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Sarıcakaya Belediye Başkanı

Sarıcakaya İlçesi İç Anadolu Bölge-
sinin batısında ve Eskişehir il mer-

kezinin kuzeyinde yer almakta olup 
il merkezine 47 km uzaklıktadır.Gü-
neyinde Sündiken dağları, kuzeyinde 
Bolu Köroğlu dağları arasında Sakar-
ya nehri boyunca Orta Sakarya vadisi 
içinde kalmaktadır. 6360 sayılı yasay-
la 8 köyümüz, 1 belde belediyesinin 
köy tüzel kişilikleri kaldırılıp mahalle 
niteliği kazanmış, 5 adet merkez ma-
hallemiz olmak üzere 14 mahallemiz 
vardır. Toplam nüfusumuz 2017 TÜİK 
verilerine göre 6250 olup, 450 km2 bir 
alana sahiptir.

Deniz seviyesinden yüksekliği 220 
metre olan ilçemiz, Akdeniz iklimi ile 
Eskişehir'in Antalya'sı olarak bilinir. 
Sakarya vadisinin sulu tarıma elverişli 
oluşu, iklimin ise mikroklima özelliği-
ni taşıması nedeniyle sebze üretimi 
yaygındır, meyvecilik ikinci planda 

gelir. Son yıllarda iklimin uygun olma-
sı ile üretici örtü altı tarıma yönelmiş 
olup, toplamda 2000 dönüm sera ile 
hızla modern tarım uygulamalarında 
öncü olmaya başlamıştır. Roka, ma-
rul, maydanoz, tere, nane, semizotu, 
karnabahar, brokoli, soğan, domates, 
biber, patlıcan, salatalık, bezelye, ıs-
panak, pırasa, havuc, lahana üretimi-
nin yanısıra sofralık zeytin üretimi de 
gün geçtikçe değer kazanarak yıllık 
üretim 3000 tona ulaşmıştır. Sofralık 
olmayan zeytinler ise zeytinyağı üre-
timinde kullanılmaktadır. Türkiye’nin 
kuşkonmaz ihtiyacının yüzde 80'i ilçe-
mizden karşılamakta olup ilk ihracat 
da Hollanda’ya yapılmıştır. Filistin ke-

kiği üretimini de yaparak orta doğuya 
zahter olarak ihraç etmekteyiz.

Sarıcakaya'da üretilen ürünlerin bir 
bölümü İstanbul ve Ankara pazarına 
gönderilmektedir. Ancak mevcut yol-
ların yetersizliği, coğrafi yapısından 
dolayı eğimli ve virajlı olması nede-
niyle ulaşım çok zor gerçekleşmekte 
nakliye maliyetleri yükselmekte kar 
marjını aşağıya çekmektedir. Köylerin 
ilçeye bağlantı yollarının bozuk olması, 
karayolunun engebeli ve virajlı olması 
bölgeye mal toplamaya gelen tırların 
çalışma şartlarını zorlaştırmaktadır. 
Ancak Cumhurbaşkanımızın Başba-
kanlığı döneminde ilçemizi ziyareti 
sırasında yolumuzu iyileştirme sözü 
almıştık ve çok şükür ki şu anda Es-
kişehir ile ilçemiz arasındaki karayo-
lunun yapım ihalesi bitmiş 10 Haziran 
2016'da yer teslimi yapılmıştır. 850 
günde bitecek olan karayoluyla, ilçe-
mize gelmek kabus olmaktan çıkacak 
ve konforlu bir yolculuk sağlanmış 
olacaktır. İlçemizde turizmin canlan-
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ması sağlanacak, lojistik maliyetleri 
düşecek, Sarıcakaya'nın kabuğunun 
kırılması ile beraber tanınırlığı da 
artmış olacaktır. Ayrıca tüm bölge-
nin sosyo-ekonomik gelişimine katkı 
sağlayacak Eskişehir Bolu bağlantı 
yolu karayolları ağına alınması ilçemiz 
adına sevindirici haber olmuştur.

