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‘KENTSEL VİZ ON’ İLE

“Eskişehir Vizyon Planı”
‘Kentsel Strateji’ tarafından geliştirilen 

kapsam ve içerik  çerçevesinde, 
A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp’in 

Stüdyo 33’te verdiği eğitimler sonucunda  
Elif Tan tarafından hazırlanmıştır.

‘Kentsel Vizyon ile                
Kurgulanan Kentler’

NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan 
Kentsel Vizyon Platformu

kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile 
      - bölge
      - kent 
      - mahalle 

ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama 
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.

www.kentselvizyon.org
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9 TEMEL İLKE

“İş bu katalogda kullanılan materyaller, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz.”
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STRATEJİK GÖSTERGELER

Nüfus: 
789.750kişi  

Tarihsel İzler:  
- Hititler (M.Ö. 14. Y.Y.)
- Frigya (M.Ö.12. Y.Y.)
- M.Ö. 3500 ilk yerleşim 
- M.Ö. 1200 Şarhöyük-Dorylaion

- Hititler, Frigler, Persler, Grekler, 
Roma, Bizans İmparatorluğu, 
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 
Anadolu Selçukluları, Osmanlı

Eğitim: 
- Anadolu Ünviversitesi 
- Osmangazi Üniversitesi

45bini örgün, 1.5milyon 
öğrenci sayısı

Sosyal Altyapı:
- 2 Üniversite
- 11 Kütüphane
- 1 Devlet Konservatuarı 
- 11 Tiyatro Salonu
- 1 Opera Salonu
- 1 Kültür Sarayı
- 21 Sinema
- 8 Müze
- 6 Kent Parkı

Ekonomik Değerler:
- Hizmet,
- Sanayi, 
- Eğitim, 
- Ticaret,
- Turizm
- Madenler (Lületaşı,Bor)

Doğal Değerler:
- Türkmen Dağları, Bozdağ ve 
Sündiken Dağları
- Yukarı Sakarya Ovası, Porsuk 
Ovası
- Sakarya Nehri, Porsuk Çayı

Performans Kriterleri

Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

4 ÇEVRE

4

EKONOMİ

11 SOSYAL

2

YAŞAM KALİTESİ

6
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10 TEMEL SORUN
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10 TEMEL FIRSAT

Alt merkezlerin bulunmaması 
Ulaşım ağlarının entegre olmaması
Şehir merkezinde yoğunlaşan nüfus
İş gücü olarak katma değer eksikliği
Tarımsal iş gücünün azalması 
Şehir içindeki sanayi alanlarının  yaşam ve 
mekan kalitesine olumsuz etkisi
Porsuk Çayının kirlenme riski 
Sulanabilir tarım alanlarının kullanılmaması
Kır-kent arası dengesiz dağılım
Güçlü karasal iklim, afet riskleri

Anadolu ve Avrupa arasında kavşak nokta 
Sanayi sektörü

Demiryolu ağı ve hızlı tren projesi
Anadolu ve Osmangazi Üniversiteleri

Genç nüfusun yoğunluğu, iş gücü potansiyeli
Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi

Frigya Vadisi üzerinde bulunması, medeniyetler beşiği olması
Kültür ve turizm potansiyeli

Yeraltı zenginlikleri (bor, lületaşı, krom) 
Yeraltı sularının varlığı, doğal kaynaksuyu
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Frigya Vadisi
Odunpazarı Evleri
Kültürel Çeşitlilik

Porsuk Nehri 
Frigya Vadisi
Eskişehir ve Sakarya Ovası
Dağlar ve Göletler
Kaplıca ve Hamamlar

Kültürel Değerler 
Opunpazarı Kent Dokusu 
Porsuk Nehri
Gelenekler

Tarımsal Çeşitlilik
Nehir
Havza
Kaplıcalar

Sanayi 
Eğitim 
Turizm 
Sektörel Kümelenme 
Nitelikli İstihdam Yaratma

Turizm Çeşitliliği
Yatırım 
İş Gücü
Genç Nüfus 
Kır-Kent Kapasitesi

Cam Sanatı
Lületaşı
El Sanatları
Güzel Sanatlar

Hoşgörü, Anlayış
Farklı Nesiller 
Kadın-Erkek Eşitliği
Kır-Kent Eşitliği 
Paylaşım

