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TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Ýki gün süren Sempoz- 
yumda, açýlýþ oturumu ile 
birlikte, toplam 9 oturum- 
da, 28 bilimsel sunum ya- 
pýldý. Sempozyumun açýlý- 
þýnda konuþan TMMOB 
Yönetim Kurulu Baþkaný 
Mehmet Soðancý, “Türki- 
ye'de, yýllardýr sürdürülen 
plansýzlýk ve denetimsiz- 
lik, yanlýþ arazi kullaným

politikalarý, kaçak yapýlaþma ve imar affý gibi 
süreçlerle de beslendiðinden saðlýklý, güvenli ve 
yaþanabilir kentler oluþturulamamýþtýr” dedi. 

Rantýn, yaðmanýn kýskacýna sokulan 
kentlerin doðal ve kültürel deðerlerinin, orman- 
larýnýn, yeþil alanlarýnýn ve sahillerinin yok edil- 
diðini, kamu arazilerinin elden çýkarýlarak kentlerin 
çevresel kirliliðin çevre felaketine sürüklendiðini öne 
süren TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet 
Soðancý, 1980'den bu yana yerel yönetim alanýnda 
hareketli bir süreç yaþandýðýný vurguladý. Soðancý 
þöyle konuþtu:

“Yerel yönetimlerde yaþanan bu hareket- 
liliðin, kentsel kamu hizmetlerinin özelleþtirilmesi, 
kentlerin imar, planlama, altyapý, ulaþým, çöp, su- atýk 
su gibi hizmetlerindeki yolsuzluklarýn artmasý, rant 
ve rüþvetin yaygýnlaþmasý gibi niteliklere sahip 
olduðu ortaya çýkmýþtýr. Merkezi vesayet altýnda, 
çýkar tezgâhý gibi çalýþan bir yerel yönetim dünyasý 
oluþturulmuþtur. Özelleþtirme, yerelleþme ve ticari- 
leþme böylesi bir dünyanýn önemli ayaklarýný oluþ- 
turmaktadýr.

Bugün yaþadýðýmýz kentlerin mekânsal ve 
çevresel olarak saðlýksýz, yaþam açýsýndan güvensiz-

liðinin ardýnda; sosyal, kültürel yapýnýn yozlaþmasý, 
gelir daðýlýmýnda ortaya çýkan uçurumlar, yoksulluk, 
yasadýþý kazanç alanlarýnýn egemenliði vardýr. 
Pazarlanacak bir meta olarak görülen kentlerimiz, 
paranýn simgelediði mekânlar haline gelmiþ, sermaye 
egemen anlayýþlý bir yaþamýn belleði olmuþtur.”

Açýlýþta konuþan TMMOB 
Eskiþehir Ýl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri M. Simavi 
Bakýr da, sosyal sorunlarýn 
çarpýcý biçimde yaþandýðý 
kentlerde bu sorunlarýn 
mühendisliði ilgilendiren 
teknik konularla birlikte dü- 
þünülmesi gerektiðini vur- 
guladý. Kent insanýnýn eði- 
tim, saðlýk, barýnma, beslen- 
me ve bir iþ edinme gibi en temel gereksinimlerini 
göz ardý eden anlayýþlarýn, yaþanabilir bir kent oluþ- 
turmada kent insanýnýn mutluluðunu saðlamaktan 
uzak kalacaðýný vurgulayan Bakýr, þunlarý söyledi:

 Saygýdeðer konuklar,

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl 
Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen “Eski- 
þehir Kent Sempozyumu”na hoþ geldiniz.

Modern sanayi toplumunun bir gereði olan ve çok 
çeþitli alanlarda üretimin gerçekleþtirildiði, kalabalýk 
nüfusuyla ayný zamanda birer tüketim merkezleri 
haline gelen kentler; altyapýdan ulaþýma, hava 
kirliliðinden yapýlaþmaya ve tarým alanlarýnýn yok 
edilmesine kadar uzanan karmaþýk ve çoðu zaman da 
birbiriyle ilintili sorunlar yumaðýnýn yaþandýðý 
merkezlere dönüþmüþtür.

