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Seyitgazi 



Elimizde ne var? 

• Seyitgazi, ağırlıklı potansiyel 
olarak değerlendirilmeyi bekleyen 
• inanç turizmi, 

• tarih turizmi, 

• doğa ve köy turizmi, 

• dış alan sporları turizmi 

özelliklerine sahip... 

Gürcan Banger 3 



İnanç ve Kültür Turizmi 
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Seyyid Battal Gazi Külliyesi 



İnanç ve Kültür Turizmi 

Gürcan Banger 5 

Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi ve Türbesi 



İnanç ve Kültür Turizmi 
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Melikgazi Türbesi 

Üryanbaba Türbesi 

Kümbetbaba Türbesi 



Tarih ve Kültür Turizmi 
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Aslanlı Mabed 

Arezastis Anıtı 

Gerdekkaya 
Bahşeyiş 

Selçuklu Hamamı 



Doğa ve Köy Turizmi 
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Çukurca Köyü Sancar Köyü 

Aksaklı Köyü 



Çok sesli ama odaklı yaklaşım… 

9 Gürcan Banger 

Bir arabanın 
bir direksiyonu ve 
bir sürücüsü olur. 
İlk yapılacak iş, 
gerekli koordinasyonu ve  
odaklanmayı sağlamak üzere  
Seyitgazi Turizm Konseyi 
kurmak olmalı. 



Seyitgazi Turizm Konseyi 

• Konseyde şunlar temsil edilmeli: 

o Kaymakamlık, 

o Belediye Başkanlığı, 

o Turizm ve kültür eksenli sivil toplum 
kuruluşları ve hemşehrilik toplulukları, 

o Eskişehir’deki ilgili kurum ve kuruluşlar, 

o Yerel medya, 

o Hiza önderleri… 
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Seyitgazi Turizm Konseyi 

• Bu tür konseyleri sıkça kuruyoruz. 

• Ama çalışmadıklarını da aynı sıklıkta 
görüyoruz. 

• Bu nedenle Konsey’in tanımlı, gündemli, 
planlı ve koordineli çalışması için gerekli 
önlemler baştan alınmalı. 

• Konsey çalışmaları katılımcıların üçüncü ya 
da dördüncü önemdeki işleri olmamalı. 
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Seyitgazi Turizm Konseyi 

• Konsey’in ilk elde yapacağı çalışmalar 
için öneriler: 

o Öncelikle Eskişehir merkez ilçeleri esas 
alınarak; yerel turizm ve kültür açısından 
bir “tanınılırlık, görünürlük ve bilinirlik 
araştırması” yapılması, 

o Katılımlı olarak Seyitgazi için Turizm 
Stratejik Planı’nın hazırlanması. (İpuçları: 
Hibe, proje, çalıştay, vizyon, strateji, eylem 
planı…) 
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İnanç ve Kültür Turizmi 

• Seyitgazi, turizm potansiyeli açısından en 
değerli varlıklara din, inanç ve kültür 
alanında sahip… 

• Yapılacak çalışmalar arasında şu ikisi 
beklenen gelişmeyi sağlayabilir: 

o Her yıl Seyitgazi İnanç ve Barış Turizmi 
Şenliği (Külliye) 

o İki yılda bir Seyitgazi İnanç ve Barış 
Sempozyumu (Külliye) 
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Seyit Battal Gazi Külliyesi 



Envanter Çalışmaları 

• Seyitgazi kültür ve turizm 
envanterinin hazırlanması, 

• Seyitgazi doğumlular 
envanterinin hazırlanması, 

• Seyitgazi ekonomik potansiyel 
envanterinin hazırlanması. 
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Envanter Çalışmaları 

• Ekonomik potansiyel envanteri: 

o Tarım, orman / ahşap ürünleri, 

o Hayvancılık, 

o Avcılık, arıcılık, 

o Madencilik, 

o Turizm, 

o El sanatları, el becerileri, 

o Yerel mutfak… 
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El sanatları 



Biraraya Gelme 

• Her yıl düzenlenecek (ritüelleri olan) 
Seyitgazililer Günü, 

• Seyitgazi’ye en çok katkı yapanlara Seyitgazililik 
Ödülleri, 

• Bürokrasi, iş dünyası ve medya gibi alanlarda 
başarılı kişilere Seyitgazi Ödülleri, 

• Seyitgazi sloganının (motto’sunun) üretilmesi, 

• Seyitgazi İletişim Merkezi’nin kurulması 
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Kültürel Köy Ajandası 

• Seyitgazi köylerinin pek çoğunun 
koruma, güzelleştirme veya kültür 
derneği var. 

• Bunlar belli dönemlerde etkinlikler 
(kutlama, şenlik vb) yapıyorlar. 

• Bu etkinlikler bir ajandaya bağlanarak 
yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine 
daha etkin biçimde açılabilir. 
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Ekonomik Çalışmalar 
• Başta turizm alanında olmak üzere Seyitgazi’de 

gerçekleştirilecek İş Fikirleri Yarışması düzenlenmesi, 

• KOSGEB ve İŞKUR’la hibe destekli girişimcilik 
eğitimlerinin yapılması (devam ettirilmesi), 

• Girişimcilik eğitimlerinin turistik ürün ve hizmet 
geliştirme eğitimleri ile pekiştirilmesi, 

• Mevcut el becerilerinin geliştirilmesi ve ticari hale 
getirilmesi, 

• Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi 
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Bilimsel Çalışmalar 

• Üniversitelerde Seyitgazi ve ilgili 
konularda bitirme ödevi ve lisans 
sonrası tez çalışmalarının yapılması, 

• Seyitgazi ve ilgili konularda bilimsel ve 
sanatsal (edebi) eserlerin çoğalması için 
girişimlerde bulunulması, 

• Seyitgazi ve ilgili konularda medyada 
program ve belgesellerin yapımının 
sağlanması (özellikle TRT) 
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Diğer Çalışmalar 

• Daha önce sözü edilen Seyitgazi İletişim 
Merkezi aracılığı ile ulusal medya ile 
ilişkilerin artırılması, 

• Santral Park’ın etkin biçimde 
değerlendirilmesi, 

• Turizmi destekleyecek biçimde BEBKA, 
KOSGEB, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
mikro kredi ve AB kaynaklarından 
yararlanılması 
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Santral Park 



Diğer Çalışmalar 

• Kapsamlı bir Seyitgazi İnternet 
sitesinin hazırlanması (Bir hibe projesi 
kapsamında olabilir), 

• Seyitgazi ilçesi gezi rehberinin 
hazırlanması, 

• Seyitgazi hediyelik ürünlerinin 
tasarlanması, bir ürün katalogunun 
hazırlanması 
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Turizm 

Turizm bir ekonomik sektör ve 
faaliyettir. 

Yatırımcılar ve girişimciler 
sektöre para kazanmak için 

girerler. 

Dolayısıyla yerel turizme de bu 
bakış açısı ile yaklaşmak gerekir. 
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Bitirirken 
• Yerel turizmde temel fikir, 

sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. 

• Günübirlik turizm yaklaşımı kandırıcıdır; 
sonuçları örneklerle acı şekilde 
görülmektedir. 

• Seyitgazi, kendi turizm potansiyelini 
geliştirme ve kullanıma açma fikrini 
kalıcılık, sürdürülebilirlik ve katma 
değerlilik açısından ele almalıdır. 
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Nazik ilginiz ve sabrınız için teşekkür 
ederim. 

Sorularınızı cevaplamaktan, öneri ve 
görüşlerinizi dinlemekten memnun 
olurum. 

 

Gürcan Banger 

http://www.duyguguncesi.net 
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