Eğitim
Kültür
Tarım
Sanayi

Eğitim
Parklar
Frigya Vadisi
Gelişme Yönü

Öğrenciler
Yerel Halk 
Dezavantajlı Gruplar
Festivaller
Sanat

Kültürel Miras
Odunpazarı Evleri
Halk oyunları
Kültür ve Eğitim Kenti

Sanayi
Turizm
Eğitim
Lojistik
Kırsal Kalkınma

Tarımda Çeşitlilik 
Verimli Üretim 
Nitelikli İstihdam

Kadınların Ekonomiye Katılımı
Engellilerin Hayata Katılımı
Yatırım Teşvikleri
Halkevleri 
Üniversite Kulüpleri

Kültür Kenti
Suyun Etkin Kullanımı
Endüstriyel Dönüşüm
Kırsal Kalkınma 
Sektörel Kümelenme

Üniversite-Sanayi
Kültür
Ulaşım Entegrasyonu
Kır-Kent 

Buluşturan Kent
Anadolu’nun Model Kenti
Turistik Rotalar 
Sanayi Büyüme Yönü
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STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
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İstanbul-Ankara gelişim aksının üzerindeki Eskişehir, ekolojik ve 
ekonomik olarak iki odağın kesişimindedir.
Ekonomik olarak; ulaşım bağlantıları ve ekonomik ilişkileri ile 
Kütahya, Afyon, Ankara, Bursa ve Bilecik’in etki alanındadır. 

Bölgesel işbirliği ve rekabet ilkesi ile  bu kentlerle işbirliği ile 
üst ölçekli ekonomik, sosyal ve kültürel plan, program ve projeler 
geliştirmelidir.

Ekolojik olarak ise; Frig Vadisinde yer alan vadiler sisteminin 
parçası olarak, bölgesel havza kurgusu içinde ele alınmalıdır. 
Bu süreçte, bölgesel işbirliği ve dayanışmanın yanı sıra, ulusal 
rekabet ilkesi de yön gösterici olmalıdır. Bu illerle işbirliği ile üst 
ölçekli ekonomik, sosyal ve kültürel plan, program ve projeler 
geliştirmelidir.

ESKİŞEHİR, BÖLGE İÇİNDE HANGİ 
STRATEJİK ROLÜ ÜSTLENECEK?

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

KONYA

DÜZCE
KOCAELI

SAKARYA

KÜTAHYA

BURSA

AFYON

ANKARA

ESKISEHİR

FRİG VADİSİ 

YUKARI SAKARYA OVASI

İSTANBUL

BİLECİK
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Eskişehir, dinamik sanayi ve ticaret atmosferinin yanında, eğitim, 
sağlık, ulaşım ve sosyal hayat koşulları bakımından Anadolu 
kentleri için bir model kenttir.
Bölgesi ve diğer Anadolu kentleri için örnek ve öncü olma 
niteliğindeki Eskişehir’in 
yeni kent modeli;
• Üniversite ile yaratıcı sektörlerin işbirliği
• Nitelikli istihdam olanakları 
• Kentsel cazibenin kırsal alanlara da taşınması
• Kırsal cazibe odakları
• Turizm alternatifleri temel stratejileri dikkate alınarak 
belirlenmelidir.

Kentin su ve doğa ile buluşmasını sağlayacak, diğer ilçelerle yeni 
temalarla ilişki sistematiğini kurgulayacak bir mekansal gelişim 
strateji çerçevesinin temel öğeleri;
 Tematik Sektörel Odaklar: (Üniversiteler – OSBler – 
Tarımsal gelişme odakları)
 Tematik Alanlar: (Kent Parkları – Frig Vadisi, Yazılıkaya – 
Odunpazarı )
 Tematik Koridorlar: (OSBler ve kent merkezinden geçen 
lineer gelişme koridoru, Demiryolu, Porsuk Nehri) olmalıdır.

YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?