Ýleri kapitalist  ülkelere  bakarak  kentleþme  sürecini 
aðýr ve geriden takip eden  bizim  gibi  ülkelerde, kent

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl 
Koordinasyon Kurulu’nun düzenlemiþ olduðu 
ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-29 Þubat 
2008 tarihinde Eskiþehir Anemon Otel'de gerçek- 
leþtirildi. 
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yaþamýný dinamik kýlacak aktörlerin yerli yerine 
oturtulamamasý, pek çok sorunu beraberinde geti- 
rirken, iþsizlik ve yoksulluk gibi sosyal boyutlar, 
kentlerin yapýsýný ve günlük yaþamýný önemli ölçüde 
etkiler olmuþtur.

Geçmiþte yaþanan ve herkesçe kente ait olduðu 
bilinen; göç, düzensiz yapýlaþma, hava kirliliði, 
ulaþým gibi sorunlar, Yeni Dünya Düzeni olarak da 
adlandýrýlan Kapitalist Küreselleþme sürecinde geç- 
miþe göre daha aðýr biçimde ortaya çýkacaðýnýn iþa- 
retlerini veren kimi sosyal sorunlarla bir kez daha 
altüst oluþu yaþamaya adaydýr.

Saygýdeðer konuklar,

Sosyal sorunlarýn çarpýcý biçimde yaþandýðý kentler, 
bu sorunlarýn, bizleri ilgilendiren teknik konularla 
birlikte düþünülmesini zorunlu kýlmaktadýr. Eðitim, 
saðlýk, barýnma, beslenme ve bir iþ edinme gibi en 
temel gereksinimleri göz ardý eden anlayýþ, yaþa- 
nabilir bir kent oluþturmada kent insanýnýn mut- 
luluðunu saðlamaktan uzak kalacaktýr. Yaþamýn her 
alanýnda var olan biz mühendisler, kendi iþimizi 
yaparken, sadece kendimizle sýnýrlý kalmayýp, top- 
lum sorunlarýný düþünerek hareket etmekteyiz.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði olarak, 
“Eskiþehir Kent Sempozyumunu” gerçekleþtirirken, 
her gün soluk alýp verdiðimiz bu kentin daha 
yaþanabilir olmasýný, kent ve kentlilik bilincinin 
geliþtirilmesini amaçlýyoruz.  
 
Toplam 2 gün sürecek olan Sempozyum süresince 8 
oturum ve bir Form gerçekleþtirilecektir. Eskiþehir 
bilimsel sunumlarla ela alýnacak, sorunlarýnýn 
giderilmesi, zenginliklerinin artýrýlmasý yönünde 
kimi önerilerde de getirilecektir. 

Eskiþehir Kent Sempozyumu'nun, Eskiþehir'in 
geliþimine önemli açýlýmlar getireceði inancýyla 
hepinizi katýlýmlarýnýzdan dolayý selamlýyorum.

M. Simavi BAKIR
TMMOB 
Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Eskiþehir Vali Yardýmcýsý 
Ekrem Erdoðan da, kentin 
bir yoðunluðu ifade ettiðini, 
bunun da yoðun bir düþün- 
meye iþaret ettiðini belirte- 
rek, her kentin ayrý bir kiþi- 
lik oluþturduðunu vurgula- 
dý.

Sempozyumun açýlýþ otu- 
rumunda “Kent planlama- 

sýnýn gündemindeki deðiþme  ve dönüþme” konulu 
bir sunum yapan Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi 
Prof. Dr. Ýlhan Tekeli, ülkemizde kentleþme 
sürecinin 2. Dünya Savaþý'ndan sonra hýzlandýðýný, 
deðiþme ve dönüþme kavramlarýnýn günlük yaþa- 
mýmýza girdiðini söyledi. Bu iki Sözcüðün iyi birer 
kavram olarak algýlandýðýný belirten Tekeli, oysa bu 
konu üzerinde düþünmeye baþlanýnca ve uygula- 
mayla ortaya konanlara bakýlýnca hiç de öyle olma- 
dýðýnýn anlaþýlacaðýný vurguladý.

