odunpazarı Evlerini Yaşatma Projesi” kapsamında,

Odunpazarı Bölgesine gelen yerli ve yabancı turist potansiyelini, tek
noktadan bilgilendirmek ve yönlendirmek için kurulmuş olan birimdir.

2010 yılından beri hizmet vermekte olan Turizm Danışma Bürosu,

sürdürdüğü danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sayesinde, turizm
trafiğinin koordinasyonuna destek olmaktadır.

Faaliyetler:

1. Eskişehir Odunpazarı Bölgesinde, Odunpazarı Belediyesi tarafından
yeniden revize edilmiş olan kültürel, tarihi ve turistik mekânlar
hakkında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapmak.

2.  Tarih ve kültür turizmi amacıyla gelen turistlerin, veri tabanının
oluşturulmasını sağlamak.

3. Yapılan bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri sayesinde Odunpazarı
bölgesine çekiciliğin arttırılması ve bununla birlikte konuk
sayılarındaki artışlar sonucunda;  şehir turizm bilincinin artmasına ve
ekonomik gelişimine katkı sağlamak.

4. Bölgenin çekiciliğinin artmasına katkı sağlamak amacıyla tanıtım ve
yönlendirme faaliyetlerinde bulunmak. (web sayfası, tanıtım CD’leri,
tanıtıcı broşür,  v.s.)

KÜLTÜR VE SANAT PROJELERİ



E-BELEDİYE PROJELERİ

E-Belediye

Odunpazarı Belediyesi Web Tabanlı bu yeni Yönetim Bilgi Sistemi sayesinde bilginin kullanımı, verimlilik, kaynakların
planlanması ve en önemlisi bilgiye dayalı, vatandaşın katılımcı olduğu, hizmet süreçleri ile ilgili mekan ve zamandan
bağımsız hizmet alabileceği bir yönetim anlayışı oluşturmuştur.

Web tabanlı bu Yönetim Bilgi Sistemi aynı zamanda belediyenin vatandaşa verdiği hizmetlerin online olarak
sunulmasını, Belediyenin web sitesine giren vatandaşın, belediye hakkında istediği bilgiye ulaşması, verilen kararları
görmesi, belediyede gerçekleştireceği işlemleri yapması, öneri, istek ve şikayetlerini iletmesi sağlanmaktadır.

Odunpazarı Belediyesi e-belediye  Portalı üzerinden Borç Sorgulama, Tahakkuk-Tahsilat yapabilme imkânı, Hizmet
Masasından Belediye ile direkt istekte bulunma işlemi, Belediyede varsa işlem gören Evrağın takibi, Arsa ve Binalara ait
M’² birim fiyatlarını öğrenme, Binalara ait aşınma paylarının değerlerini öğrenme, Çevre Temizlik Vergisine ait tutarı
öğrenme, Yapı Ruhsat Bilgilerine ulaşma ve Kişinin kayıtlı bilgilerini değiştirme işlemleri yapılabilir...

Odunpazarı belediyesi e-belediye portalı üzerinden sanal post ile online tahsilat yapılabilmektedir. Vatandaşlar Tüm
vergi ve harçlarını bu sistem den ödeyebilmektedirler.



MAVİ MASA & SOSYAL MEDYA

Odunpazarı Belediyesinin gülen yüzü olarak tanımlanan Mavi Masa'nın görevleri;

-Belediyeye gelen vatandaşlara eşlik ederek ilgili birimlere daha çabuk ulaşmasını ve bu sayede vatandaşların
işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamasını sağlamak,

-Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini; şahsen, telefon, dilekçe, e-mail ve sosyal medya aracılığıyla ilgili
birimlere ulaştırarak sonuç hakkında vatandaşa geri bildirim yapmak,

-Vatandaşlardan gelen istek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alıp arşivleyerek veri tabanı oluşturmak,

-Vatandaşlarımızın belediyeden doğru,güler yüzlü ve etkin bir şekilde hizmet almalarını sağlamak,

-İlçeye kiracı veya ev sahibi olarak yerleşen hemşehrilere "Odunpazarı'na Hoş Geldiniz" kartı göndermek,

-Yeni bebek sahibi olan ailelere "Yeni Doğan Tebrik Kartı" göndermek,

-Yeni işyeri açan esnafa "Hayırlı Olsun" kartı göndermek,

-Müdürlüklerin kurs ve organizasyonlarla ilgili bilgilerini vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde aktarmak,

-Vatandaşlardan gelen istek,şikayet ve önerilerle ilgili değerlendirmeleri,bilgilendirme toplantıları ile ilgili
birimlere aktarmak,

-Belediyeye gelen Odunpazarı sakinlerini güler yüzle karşılayıp,gülen yüzle uğurlamak



WOOD IS GOOD/
AĞAÇ GÜZELDİR

* Dünya Ağaç Günü / Ağaç ve İnsanlık etkinliklerinden kareler



KARDEŞ KENTLER

Odunpazarı Belediyesi "Doğudan Batıya Kardeş Belediyeler" çalışması çerçevesinde; 

Afyonkarahisar ili Dazkırı Belediyesi, Eskişehir ili Han Belediyesi, Konya ili Tuzlukçu
Belediyesi ve Adıyaman ili Çakırhöyük Belediyesi ile kardeş belediye olmuştur. 



KAYNAKÇA

KAYNAKÇA;

http://www.odunpazari.bel.tr/
http://www.eskisehir.bel.tr/
http://www.odunpazari.bel.tr/ProjeGruplari.aspx?ID=1
http://www.odunpazari.bel.tr/ProjeGruplari.aspx?ID=2
http://www.odunpazari.bel.tr/ProjeGruplari.aspx?ID=3
http://www.odunpazari.bel.tr/ProjeGruplari.aspx?ID=4
http://www.odunpazari.bel.tr/ProjeGruplari.aspx?ID=5
http://www.odunpazari.bel.tr/MaviMasa.aspx
http://odunpazarihouses.com/wp/kategoriler/odunpazari

Hazırlayan: Bakcan



Telefon : (0216) 411 48 33
(0216) 411 48 34

Adres: Bayar Caddesi, 19 Mayıs Mahallesi
Sultan Sokak No: 18 KADIKÖY / İSTANBUL

Posta Kodu: 34736
akademi@kadikoy.bel.tr