KENT KURGUSU

ANKARA

İSTANBUL

1
2

3

4
ORGANİZE 

SANAYİ

ODUNPAZARI
SANAYİ ÇARSISI

BAKSAN

ANADOLU 
ÜNİVERSİTESİ

2 EYLÜL
KAMPÜSÜ

OSMANGAZİ
ÜNİVERSİTESİ
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VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon

BÖLGESEL VİZYON
ANADOLU’NUN MODEL KENTİ

KENTSEL VİZYON
DİNAMİK VE CAZİP YAŞAM
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3X3 VİZYON ve EYLEM 
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi



Sanayi Potansiyeli: 
‘Yükselen Değer’
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1 SEKTÖR PROGRAM PROJEFARKLILIK STRATEJİTEMA

VİZYON ÇERÇEVESİ EYLEM ÇERÇEVESİ

Sanayi Kenti: 
‘Endüstriyel Büyüme 
Odağı’

Sanayi Potansiyeli: 
‘Yükselen Değer’

Kalkınma: 
‘Sanayi ve Üniversite 
İşbirliği’

Sanayi : 
‘Sektörel Kümelenme’

Ekonomi: 
‘Sektörel Çeşitlilik’

Aks: 
‘Farklılaşan Merkezler’

Eğitim:
‘Dinamik, Öğrenci 
Kapasitesi’

Eğitim Omurgası: 
‘Kampüs Kent’

Dönüşüm: 
‘Alt Merkez’

Eğitim: 
‘Kampüs Kent’

Çevre: 
‘Çevre Yönetimi’

Yay: 
‘Eğitim Omurgası’

Buluşma:
‘Ekolojik ve Ekonomik 
Odaklar’

Bütünleşme: 
‘Kır-Kent Dengesi’

Kültür ve Turizm: 
‘Sosyal Yaşam’

Toplum: 
‘Çeşitlilik Zenginliği’

Yonca: 
‘Karakteristik Bölgeler’

ES
Kİ

ŞE
Hİ

R’
İN

 G
EL

EC
EĞ

İ

Sanat ve Kültür 
Havzası
‘Sanatla içiçe’
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Bölgesel ekonomik ve ekolojik 
odakların kesişiminde bulunması, 
ulaşım bağlantıları, tarımda ve 
sanayideki gelişmeler ile bor, 
seramik, lületaşı, magnezit ve 
krom gibi yer altı kaynaklarının 
zenginliği, Eskişehir’i ekonomi, 
sanayi ve ticaret bakımdan 
önemli bir merkez haline 
getirmiştir. Eskişehir’in son 
yıllarda ekonomik hayatının 
dinamizminde en önemli pay 
gelişen sanayisinindir.  

1 32Sanayi Potansiyeli  

Yükselen Değer

Eğitim

Dinamik, Öğrenci Kapasitesi

Buluşma

Ekolojik ve Ekonomik Odaklar

3 FARKLILIK

Eskişehir’de bulunan Anadolu ve 
Osmangazi Üniversiteleri, Türkiye 
genelinde yaklaşık 1.5 milyon 
öğrenciye eğitim vermektedir. Bu 
öğrencilerin 45bini örgün eğitim 
almakta olup Eskişehir’de ikamet 
etmektedirler. 

Kentte bulunan yoğun 
öğrenci nüfusunun ihtiyaçları 
doğrultusunda gelişen hizmet, 
gayrimenkul, kültür ve sanat gibi 
farklı sektörler, şehrin gelişimini 
yönlendiren en önemli yapı 
taşlarıdır.

Eskişehir, tarih boyunca 
Anadolu’nun Batı’ya açılan 
kapısı olmuştur. Demiryolu 
ve karayollarının kavşağında 
olması dolayısıyla İzmit, Bursa, 
Konya gibi farklı sektörlerde 
gelişmiş şehirleri ile Türkiye’nin 
iki önemli metropolü İstanbul 
ve Ankara’yı birbirine bağlayan 
bir merkez şehir niteliğindedir.

İçanadolu, Marmara ve Ege 
bölgelerinin kesişiminde 
bulunan il, farklı coğrafyaların 
ekolojik özelliklerini de bir 
arada bulundurmaktadır.

VİZYON
ÇERÇEVESİ

3 FARKLILIK 3 TEMA 3 STRATEJİ

Kalkınma

Dönüşüm

Bütünleşme

Sanayi Kenti

Eğitim Omurgası

Sanat ve Kültür 
Havzası

Sanayi Potansiyeli  

Eğitim

Buluşma
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1 32Alt Merkez 

Eskişehir 1 milyona yaklaşan 
nüfusu ile doğu-batı aksında 
lineer gelişen ve tek merkezli 
olan kenttir. Kent makroformunu 
yeniden belirleyen çok merkezli 
bir mekânsal gelişme sistemi 
oluşturulması gerekmektedir. 
Kentte bulunan eski sanayi 
alanlarının yeterli kalite ve 
kapasitede olmaması, yeni alt 
merkez potansiyellerini açığa 
çıkarmaktadır. Bu nedenle, 
Baksan ve Odunpazarı’ndaki 
Sanayi Çarşısı’nda yaratılacak alt 
merkezlerle mekansal gelişme 
kademelendirilmelidir.