Tekeli þöyle konuþtu:

“Belirli sosyal gruplar, be- 

lirli bir mekândan atýlýyor- 

lar. Bir bakýyorsunuz deði- 

þim ve dönüþüm diye, tarihi 

koruyorum diye, kendi ide- 

olojisinin tarihini getiriyor- 

lar. Tabii ki  kentler deðiþe- 

cek ve dönüþecek. Ancak 

bunun da bir ahlaký var. Ülkemizde ilk dönüþüm 

projeleri 1983- 84'te Özal döneminde ortaya çýktý. 

Daha sonralarý, 2003'ten sonra, iki önemli aktör 

kentlerde etkili oldu. Bunlardan birisi Toplu Konut 

Ýdaresi'dir. Bir güçlü Toplu Konut Ýdaresi aktörü 

yarattýk. Belediye yasalarýnda da deðiþiklik yapýldý 

ve belediyelere yeni yetkiler verildi. Bundan sonra, 

belediyelerin projelerinde de artýþ oldu. Ýstanbul'da 

manifaturacýlar çarþýsýnýn yýkýlmasý, buradaki Türk 

mimarisinin yüz aký diyebileceðimiz örneklerin yok 

edilmesi buna örnektir.”
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TMMOB Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu tarafýndan düzenlenen “Eskiþehir ve Kent” konulu resim- 
afiþ yarýþmasý sonuçlandý

Baþarýlý öðrenciler ödüllerini törenle aldý

Ortaöðretim kurumlarý arasýnda düzenlenen 
Afiþ Yarýþmasý ile, ilköðretim kurumlarý arasýnda 
düzenlenen Resim Yarýþmasý'nda baþarýlý olan 
öðrencilere baþarý belgesi ve para ödülü verildi. Ödül 
törenine öðrencilerin öðretmenleri de katýlarak, 
onlarýn sevincine ortak oldu.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði 
(TMMOB) Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu 
tarafýndan Eskiþehir Kent Sempozyumu kapsamýnda 
düzenlenen “Eskiþehir ve Kent” konulu Resim- Afiþ 
yarýþmasýnýn ödülleri Anemon Otel'de düzenlenen bir 
törenle daðýtýldý. 

(TMMOB Makine Mühendisleri
 Odasý Eskiþehir Þubesi Baþkaný
 R. Erhan Kutlu ödül verirken.)                        

(TMMOB Yönetim Kurulu
Baþkaný

 Mehmet Soðancý ödül verirken)                        

(TMMOB Eskiþehir Ýl 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri  

Simavi Bakýr ödül verirken)

    Sempozyumun açýlýþýna Eskiþehir DSP 
Milletvekili Tayfun Ýçli, Odunpazarý Belediye 
Baþkaný Burhan Sakallý,  bazý  oda,  dernek  ve  siyasi

5

partilerin temsilcileri ile, TMMOB'ne baðlý odalarýn 
üyeleri ve çok sayýda konuk katýldý.         
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    Resim yarýþmasýnda ödül alanlar 

Afiþ Yarýþmasýnda Ödül alanlar 

Ortaöðretim kurumlarý arasýnda düzenlenen afiþ 
yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler þöyle:

1- Nilay Alptürkan (Cumhuriyet Lisesi), 

2- Sinem Aksoy (Gazi Anadolu Meslek Lisesi), 

3- Huriye Zeynep Kaya (Gazi Anadolu Meslek 
Lisesi),

4- Ece Alptekin (Cumhuriyet Lisesi), 

5- Ece Mercan (Cumhuriyet Lisesi), 

6- Ahmet Kýlýç (Gazi Anadolu Meslek Lisesi), 

7- Cansu Göktaþ (Yunusemre Lisesi), 

8- Fadime Demir (Gazi Anadolu Meslek Lisesi), 

9- Kader Ergün (Yunusemre Lisesi)

