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ÖÖnce: Sosyo Ekonomik Durumnce: Sosyo Ekonomik Durum
EskiEskişşehir, sosyo ekonomik ehir, sosyo ekonomik 
geligelişşmimişşlik alik aççııssıından ndan 
TTüürkiyerkiye’’nin 6nin 6’’ııncncıı ilidir.ilidir.
EskiEskişşehir merkez ilehir merkez ilççesi, esi, 
üülkenin en gelilkenin en gelişşmimişş 77’’nci nci 
ililççesidir ve birinci geliesidir ve birinci gelişşmimişşlik lik 
grubunda yer algrubunda yer alıır.r.
Ya diYa diğğerleri ?erleri ?



GerGerççeklerekler
EskiEskişşehirehir’’in merkez dahil toplam in merkez dahil toplam 
13 il13 ilççesi var.esi var.
Merkez ilMerkez ilççe harie hariçç tamamtamamıı, 3, 3’ü’üncncüü
veya 4veya 4’ü’üncncüü geligelişşmimişşlik lik 
grubunda.grubunda.
TTüürkiyerkiye’’nin 872 ilnin 872 ilççesi iesi iççinde 196 inde 196 
ile 619ile 619’’uncu suncu sııralarralarıı arasarasıında yer nda yer 
alalııyorlar.yorlar.
Ya Seyitgazi ?Ya Seyitgazi ?



Seyitgazi GerSeyitgazi Gerççeeğğii
Seyitgazi, son 10 ySeyitgazi, son 10 yıılda 4lda 4’ü’üncncüü
geligelişşmimişşlik grubundan 3lik grubundan 3’ü’üncncüü
gruba ygruba yüükselmikselmişş..
Buna raBuna rağğmen ancak 410men ancak 410’’uncu uncu 
ssııradan 402radan 402’’nci snci sııraya raya 
gelebilmigelebilmişş..
Hepsi bu mu ?Hepsi bu mu ?



GeliGelişşmiyor !..miyor !..
SeyitgaziSeyitgazi’’nin sosyo ekonomik nin sosyo ekonomik 
geligelişşmimişşlik endeksi, son 10 ylik endeksi, son 10 yıılda lda 
ssüürekli rekli ““negatifnegatif”…”…
ÖÖzetle; Seyitgazi zetle; Seyitgazi geligelişşmiyormiyor……
İİli ve illi ve ilççeyi yeyi yöönetme talebinde netme talebinde 
olanlarolanlarıın, n, ““Ben Seyitgazi Ben Seyitgazi 
sevdalsevdalııssııyyıımm”” diyenlerin diyenlerin 
ddüüşşüünmesi gereken bir nmesi gereken bir gergerççekek……



NNüüfusfus
SeyitgaziSeyitgazi’’liler liler şşanslaranslarıınnıı il il 
merkezinde veya bamerkezinde veya başşka yka yöörelerde relerde 
aramak iaramak iççin hin hıızla ilzla ilççeden eden 
ayrayrııllııyorlar.yorlar.
SeyitgaziSeyitgazi’’ye baye bağğllıı kkööylerde ylerde 
boboşşalmayalmayıı belirlemek ibelirlemek iççin in 
istatistiklere dahi gerek yok; istatistiklere dahi gerek yok; 
ggöözle gzle göörrüünnüüyor.yor.



Ne YapmalNe Yapmalıı??
YYüüzyzyııllar boyu llar boyu 
DDüünyanya’’nnıın ve n ve üülkenin lkenin 
inaninançç
merkezlerinden merkezlerinden 
birisibirisi
Frigya VadileriFrigya Vadileri’’nin nin 
kküültltüür dr düünyasnyasıına na 
aaççıılan kaplan kapııssıı
Seyitgazi iSeyitgazi iççin ne in ne 
yapmalyapmalıı ??



ÖÖnce YOLnce YOL
Uzunca sUzunca süüredir bitirilemeyen redir bitirilemeyen 
EskiEskişşehirehir--Seyitgazi karayolu Seyitgazi karayolu 
bitmeli.bitmeli.
Bu vesile ile EskiBu vesile ile Eskişşehirehir--Afyon Afyon 
karayolu, Eskikarayolu, Eskişşehirehir’’in ayin ayııbbıı
olmaktan olmaktan ççııkarkarıılmallmalıı..
Hemen, acilen !..Hemen, acilen !..



KKıırsal Gelirsal Gelişşmeme
SeyitgaziSeyitgazi’’yi de iyi de iççine alacak ine alacak 
bibiççimde ilin tamamimde ilin tamamıı iiççin bir in bir 
bböölgesel lgesel ““kapsamlkapsamlıı kkıırsal alan rsal alan 
geligelişştirme projesitirme projesi””
uygulanmaluygulanmalıı..
BBööyle bir proje iyle bir proje iççin in 
SeyitgaziSeyitgazi’’liler de kampanya liler de kampanya 
babaşşlatmallatmalıılar.lar.