2 Eylül Kampüsü’nün Anadolu 
Üniversitesi bünyesinden 
ayrılarak bağımsız bir üniversite 
olması planlanmaktadır. 2 Eylül 
Üniversitesinin de kurulması 
ile birlikte 3 adet üniversite 
bulunduracak Eskişehir’in, kent 
merkezinde bulunan üniversite 
kampüsleri, kent ile bütünleşik 
durumdadır. 

Kent dokusuyla iç içe geçmiş 
üniversite kampüsleri yanı sıra 
kent içinde bulunan halk evleri, 
atölyeler ve ilk-orta düzeydeki 
nitelikli okullarıyla kuzey güney 
aksında bir eğitim omurgası 
oluşturmaktadır.

Ana karayolu ve demiryolu 
boyunca sanayileşen ve birinci 
derece gelişmiş sanayi alanları 
bulunan il merkezi ve bu ulaşım 
güzergahına bağlanan ikincil 
derece sanayi alanlarının 
bulunduğu ilçeleri ile Eskişehir 
bir sanayi kentidir.

Şehir nüfusunun kırsal nüfusa 
göre hızla büyümesi, yetişmiş iş 
gücü potansiyelinin varlığı, ilin 
coğrafi bakımdan dahili pazarlara 
yakınlığı, enerji ve hammadde 
kaynaklarının uygunluğu, sanayi 
için gerekli altyapı yatırımlarının 
yeterli olması ve ulaşım 
kolaylıkları, bölge sanayisinin 
giderek gelişmesini sağlamıştır.

Eskişehir, kültürel alt yapısı 
ile diğer kentlerden ayrılan, 
sanatla iç içe bir kenttir. Tiyatro, 
opera, caz, dans gibi modern 
sanatların farklı dallarında şenlik 
ve festivaller yıl boyu devam 
etmektedir. 

Modern sanatların yanı sıra 
geleneksel Türk el sanatlarından 
lületaşı işlemeciliği ve cam 
sanatı da Eskişehir kültürünün 
yapı taşlarındandır.

Kentte bulunan opera binası, 
gençlik kültür merkezi, tiyatro 
salonları ve sinemaları ile 
Eskişehir, Anadolu’yu besleyen 
bir sanat ve kültür havzası 
konumundadır.

Sanayi ve Üniversite İşbirliği 

Üniversiteler ve kentin ekonomik 
yaşamı arasında daha etkin ve 
verimli bir bağlantı kurulmadır. 
Sanayi ve ticaret başta olmak 
üzere farklı meslek odaları ve 
üniversiteler arasında etkileşim 
ve ortak çalışma ortamı 
oluşturarak nitelikli istihdam 
olanakları yaratılmalıdır. Bilişim 
ve teknolojinin iş birliği yapacağı 
AR-GE Merkezleri, kentsel 
kalkınmanın sağlanmasında 
önemli bir rol üstlenecektir.

Bu hususta Eskişehir Sanayi Odası 
Organize Sanayi Müdürlüğü ile 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
arasındaki iş birliği kapsamında, 
gelişmekte olan güncel ileri 
teknolojik alanlardaki nitelikli 
teknik ara eleman ihtiyacının 
karşılanmasına katkıda bulunmak 
amacıyla açılan Meslek Yüksek 
Okulu, farklı sektörlerle işbirliği 
sağlayacak yeni eğitim birimleri 
ve atölyeler ile geliştirilmelidir. 

Kır-Kent Dengesi

Eskişehir nüfusunun %17si 
kırsal alanda yaşamakta ve kent 
ile kırsal alan arasında ciddi 
sosyo-ekonomik farklılıklar göze 
çarpmaktadır. Kırsal yaşamın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması 
ve kırsal bölgelerden giderek 
artmakta olan göçün önlenmesi 
amacıyla kırsal tarımsal üretim, 
turizmle entegre edilerek 
karlılığı artırılacak önemler 
alınmalıdır. Hizmet sektörü 
ve sosyal hizmet altyapısı 
geliştirilmesi, tarıma bağlı sanayi 
ile tarımsal üretimin artırılması 
yollarıyla kırsal kalkınma 
sağlanabilir.