8- Rümeysa Türker (Ýstiklal Ýlköðretim.), 

9- Yaðmur Yiðit (Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim.), 

10- Mustafa Koral (Kardeþler Ýlköðretim)

Ayrýca, “Eskiþehir ve Kent” konulu lise 
ve ilköðretim okulu öðrencileri arasýnda düzen- 
lenen resim- afiþ yarýþmasýnýn ödülleri verildi.

Eskiþehir Büyük- 
þehir Belediye Baþkaný Prof. 
Dr. Yýlmaz Büyükerþen, yerel 
yönetimlerle ilgili konuþtu, 
oturumu TMMOB ÝKK 
Sekreteri M. Simavi Bakýr 
yönetti.
“Eskiþehir'imizin nüfusu 1.5 
milyon olmadan Büyükþehir 
olmamalýydý”

Eskiþehir Büyükþehir Belediye Baþkaný Prof. Dr. 
Yýlmaz  Büyükerþen,  “Eskiþehir'imizin  nüfusu  bir

veya bir buçuk milyon olmadan Büyükþehir 
statüsüne taþýnmamalýydý” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði 
(TMMOB) Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu 
tarafýndan 28- 29 Þubat 2008 tarihlerinde Anemon 
Otel'de düzenlenen Eskiþehir Kent Sempozyumu'nda 
konuþan Büyükerþen, belediyeler konusunda 
iktidarýn yaptýklarýnýn 'reform deðil, deform' oldu- 
ðunu öne sürdü. 

Ýlköðretim Kurumlarý arasýnda düzenlenen resim 
yarýþmasýnda dereceye giren öðrenciler de þunlar:

1- Özgül Þimþek (Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim.),
 
2- Gamzenur Taþçý (Vali Sami Sönmez Ýlköðretim.),

3- Mehmet Kýzýlçay (Kardeþler Ýlköðretim.), 

4- Özkan Yamaner (Özel Çaðfen Ýlköðretim), 

5- Almina Serra Toksöz (Özel Çaðfen Ýlköðretim.), 

6- Büþra Karakaya (Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim.), 

7- Þamil Ketenci (Özel Çaðfen Ýlköðretim.),
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     Siyasi iktidarlarýn halka hoþ görünmek adýna 
sosyal ve kültürel yapýsýyla yetersiz olan bölgelere 
'ilçe' veya 'kent' kimliðini tanýdýðýný, ancak bu 
yerleþim bölgelerinin gerçek anlamda bu kimliðe 
sahip olamadýklarýný vurgulayan Büyükerþen,  
“Durum bir süre, böyle idare edildi. Görüldü ki, þehir 
büyümüyor,  geliþmiyor.   Bu   bölgelerde   kalkýnma
olmuyor. Merkezi hükümet yardým etmiyor” diye 
konuþtu. Büyükerþen, alt belediyeler oluþturulurken, 
önceki belediyenin taþýnabilir ve taþýnmaz mal 
varlýðýnýn ikiye bölündüðünü, bu arada kentin 
'hafýzasý' denebilecek arþivin de zarar gördüðünü 
savundu. 
Uygulamada, Büyükþehir Belediye meclisinin alt 
belediyelerin seçilmiþ meclis üyelerinden oluþtu- 
ðunu, oysa Büyükþehir belediyesi için ayrý bir mec-  
lis seçimi yapýlmasýnýn doðru olacaðýný kaydeden 
Büyükerþen, bu mecliste; mühendis odalarý, ticaret 
odalarý, sanayi odalarý ve iþçi sendikalarýnýn  tem- 
silcilerinin de yer almasý gerektiðini vurguladý. 
Büyükerþen, “Alt belediye meclisleri için seçim 
yapýlýyor. 