İlçemiz yeraltı kaynakları bakımından 
da zengindir. Türkiye’nin en zengin bi-
tümlü şeyl (sentetik petrol) Düzköy 
mahallemizde MTA tarafından 
tespit edilmiş, rezerv çalışmaları 
tamamlanmıştır. Dünyanın en 
büyük ve en kaliteli Kalsedon 
yatağı Mayıslar dağında bulun-
maktadır. Kalsedon huzur verici 
mavi rengiyle işlenip takı ve ziy-
net eşyası yapımında kullanılmak-
tadır. İşlenmeden Hindistan, Çin, Ja-
ponya ve Almanya gibi ülkelere ihraç 
edilmektedir. Yine ilçe merkezimize 
13 km uzaklıkta Laçin mahallemizde 
Sündiken dağlarında bulunan doğal 

maden suyu kaynağı 100 yıldır aktif 
haldedir. 2007 yılında kaynağın işlet-
me hakkı Karacan Şirketler Grubu 
tarafından alınmıştır. Yapılan modern 
tesislerde Laçin markasıyla el değme-
den şişelenerek üretim ve pazarlama-
sı yapılmaktadır.

 
Yüklendikleri görev ve sorumluluklar 
belediyeleri her alanda varolmaya 
zorlar. Çünkü toplum sürekli kendi-
sini yeniliyor ve geliştiriyor. Bu nok-
tada halkın beklentisini karşılamak 
zorundasınız. İlk olarak çalışmayan 
durumdaki kilitli taş bordür fabrika-
mızı üretim yapar duruma getirdik. 
Yıkamalı kum eleğini kurarak zarar 
eden, işlemeyen ve bunca yıl atıl 
bekletilen tesisimizi kar eden bir ku-
ruluş haline getirdik. Kendi kilitli taş 
ve bordürümüzü üretiyoruz. 2014 
yılından bu yana mahallemiz sokak-
larının kilitli taş ve bordür döşeme-
sini büyük ölçüde tamamlayarak 

100 bin metre kare kilitli taş 15 bin  
metretül bordür döşedik. Belediye-
miz araç ve makine parkurunu büyük 
ölçüde genişlettik; 2 adet beko loder 
kepçe, 2 adet kamyon, 1 adet 4 met-
re küplük vakumlu süpürge, 1 adet 10 
metre küplük çöp kamyonu, 2 adet 
transit kamyonet, 2 adet kapalı pikap, 
1 adet 7 m3'lük vakumlu süpürge, 1 adet 
lastik tekerlekli ekskavatörü ilçemize 
kazandırdık. Bunların çoğunu hibe ola-

rak ilçemize getirmeyi başardık. 

Mahallelerimizin sosyal ihtiyaç-
larını karşılama noktasında her 
mahallemize ekmek fırınları, 
çok amaçlı salonlar imal ediyor 
ve mevcutu revizyon yapıyoruz. 

Geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin zamanlarını geçire-

bileceği spor alanları ve mekanlar 
yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. 
Kafeterya, kütüphane, bilardo, masa 
tenisi, langırt, mini basketbol, sohbet, 
dinlenme ve seminerler için şark salo-
nu olan Gençlik Merkezini yaparak ilçe 
gençlerimize armağan ettik. İlçemizde  
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amatör spor klüplerininde maç yapa-
bilecegi tam boy sentetik çim saha, 
mahallerimize de 2 adet sentetik çim 
saha yaptık ve ilçe gençlerimize ar-
mağan ettik. Finansmanı Spor Toto 
Başkanlığı tarafından karşılandı. Ay-
rıca her mahallemize masa tenisi ve 
langırt masaları gönderdik.Yine boş-
luk bulduğumuz her alana çocuk oyun 
grupları ve parklar yapıyoruz. Bugüne 
kadar 5 adet park yaptık ve kullanıma 
açtık. Yine mülkiyeti bize ait olan bir 
binada gençlerimiz ve dezavantajlı 
kesimler için kısa süre içinde Bilgi Evi 
açacağımızın da müjdesini buradan 
veriyorum.