Sanayi Kenti 

Endüstriyel Büyüme Odağı

Eğitim Omurgası

Kampüs Kent

Sanat ve Kültür Havzası

Sanatla içiçe

Dönüşüm Bütünleşme

3 STRATEJİ3 TEMA

1 32 Kalkınma
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1 32
BEBKA’nın 2014-2023 Bölge 
Planı raporunda, uluslararası 
alanda yüksek rekabet gücü 
gelişme ekseni içinde yer 
alan “sektörel kümelenme 
oluşumlarının ve işbirliği 
ağlarının geliştirilmesi” önceliği 
bölgede mevcut olan potansiyelin 
üst düzeyde değerlendirilmesini 
esas almaktadır.  Eskişehir 
için, sektörel kümelenme ve 
işbirliğinin geliştirilmesi birçok 
üst ölçekli planda da önemle 
üzerinde durulan konular 
arasındadır.

Kent merkezinde bulunan 2 
üniversitesi ve yoğun öğrenci 
nüfusuyla Eskişehir şüphesiz ki 
bir üniversite kentidir. Öğrenci 
yoğun bölgelerin mekansal 
gelişmesi de öğrencilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda devam 
etmektedir.

Üniversitelerin yanı sıra 
halk evleri, özellikle yerel 
halkın eğitimine büyük katkı 
sağlamaktadır. Şehrin kuzey-
güney aksı doğrultusunda 
konumlanmış kentle entegre 
olan kampüsleri, halk evleri ve 
kent merkezindeki atölyeleri, üst 
ölçekte Eskişehir’i bir “kampüs 
kent” haline getirmiştir.

Eskişehir sosyal ve kültürel 
altyapısı ile diğer Anadolu 
kentlerinden ayrılan bir yapıya 
sahiptir. İl genelinde 2011 yılı TÜİK 
verilerine göre 21 sinema salonu, 
kültür merkezi ve opera salonu, 
ve 1 devlet konservatuarı ile 11 
adet tiyatro salonu yer almaktadır. 
Her yıl Eskişehir’de klasik müzik, 
tiyatro, caz gibi sanatın her 
alanından etkinliklerin yer aldığı 
Uluslararası Eskişehir Festivali 
ile Uluslararası Sinema Günleri 
organize edilmektedir.

Ayrıca, Odunpazarı’nın mimari 
ve tarihi dokusu, modern kent 
parkları, Frigya Vadisi ve Yazılıkaya 
gibi doğal-tarihi güzellikleri ile 
Eskişehir özellikle yerli turistlerin 
yeni gözdesi haline gelmiştir. 
Düzenlenen kültür ve gezi turları 
Eskişehir’in yerel ekonomisine 
canlılık katmaktadır.

Sanayi

Sektörel Kümelenme

Eğitim

Kampüs Kent

Kültür ve Turizm

Sosyal Yaşam

3 SEKTÖR

EYLEM 
ÇERÇEVESİ

3 SEKTÖR 3 PROGRAM 3 PROJE

Aks

Yay

Yonca

Ekonomi

Çevre

Toplum

Sanayi

Eğitim

Kültür ve 
Turizm
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1 321 32
Doğu -batı yönündeki gelişme 
aksı ile kuzey-güney yönünde 
konumlanmış üniversite kampüslerinin 
kesişimlerinden meydana gelen yonca 
formu ve form yapraklarının hayali 
izdüşümü, kentin yeni gelişme lekesini 
oluşturmaktadır. 4 gelişme alanına 
ayrılan kent kademeli gelişime açıktır.

Kentin kuzey kısmında bulunan 1. ve 
2. Gelişme alanları kampüslerin etkisi 
ile daha yoğun öğrenci nüfusuna sahip 
alanlardır. Bu alanlarda konutların 
dışında, sosyal kültürel merkezler, 
hizmet alanları ve kamusal alanların 
gelişmesi beklenmektedir. 

3. gelişme alanı, yoğun konut 
dokusunun yanı sıra hastane ve kent 
park gibi büyük kamusal alanlara 
sahiptir. Gelecekte de bu yönde bir 
gelişme olması ön görülür.