Turizm PotansiyeliTurizm Potansiyeli
Seyitgazi; tarih, kSeyitgazi; tarih, küültltüür, inanr, inançç turizmi turizmi 
iiççin in ççok uygun bir yok uygun bir yööredir.redir.
SeyitgaziSeyitgazi’’nin turizm potansiyeline nin turizm potansiyeline 
paralel ekonomi ve ticaretin tasarparalel ekonomi ve ticaretin tasarıımmıı
ççalalışışmasmasıı yapyapıılmallmalıı. Sivil . Sivil öörgrgüütler tler 
bunun takipbunun takipççisi ve zorlayisi ve zorlayııccııssıı olmalolmalıı..
Bu Bu ççalalışışmaya bamaya bağğllıı yol haritalaryol haritalarıı ve ve 
eylem programlareylem programlarıı üüretilmeli.retilmeli.
Seyyid Battal Gazi cesaretiyleSeyyid Battal Gazi cesaretiyle……



Turizm TakvimiTurizm Takvimi
EskiEskişşehir Valiliehir Valiliğği koordinasyonu i koordinasyonu 
ile bir yile bir yııllllıık turizm ve kk turizm ve küültltüür r 
takvimi haztakvimi hazıırlanmalrlanmalıı..
Seyitgazi KurtuluSeyitgazi Kurtuluşş GGüünnüü ve ve 
Seyyid Battal GaziSeyyid Battal Gazi’’yi Anma yi Anma 
ŞŞenlikleri de bu takvimde yer enlikleri de bu takvimde yer 
almalalmalıı..



Sivil KoordinasyonSivil Koordinasyon
Seyitgazi ile ilgili Seyitgazi ile ilgili ççalalışışma yapan ma yapan 
sivil toplum kurulusivil toplum kuruluşşlarlarıı ve kive kişşiler iler 
bir koordinasyon grubu olarak bir bir koordinasyon grubu olarak bir 
araya gelmeli.araya gelmeli.
Seyitgazi lobisinde yer alabilecek Seyitgazi lobisinde yer alabilecek 
kikişşi ve kurului ve kuruluşşlar ilar iççin sain sağğllııklklıı bir bir 
veritabanveritabanıı hazhazıırlanmalrlanmalıı..
SeyitgaziSeyitgazi’’liler bir araya !..liler bir araya !..



İİstihdamstihdam
İİllççede en ede en ççok ok şşikayet edilen ikayet edilen 
konulardan birisi ikonulardan birisi işşsizliktir.sizliktir.
İşİşsizlisizliğğin mikro in mikro çöçözzüümleri imleri iççin in 11-- el el 
sanatlarsanatlarıı, , 22-- mikro kredilendirme, mikro kredilendirme, 33--
ddışışararııdan bulunan idan bulunan işşlerin ilerin iççeride eride 
yapyapıılmaslmasıı gibi gibi çöçözzüümler dmler düüşşüünnüülebilir.lebilir.
Bu konuda daha Bu konuda daha öönce snce söözzüü edilen edilen 
““Seyitgazi Sivil KoordinasyonuSeyitgazi Sivil Koordinasyonu”” etkili etkili 
olabilir.olabilir.



InternetInternet
http://www.seyitgazi.comhttp://www.seyitgazi.com
adresinde bulunan Internet sitesi adresinde bulunan Internet sitesi 
dedeğğerli bir erli bir ççalalışışmadmadıır.r.
Bu sitenin zenginleBu sitenin zenginleşştirilmesi, tirilmesi, 
daha profesyonel hale gelmesi daha profesyonel hale gelmesi 
iiççin katin katııllıımlmlıı ççalalışışmalar yapmalar yapıılmallmalıı. . 
Yenilerinin Yenilerinin üüretilmesi iretilmesi iççin destek in destek 
olunmalolunmalıı..



TanTanııttıımm
SeyitgaziSeyitgazi’’nin gnin göörsel ve yazrsel ve yazııllıı
basbasıında daha yeterli tannda daha yeterli tanııttıımmıı iiççin in 
ççalalışışmalar yapmalar yapıılmallmalıı..
İİllççe sorunlare sorunlarıınnıın yansn yansııttıılmaslmasıı
konusunda daha girikonusunda daha girişşimci imci 
olunmalolunmalıı..
ÇöÇözzüümler imler iççin sadece kamu birim in sadece kamu birim 
ve kaynaklarve kaynaklarıına bana bağğllıı
kalkalıınmamalnmamalıı..