İlçemiz coğrafi konum nedeniyle bü-
yük bir turizm potansiyelini barındı-
rıyor. Amacımız İlçemizde bugünün 
ve geleceğin ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak tabiat kaynak değerlerinin, 
sürdürülebilirlik, katılımcılık ve çev-
reye duyarlılık temel ilkeleriyle 
planlanarak tabiat turizminin geliş-
tirilmesini sağlamaktır. Ekonomik 
çeşitliliği arttırmak tanıtımına kat-
kıda bulunmak amacıyla; Sakarya 
nehrinde kano sporu yapmak için 
göreve gelir gelmez kano spor klü-
bünü kurduk. Ardından İl Gençlik ve 

Spor Müdürlüğüne müracatımız-
la 6 adet kanoyu hibe olarak il-

çemize kazandırdık. BEBKA’ya 
yapmış olduğumuz proje kap-
samında 10 adet atv motor ve 
20 kişilik paintball setini hibe 
olarak alarak atv motor safari 

ve paintball merkezini ilçemi-
ze kurduk. İlçemiz 1200 rakımlı 

Beyyayla mahallemizde bulunan 
Düden mağaramız 425 metre uzun-

luğunda yeni oluşum karstik bir ma-
ğara burayı mağara turizmine açmak 
için yaptığımız girişimler sonucu Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
projelendirmeleri tamamlandı, şu 
anda çalışmaları devam ediyor, yine 
kültürel değeri olan bir hamamımız 
var burayı Kültür Varlıkları Koruma 
Kuruluna tescili tamamlandı, proje-
lendirmesi bitme safhasında. Yine İl-
çemiz sakinlerinden Ali Eldem Bey’in 
Belediyemize hibe ettiği ata yadigarı 
tarihi köy konağını Kültür Varlıkları 
Koruma Kuruluna tescili ve proje-
lendirmesini bitirdik. Buranın Hacı 
Hasan Hüseyin Eldem ismiyle kent 
müzesi olarak açılışını önümüzdeki 
aylarda gerçekleştireceğiz. Kent 
müzemiz için 2 yıldır ilçemizden ta-
rihi eser niteliği taşıyan 500 adet 
kadar obje topladık ve çalışmaları-
mız devam ediyor, bittiğinde ilçemiz 
güzel bir kent müzesine kavuşacak. 
Yine bir müteşebbise Sakarya nehri 
kenarında 30 dönümlük bir arazi ki-
raladık bu sezon açılacak. Neler var? 
Burada sağlık turizmine yönelik tuz 
odaları, saman odaları, bungolo tar-
zı yapılar, yüzme havuzu, restoran, 
kafetarya, yeşil alanlar, extrem spor 
faliyetleri, kamp ve karavan turizmi-
ne yönelik faliyetler var. Atılgan Tatil 
ve Terapi Merkezi Mayıs ayında hiz-
mete giriyor.

İmar konusunda da bir ilke imza attık.
Ürettiğimiz tip projeleri vatandaşla-
rımıza ücretsiz olarak sununuyoruz.
Böylece Cumhurbaşkanı’mızında 
belirttiği yatay mimari ile yeni ne-
sillere yaşanabilir bir ilçe bırakmak 
istiyoruz.Eğitim alanındada ilçemize 
bir ortaokul, kapalı spor salonu, anao-
kulu kazandırdık. Halk Eğitim Merkezi 
binasınında ihale süreci tamamlandı, 
kısa süre içinde yapımına başlanacak.

Sosyal Belediyecilik kapsamında gö-
reve gelir gelmez, Beyaz Masa birimini 
kurduk. Ramazan ayında dezavantajlı 
kesimlere evlerine kadar sıcak yemek 
verirken, Dayanağım Olurmusun pro-
jesiyle tüm yaşlılarımıza baston dağıt-
tık. Türkiye’de ilçeler katagorisinde ilk 
defa çocuk iftarı diş kirası geleneğini 
canlandırmaya devam ediyoruz. Hoş-
geldin Bebek projesiyle ilçe nüfusuna 
kayıtlı yavrularımıza hediye paketleri 
gönderiyoruz.

Uzun lafın kısası belediyeler rutin 
görevlerinin dışında insana dair her 
alanda olmak zorunda. Halk içinde 
halkla beraber bir belediye başkan-
lığı görevini yürütmeye çalışıyorum. 
Telefonum 24 saat açık vatandaşla-
rım her zaman istek ve şikayetlerini 
dile getirebilirler. Düsturumuz; halka 
hizmet Hakka hizmettir .