4. alan, eski organize sanayi bölgesini 
ve otogarı içine alan bu bölge, sanayi 
gelişme alanı olarak planlanmaktadır. 
Eskişehir’deki sanayi gelişme 
koridorunun, yaratılacak alt merkezler 
doğrultusunda, Ankara’ya doğru, 
doğu yönünde bir gelişme göstermesi 
beklenmektedir. 

Çevre kirliliği yaratan sanayiler, 
ilgili kurum ve kuruluşların 
görüşleri ve doğal eşik ve 
değerler dikkate alınarak yer 
seçimi yapılmış organize sanayi 
bölgelerine ve sanayi alanlarına 
yönlendirilecek, bu bölgelerde 
kirliliği önleyici tedbirler 
alınacaktır. 

İçme, sulama ve kullanma 
suyunun etkin kullanımının 
sağlanması bütünleşik su 
yönetimi planlarının uygulanması 
ve su kirliliğinin önlenmesi kent 
merkezinden geçen ve kentin 
karakterini oluşturan Porsuk 
Deresinin geleceği için önemlidir.
 
Verimli ovalar üzerinde kurulu, 
çeşitli fauna ve flora yapısına 
sahip dağlarla çevrili olan kent, 
bölgesel anlamda havza ölçeğinde 
koruma bakış açısıyla ele 
alınmalıdır.

Ekonomik sektördeki çeşitliliğin, 
sektörel kümelenme oluşumları ve 
işbirliği ağlarının sağlanmasıyla 
desteklenmesi bölgesel 
kalkınmadaki öncelikli hedeftir. 

Mevcut OSBlerin altyapıları 
iyileştirilecek ve doluluk 
oranları ve ihtisaslaşmaları göz 
önünde bulundurularak kentsel 
yerleşmeler içinde kalmış olan 
ve dağınık halde bulunan sanayi 
tesislerinin organize sanayi 
bölgelerine ve sanayi alanlarına 
taşınması sağlanacaktır. Baksan 
ve Odunpazarı Sanayi Çarşısı, 
bu noktada alt merkez görevi 
görmektedirler.

Gelişen turizmi ve var olan öğrenci 
potansiyeli ile birlikte hizmet 
sektörü kent ekonomisinin kilit 
taşlarından biri haline gelmiştir. 
Bununla birlikte kırsalda tarımsal 
üretimin yanı sıra , turizm odaklı 
planlama ile hizmet sektörünün de 
gelişmesi ile kırsaldan kente göçün 
önüne geçilebilir.

Eskişehir’in yerli nüfusu 
Tatarlar, Çerkezler, Muacırlar, 
gibi birçok farklı etnik gruptan 
oluşmaktadır. Toplumsal çeşitliğin 
ve kent kültürünün geliştirdiği, 
karşılıklı saygı ve hoşgörüye 
dayanan halk ilişkisinin bir diğer 
örneği ise öğrenciler ve yerel 
halk arasında görülmektedir. 
Farklı yaş grupları arasındaki 
sosyal bağ üniversitenin kentteki 
genç nüfus oranını artırması ile 
güçlenmiştir. 

Ekonomi

Sektörel Çeşitlilik

Aks

Farklılaşan Merkezler

Çevre

Çevre Yönetimi

Toplum

Çeşitlilik Zenginliği

3 PROGRAM 3 PROJE

Anadolu ve Osmangazi 
üniversitelerinin kentte kuzey-
güney yönünde konumlanmış 
kampüslerini kapsayan yay 
kent merkezinden geçmekte ve 
çoğunlukla genç-öğrenci nüfusun 
yoğunlaştığı alanları işaret 
etmektedir.

Kentle bütünleşmiş olan 
üniversite kampüsleri, bu yay 
üzerinde yoğunlaşacak hizmet 
alanları ve kamusal alanlar ile 
kent  kampüslerle iç içe geçecek 
ve üst ölçekte bir “kampüskent” 
modeli ortaya çıkacaktır.