Sonra, o meclisler içinden oy durumuna göre 
büyükþehir belediye meclisi oluþturuluyor. Ýki 
kademeli meclis olmalý. Alt belediyelerin ayrý 
Büyükþehir belediyesinin ayrý olmalý.”

Ýl Genel Meclislerindeki eski iþleyiþin daha iyi 
olduðunu söyleyen Büyükerþen, valilerin Ýl Genel 
Meclisi'ne baþkanlýk etmesi gerektiðini belirtti.
Büyükþehir Belediyesi'nin, kentteki trafik sorunuyla 
baðlantýlý olarak 'yeni otoparklar yapmadýðý' 
yönünde eleþtirildiðini, oysa kent merkezine otopark 
yapmanýn iþi daha karmaþýk hale getireceðini 
söyleyen Büyükerþen, sorunun asýl çözümünün 
Bursa, Afyonkarahisar ve Ýzmir'de olduðu gibi çevre 
yollarý yapmaktan geçtiðini belirtti.

Kent trafiðinin UKOME adý verilen Ulaþtýrma 
Koordinasyon Merkezi tarafýndan yönetildiðini, 
herkesin bu kuruluþun aldýðý kararlara uymak 
durumunda olduðunu söyleyen Büyükerþen, uygula- 
mada ancak Emniyet Müdürlüðü'nün yaptýrým gücü- 
nün var olduðunu belirtti.
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TMMOB Eskiþehir Kent Sempozyumu, TMMOB  
adýna TMMOB Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu 
Sekretaryalýðýnda, 28-29 Þubat 2008 tarihlerinde 
Anemon Otel'de meslektaþlarýmýz, öðrencilerimiz ve 
ilgili kurum ve kuruluþlardan temsilcilerin 
katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþtir. 

Sempozyum açýþ konuþmalarýnýn ardýndan 
Ýlköðretim okullarýnýn katýlýmýyla düzenlenmiþ olan  
“Eskiþehir  ve Kent” konulu Resim ve Afiþ Yarýþ- 
masý'nýn ödül töreni gerçekleþtirilerek dereceye giren 
19 esere ödül ve mansiyonlarý takdim edilmiþtir. 
Sempozyum programý çerçevesinde 8 oturumda 29 
bildiri sunulmuþtur.

Sempozyum gündemi çerçevesinde ortaya çýkan 
aþaðýdaki saptamalarýn ilgili tüm kesimlerin ve 
kamuoyunun dikkatine sunulmasý karar- 
laþtýrýlmýþtýr.

TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ

Mevcut Ýçme suyu Arýtma Tesisinin kapasitesi 
320.000 m³/gün' dür. Ancak þehrin ihtiyacý için 
gerekli su miktarý yaklaþýk 100.000m³/gün' dür ve 
tesis bu kapasite ile çalýþmaktadýr. Porsuk Nehrinden 
alýnan ham su arýtýldýktan sonra Ana depolara ve 
oradan da kýsmen cazibeli, kýsmen de terfili olarak 
kent halkýnýn kullanýmýna sunulmaktadýr.

Eskiþehir ve yakýn çevresi bulunduðu jeolojik konum 
nedeniyle deprem tehlikesi altýndadýr çünkü bölge 
büyük depremler üretebilen fay zonlarýna (örneðin 
Kuzey Anadolu Fay Zonu) yakýn olduðu gibi bölgede 
orta büyüklükte deprem üretebilecek faylar da 
bulunmaktadýr.

Ülkemizde nüfus artýþ oraný % 4.1 dir.  Eskiþehir kent 
merkezi nüfus artýþ oraný ise % 2.6 dýr. Eskiþehir 
kentinin nüfus artýþ oraný ülkemizin nüfus artýþ 
oranýnýn  çok  altýnda  kalmaktadýr.  Eskiþehir dýþarý-


