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Kadir Bozkurt
İnönü Belediye Başkanı

İlçenin kuzeyinde, şimdiki adı Ese-
rönü olan mevkideki kalıntılardan 

toplanan sütun başlıklarının ince-
lenmesinden varılan sonuca göre, 
kasabanın kurucuları Frigler’dir. Bu 
döneme ait en önemli buluntuların 
merkezi ve halen kazıların devam 
ettiği Aşağı Kuzfındık Mahallesin-
deki Kanlıtaş Höyük’tür.

Romalıların Anadolu’ya yerleşme-
sinden sonra M.S.395'te Bizans İm-
paratorluk toprakları arasına katıl-
mıştır bu halen İnönü kalesi denilen 
Bizans yapısı inlerden ve Kandilli kö-
yünden çıkan tarihi eserlerden anla-
şılmıştır. Bizanslar zamanında kasa-
banın şimdiki yerine yani kayaların 
önüne çekildiği anlaşılmaktadır. 

Osmanlı döneminde önce Anadolu 
eyaletine, sonra Hüdavendigar vi-
layetine bağlı; merkezi Bilecik olan 
Ertuğrul sancağına bağlı, Söğüt ka-
zasına bağlı bir köy olan İnönü, Kur-
tuluş Savaşı'nda 1. ve 2. İnönü Mu-
habereleri'nin geçtiği yerdir. 1920 
yılında Yunan işgaline uğrayan ve 4 
Eylül 1922'de işgalden kurtulan İnö-
nü köyü, 1923'te il yapılan Bilecik'e 
bağlandı. 1926 yılında Söğüt'ten 
ayrılan Bozüyük ilçesine bağlı bu-
cak merkezi olan İnönü, 1963'te Es-
kişehir'in merkez ilçesine bağlandı. 
İnönü, 1987 yılında ilçe oldu.

İnönü ayrıca Türk Kurtuluş Savaşı'n-
da önemli bir yere sahiptir. Mustafa 
Kemal’in Garp Cephesi Komutanı İs-
met Paşaya çektiği telgrafta da be-

lirttiği gibi “Türk'ün Makus Talihinin 
Yenildiği Yerdir.” .İnönü 16 ay Yunan 
işgalinde kalmış, Yunanların İzmir’de 
denize dökülmesi ile 4 Eylül 1922'de 
bu işgal sona ermiştir.

İNÖNÜ’DE GERÇEKLEŞEN EN 
BÜYÜK İCRAATLAR

Hamam Projesi

Eski, metruk halde bulunan hamam; 
vatandaşlarımızın nezih bir ortamda 
yıkanmaları için yıkıldı. Halkımızın 
yıllardır kullandığı ancak zamanla 
harabe durumuna gelen hamamın 
yenilenmesiyle ilgili 4 Mart 2016 ta-
rihinde ihaleye çıkıldı.

İnönü ilçe hamamı ile ilgili proje 
çalışmalarını bitiren Belediyemiz, 

modern bir bina yaptırmak için kol-
ları sıvadı. Alt katında hamam, buhar 
odası, sauna, yanında 2 tane dük-
kan, üst katında da 1 artı 1 şeklinde 
5 tane apart-daire olacak şekilde 
planlanan yapı çok yakın bir tarihte 
vatandaşlarımızın kullanımına sunu-
lacaktır.

Kapalı Pazar Yeri Projesi

İnönü ilçesi bütün Anadolu kasaba-
larında görebileceğiniz türden açık 
ve düzensiz pazar yerlerinden birine 
sahipti. Bu da çetin kış koşullarında 
ya da yazın sıcağında alışverişi zor-
laştırıyordu. Ayrıca ilçede benzer 
niteliklerde geniş çaplı kutlamala-
rın, faaliyetlerin yapılabildiği bir ka-
palı mekanın olmaması pazar yerini 
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bir kat daha önemli kılmaktadır. En 
güzel ve göze çarpan özelliği ise mi-
mari yapısı olmuştur. Görsel açıdan 
yuvarlak hatlara sahip olması böl-
genin doğal yapısına uyum sağlamış 
(mağaralar sırasının yapısı göz önü-
ne alındığında) durumdadır. 

 İnönü Kapalı Pazar Yeri teknik ve 
mimari özellikler itibariyle silindirik 
tonoz tipi düzlem kafeslerden ve 
uzay aşıklardan oluşan bir taşıyıcı 
sisteme sahiptir. Açıklık 30 metre, 
uzunluk 60 metre olup toplam 1800 
metrekarelik bir alanı kapatmakta-
dır. Rüzgar ve güneş ışıklarını kes-
mek için ön,arka ve yan taraflar özel 
bir malzemeden yapılan tente ile ka-
patılmıştır. Bu tenteler hava koşulla-
rına göre açılıp kapatılabilmektedir. 
Ayrıca Pazar Yeri led aydınlatma 
sistemi ile aydınlatılmakta ve pazar 
günleri hariç çok amaçlı olarak hiz-
met vermektedir. Tek mekan ve taşı-
yıcı unsur barındırmaması dolayısıy-
la her türlü harekete elverişli olması, 
yüksekliğin fazla olması sebebiyle 
ısı radyasyonunun olmaması, kışın 
ise tonoz çatıdaki elverişli eğim ne-

deniyle üzerinde kar biriktirmeyen 
yapı oldukça ergonomiktir. 