Yay

Eğitim Omurgası

Yonca

Karakteristik Bölgeler

Eskişehir doğu-batı yönünde 
lineer gelişme trendine sahip 
bir kenttir. Var olan organize 
sanayi bölgesinin potansiyeli, 
Baksan ve Odunpazarı Sanayi 
Çarşısı’nda yaratılan alt 
merkezlere aktarılacaktır. 
Bölge Planına göre Eskişehir-
Ankara hattı üzerinde belirlenen 
öneri sanayi alanlarında 
sanayi gelişimi gerçekleşmesi 
planlanmıştır. Eskişehir’deki 
sanayi gelişme koridorunun 
açılması planlanan öneri sanayi 
alanları doğrultusunda, Ankara’ya 
doğru doğu yönünde bir gelişme 
göstermesi beklenmektedir. 
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ESKİŞEHİR’İN GELECEĞİ İÇİN 
9 TEMEL İLKE

05BÖLÜM
Eskişehir'in Geleceği için
9 Temel İlke

1. Endüstriyel Büyüme Odağı: Bölgesel Merkez
2. Sanayi: İstihdam Olanağı
3. Kırsal Kalkınma: Kırsala Geri Dönüş
4. İşbirliği: Ar-Ge Çalışmaları
5. Şenlik: Yerel Kültürün Korunması
6. El Sanatları: Beyaz Altın ‘Lületaşı’
7. Havza: Frig Vadisi
8. İleri Teknolojili Sektörler: Gelişmiş Sanayi
9. Rota: Tarihin İzlerini Keşfetmek
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ENDÜSTRİYEL BÜYÜME 
ODAĞI:Bölgesel Merkez

SANAYİ:
İstihdam Olanağı

BGUS’un tanımına göre, Endüstriyel büyüme 
odakları, çoğu metropol alt merkezini kapsayacak 
şekilde, belirli sektörlerde gelişme kaydederek 
Türkiye’nin önemli sanayi veya turizm merkezi 
konumuna gelmiş ve bu konumunu güçlendirmesi 
gereken şehirleri ifade etmektedir. Bu şehirlerin 
belirlenmesinde önemli bir sanayi veya hizmet 
merkezi olma durumları, üretim ve faktör kullanım 
düzeyleri, nüfusları gibi veriler kullanılmıştır.

Eskişehir, Ankara ve İstanbul metropol alt 
merkezlerinin kesişiminde bulunmasının yanı sıra, 
hem gelişen sanayisi hem de canlanan turizmi ile 
BGUS’ta endüstriyel büyüme odağı olan şehirler 
arasında gösterilmiştir. Bu özelliği ile aynı zamanda 
bölgesel merkez işlevi görmektedir.

Şehir nüfusunun kırsal nüfusa göre hızla büyümesi, 

yetiştirilmiş bir iş gücü potansiyelinin varlığı, ilin 

coğrafi bakımdan dahili pazarlara yakınlığı, enerji 

ve hammadde kaynaklarının uygunluğu, sanayi 

için gerekli altyapı yatırımlarının yeterli olması 

ve ulaşım kolaylıkları, bölge sanayisinin giderek 

gelişmesini sağlamıştır.

01

02
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KIRSAL KALKINMA:
Kırsala Geri Dönüş

İŞBİRLİĞİ:
Ar-Ge Çalışmaları 
 Kırsal bölgelerde giderek artmakta 

olan göçün önlenmesi amacıyla, 
kullanılmayan sulu tarım alanlarının 
potansiyelinin değerlendirilmesi, 
kırsaldaki verimli topraklarda 
tarımsal üretimin artmasını 
sağlayacaktır. Köylerde eko-turizm 
olanakları yaratılarak, turizme 
bağlı gelişecek hizmet sektörleri ve 
sosyal hizmet altyapıları ile kırsal 
tekrardan cazip hale getirilmelidir.

Sanayide ileri teknolojili ürünlerin üretimi 
Ar-Ge faaliyetlerine bağlıdır. Bölgede artan 
çalışmalara rağmen etkin bir üniversite-sanayi 
işbirliğine geçilememiş, Ar-Ge potansiyeli açığa 
çıkarılamamıştır. 

Sektörel kümelenme oluşumlarının ve üniversite 
ve sanayi iş birliği ağlarının geliştirilmesi 
gerekmektedir. Özel sektörün Ar-Ge çalışmalarını 
özendirmek, üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi, 
bilişim ve teknoloji işbirliklerini artırmak, ortak 
çalışma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 
çalışmalar yapılmalıdır.

03 04
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ŞENLİK:
Yerel Kültürün Korunması

EL SANATLARI:
Beyaz Altın ‘Lületaşı’

Deneyimleri fıkralarla anonimleşerek günümüze 
kadar gelen ve Anadolu insanına halen yol 
gösteren folklorik, düşünür Nasreddin Hoca, 3-10 
Haziran tarihleri arasında Nasreddin Hoca Doğum 
Şenliklerinde anılmaktadır. 