İİnannançç TurizmiTurizmi
İİnannançç turizmini de hedeflemek turizmini de hedeflemek 
üüzere zere ““İİnannanççlar ve Barlar ve Barışış
BuluBuluşşmasmasıı”” yararlyararlıı ççalalışışma ma 
olabilir. olabilir. ÜÜniversitelerin de niversitelerin de 
katkkatkııssııyla bir veya iki yyla bir veya iki yıılda olmak lda olmak 
üüzere bir sempozyum ve dinsel zere bir sempozyum ve dinsel 
mmüüzik zik şşenlienliğği di düüzenlenebilir.zenlenebilir.
Bu Bu ççalalışışmalarmalarıın bir bn bir bööllüümmüü
KKüülliyelliye’’de yapde yapıılabilir.labilir.



Seyyid Battal GaziSeyyid Battal Gazi
Seyyid Battal Gazi ve kSeyyid Battal Gazi ve küülliye lliye 
konularkonularıında nda üüniversitelerimizde niversitelerimizde 
daha daha ççok lisans, lisans sonrasok lisans, lisans sonrasıı
ççalalışışmasmasıı (tez, bitirme (tez, bitirme öödevi) devi) 
yapyapıılmaslmasıı öözendirilebilir. (Tarih, zendirilebilir. (Tarih, 
edebiyat, ilahiyat, mimarledebiyat, ilahiyat, mimarlıık vb)k vb)
VakVakııf, bu konuda tez sponsoru f, bu konuda tez sponsoru 
olarak golarak göörev yapabilir.rev yapabilir.



Avrupa BirliAvrupa Birliğğii
SeyitgaziSeyitgazi’’de de iişşsizlikle msizlikle müücadelecadele, , 
kadkadıın girin girişşimciliimciliğğii, , el sanatlarel sanatlarıınnıın n 
dedeğğerlendirilmesierlendirilmesi, , kküültltüürel rel 
potansiyelin turizme potansiyelin turizme 
kazandkazandıırrıılmaslmasıı vb konularda vb konularda 
Avrupa BirliAvrupa Birliğği fonlari fonlarıından ndan 
alalıınabilecek destekler konusunda nabilecek destekler konusunda 
ççalalışışmalar yapmalar yapıılabilir.labilir.



UNESCOUNESCO
Seyyid Battal GaziSeyyid Battal Gazi’’nin Dnin Düünyanya’’da daha da daha 
iyi taniyi tanııttıılmaslmasıı iiççin UNESCO (veya in UNESCO (veya 
benzeri kurulubenzeri kuruluşşlar) destelar) desteğğine yine yöönelik nelik 
ççalalışışmalar yapmalar yapıılabilir.labilir.
Genel anlamda SeyitgaziGenel anlamda Seyitgazi’’nin nin 
potansiyel envanterinin hazpotansiyel envanterinin hazıırlanmasrlanmasıı
ve bu envanterin deve bu envanterin değğerlendirilmesi erlendirilmesi 
iiççin destek merkezleri konusunda bir in destek merkezleri konusunda bir 
araaraşşttıırma yaprma yapıılmallmalıı..



Yerel Yerel ÖÖddüüllerller
Her yHer yııl del değğiişşik alanlarda yararlik alanlarda yararlıı
ççalalışışmalarmalarıı bulunan kibulunan kişşi ve i ve 
kurulukuruluşşlara lara ““geleneksel geleneksel ööddüüllerller””
verilmeli.verilmeli.
Bunlar arasBunlar arasıında Seyitgazinda Seyitgazi’’li olan li olan 
insanlarinsanlarıın da bulunmasn da bulunmasıına na öözen zen 
ggöösterilmeli.sterilmeli.



MemnuniyetMemnuniyet
SeyitgaziSeyitgazi’’yi ziyaret eden yi ziyaret eden 
insanlarla yinsanlarla yüüzyzyüüze veya Internet ze veya Internet 
aracaracııllığıığı ile memnuniyet anketi ile memnuniyet anketi 
yapyapıılabilir.labilir.
Anketlerden gelen Anketlerden gelen öönerilerin nerilerin 
dedeğğerlendirilmesi, erlendirilmesi, şşikayetlerin ikayetlerin 
giderilmesi ygiderilmesi yöönnüünde merkezi ve nde merkezi ve 
yerel otoritelerden destek yerel otoritelerden destek 
alalıınabilir.nabilir.



BitirirkenBitirirken……
Nazik ilginiz ve zarif sabrNazik ilginiz ve zarif sabrıınnıız iz iççin in 
teteşşekkekküür ederim.r ederim.
Sorular bSorular bööllüümmüünde sorularnde sorularıınnıızzıı
cevaplamaktan, cevaplamaktan, ööneri ve neri ve 
eleeleşştirilerinizi dinlemekten tirilerinizi dinlemekten 
memnun olurum.memnun olurum.

GGüürcan Bangerrcan Banger