Pazara ulaşım ve araç otoparkı için 
yol asfalt kaplaması ve parke kal-
dırımlar nitelikli çevre düzenlemesi 
çözüldü. İnönü' nün doğal yapısının 
sürekliliğini sağlamak adına da çev-
resine ıhlamur, akçaağaç ve çınar 
gibi fidanlar dikildi. 

Kapalı Pazar Yeri ayrıca çok amaçlı 
kullanım imkanı sağlaması açısından 
da dikkat çekicidir. İnönü Zaferleri 
Kutlamaları ve Ramazan İftarlarının 
da vazgeçilmez mekanı olmuştur. 
Tüm bu nitelikleriyle İnönü Kapalı 
Pazar Yeri ilçede sosyal hayatı da 
hareketlendiren bir yapıdır.

İnönü Savaşları Müzesi ve 
Karargah Binası

Kurtuluş savaşımızın dönüm nokta-
larından İnönü Savaşlarının sevk ve 
kumanda edildiği askeri karargahtır. 
I. Dünya Savaşının sonunda yaşanan 
Anadolu'nun işgali sırasında, bir an 
için Batı Anadolu ve Trakya'yı elde 

etme hayaline kapılan Yunanlıların 
durdurulduğu ve üst üste iki yenilgi 
ile topraklarımızdan atıldıkları çetin 
savaşlar, Batı Cephesi Komutanı 
İsmet İnönü tarafından buradan yö-
netilmiştir.

Tuğg. İsmet İnönü'nün karargah ola-
rak burayı seçmesinin sebebi, hem 
iki koldan taarruza geçen Yunan 
kuvvetlerine karşı elverişli bir muka-
vemet noktası oluşturmak, hem de 
bu esnada Eskişehir'e kadar ilerle-
miş olan düşmanın Ankara hedefini 
bozmaktı.

Bina, İsmet İnönü'nün ve İnönü Za-
ferlerinin 80. yıldönümü hatırası-
na saygı ifadesi olarak, T.C. Kültür 
Bakanlığınca 2000-2001 yıllarında 
yürütülen restorasyonla "İNÖNÜ 
SAVAŞ MÜZESİ" olarak, gelecek 
kuşaklarımıza kazandırılmıştır.

Şantiye Binası

İnönü Belediyesi’nin tüm alet ve 
araçlarının bulundurulacağı şantiye 
alanı 38 bin metrekarelik alanda ku-
rulacak. Bu amaçla 30 metrekarelik 
idari bina ve depo yapım çalışmaları 
ve 840 metre direk ve telleme ça-
lışması sona erdi. 21x25 ebat ve 13 
metre yüksekliğinde çadırın zemi-
ne yerleştirilmesinin ardından yeni 
şantiye alanı kullanıma hazır hale 
geldi. Böylelikle İnönü organize ve 
çok komplike bir şantiye binasına 
kavuşmuş oldu.

BEBKA PROJELERİ HAYAT VERDİ

İnönü Belediye Başkanlığı için İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür-
lüğü’nün hazırladığı "2015 Yılı Kırsal-
da Ekonomik Kalkınma Mali Destek 
Programı" kapsamında "İnönülü 
Hünerli Kadınlar Doğal ve Yöresel 

Kapalı Pazar Yeri Projesi İnönü Karargah Müzesi İnönü İlçe Hamam Projesi
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Gıdaları Pazarlama Telaşında" isimli 
BEBKA projesi hayata geçirildi. 

Projenin öncelik alanı kırsalda üre-
tilen tarım ürünlerinin katma değer-
lerinin ve pazarlama imkanlarının 
artırılmasıdır. Projenin temel amacı, 
Eskişehir İnönü ilçesinde yaşayan 
kadınların ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden güç-

lendirilmesi için planlı ve sistemli 
eğitimler vererek istihdam edilme-
lerine, kendilerini geliştirmelerine 
fırsat sağlamak ve yaşam kalitele-
rinin yükselmesi ile bölgenin sos-
yal, ekonomik ve turizm yönünden 
gelişimine katkı sağlamaktır. Proje 
kapsamında yaşları 18-64 arasında 

olan dezavantajlı 50 kadına teorik 
eğitimler; kişisel gelişim teknikleri, 
motivasyon, girişimcilik, kadınların 
sosyal hakları, iş kurma, turizm iş-
letmeciliği, tüketici hakları, devlet 
teşvikleri, tarımsal örgütlenme, kay-
naklara erişim, üretim ve pazarlama 
teknikleri konularında uygulamalı 
eğitim; gıda güvenliği, gıda üretim 
teknolojileri, ev ekonomisi, aşçılık 
eğitimleri olmak üzere 150 saat te-
orik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim sonunda ise kadınlar eği-
tim mutfağında ürettikleri yöresel 
ürünleri kurulacak kooperatif, İs-
tanbul-Antalya karayolu üzerine 
kurulan stantlar ve internet sitesi 
online satış ile pazarlayarak, gelir 
elde edecekler. Böylelikle İnönü 
bölgesindeki gizli kalmış lezzetler, 
Türkiye’nin her bölgesinde adının 
duyulması ile "İnönü Yöresel Gıda-
lar" olgusu hedeflendi.