Halk ozanı Yunus Emre ise her sene 6-10 Mayıs 
tarihleri arasında Yunus Emre Kültür Haftasında 
anılmaktadır. Bunlarla birlikte, Haziran ayında 
kutlanan Tepreş Şenlikleri, Kayakent Çukurbağ 
Şenlikleri ve Kilim Festivali, Karaçay Balkar 
Şenlikleri ile Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük 
Etkinlikleri gibi birçok diğer etkinlikle de Eskişehir, 
yerel kültürünü korumakta ve yaşatmaktadır.

Lületaşı, yumuşak, hafif, gözenekli, işlenebilen, 
beyaz renkli bir taştır. Dünyadaki lületaşı 
rezervinin %70i ülkemizde bulunup, işlenebilir 
lületaşı sadece Eskişehir rezervlerinden 
çıkarılmakta ve lületaşı pipo, sigara ağızlığı, 
kolye, bilezik, küpe, kemer gibi aksesuarlar 
ve biblo yapımında kullanılmaktadır. Uzun 
süre sadece el işçiliği ile üretilen lületaşı 
aksesuarların üretimi son yıllarda kurulan 
modern atölyelerle sayesinde artmış, lületaşı 
dünya pazarındaki payını artmıştır.

Gelenekler el sanatlarında zengin bir kültüre 
sahip olan Eskişehir’de, lületaşı işlemeciliğinin 
yanı sıra, ilçelerde ve köylerde gümüş 
işlemeciliği,  kilim dokumacılığı, sarka işçiliği ve 
çömlekçilik geleneği devam etmektedir. 

06
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HAVZA:
Frig Vadisi

İLERİ TEKNOLOJİLİ 
SEKTÖRLER: Gelişmiş 
Sanayi 08Eskişehir, Kütahya ve Afyon il sınırları içerisinde 

kalan bölgeye yayılmış olan ve Frigya medeniyetinden 
izler taşıyan tarihi kalıntıları ve antik eserleri 
bünyesinde barındıran bölgeye Frig Vadileri denir.

Antik Frig kalıntıları, Yazılıkaya Anıtları ve diğer 
arkeolojik eserlerin yanı sıra, Selçuklu ve Osmanlı 
eserleri, Odunpazarı evlerinin oluşturduğu tarihi 
kent dokusu ile Eskişehir zengin bir tarihî ve kültürel 
birikime sahiptir.  
 

 
Eskişehir, gelişmiş sanayii, yüksek ihracat 
oranı, yeni ve ileri teknoloji üretme konusunda 
uzmanlaşan firmaları, nitelikli eleman yapısı ve 
iki üniversitesi ile endüstriyel büyüme odağı 
konumundadır. 
 
Organize Sanayii Bölgesi’nde kurulan Teknoloji 
Geliştirme Bölgesinde çalışma yapan yaklaşık 50 
AR-GE firması, ürün çeşitliliğini artırmak, dünya 
pazarlarında söz sahibi olacak teknolojiler ve 
yenilikler üretilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar 
yapmaktadırlar.

Bölgede, başta uçak ve havacılık olmak üzere, 
bilgisayar ve bilişim, yazılım ve donanım, iletişim, 
elektrik-elektronik sanayisi, plastik endüstrisi, 
seramik ve kompozit malzemeler gibi faaliyet 
alanlarında AR-GE faaliyetleri yürütülüp, yenilikçi 
ve yüksek teknolojili ürünler üretilmektedir. 

07  
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ROTA:
Tarihin İzlerini Keşfetmek
Antik Frig eserlerinin izlerinin sürmek isteyen tarih 
ve doğa meraklılarının yürüyüş rotası üzerinde olan 
Yazılıkaya, Midas Anıtı ve Kaya Mezarları, tarihi 
değerin yanısıra Sakarya Ovası’nın barındırdığı 
doğal güzellikleriyle ile dikkat çekmektedir.  
Civarda bulunan sıcak su kaplıcaları ve mağaralar 
da özellikle doğa sporları ile ilgilenenlerin uğrak 
noktası haline gelmiştir. 09
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www.kentselvizyon.org

UŞAK

www.kentselvizyon.org


