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Eski kafalar gitti yeni dinamik ilişkileri 
daha iyi değerlendiren yöneticiler, iş 
adamları ve Oda başkanları geldi. Hat-
ta bu ilişkiler yurt dışına taştı. Tekstil-
de Eskişehir; ABD, İngiltere gibi büyük 
ülkelere taşındı. Artık bütün ülkeler 
Eskişehir’i çok iyi biliyor.

Ulaşımada Eskişehir Önemli 
Noktaya Geldi

YHT Eskişehir-Ankara arasını bir saat 
15 dakikaya indirdi. Eskişehir, Ankara 
komşu kapısı oldu. Eskiden Anadolu 
Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesinde okuyan öğrenciler 
konaklamak için avuç dolusu para 
vererek kirada oturuyorlardı. YHT 
sayesinde artık öğrenciler günü birlik 
Ankara’daki evlerine gidip gelebiliyor-
lar. Eskişehir İstanbul arası YHT ile 2 
saate indi. İnsanlar artık güven içinde 
buralara gidip geliyorlar.

DDY Hasanbey Lojistik Merkezi 
Dünya Devleri Arasında

Eskiden koyunların otladığı Hasan 
Bey'de DDY Lojistik Merkezi oluştu-
ruldu. Merkez dünya devleri arasında.

2014 yılında açılan Hasanbey Lojis-
tik Merkezi, Eskişehir’in 11 km do-
ğusunda, Eskişehir Organize Sanayi 
Bölgesi’ne 9 km uzaklıkta, 540 bin m2 
büyüklüğüyle Türkiye’nin en kapsamlı 
terminallerinden biri. Hasanbey Lo-
jistik Merkezi, TCDD’nin yurt çapın-
da inşa ettiği 19 lojistik merkezden 
biri. Bu Merkez Eskişehir’in kabından 
çıkarak modernleştiğini gösteren en 
büyük etken.

Eskişehir - Bursa YHT Hattı 
Bitmek Üzere

Eskişehir, Gemlik, Bursa hattında 
çalışacak YHT hatları süratle yapılı-
yor. Bir iki yıl içinde YHT bu hatlarda 
çalışacak ve Eskişehir’in de artık bir 
denizi olacak. Eskişehir’den YHT'ye 
binen aileler 45 dakika gibi kısa bir 
sürede Gemlik'te olacaklar. Burada 
sabahtan akşama kadar denize gire-
rek akşam üstü evlerinde olacaklar. 
Yıllar önce insanlar Konya’ya gidip 
gelmek için ecel terleri dökerken 
şimdi YHT sayesinde kısa sürede 
Konya’ya gidip Mevlana Hazretlerini 
ziyaret edeliyorlar. Ulaşımda da Es-
kişehir çağ atladı.

 Ticaret Odası - Sanayi Odası 
Çağ Atladı

Ekonomide de Eskişehir çağ atla-
dı. Eskiden adları bile doğru dürüst 
anılmayan Ticaret Odası ve Sanayi 
Odaları, şimdi yurt dışına açıldılar. 
Bu odaların eskiden adları bile anıl-
mazdı. Şimdi Örneğin Ticaret Odası 
yönetimi ve Eskişehirli İş adamları ile 
Avrupa ülkelerine gidip anlaşma ya-
pıyorlar. Bu Eskişehir için çok önemli 
bir gelişme. Türkiye’nin bacasız tek 
sanayi kesimi Sanayi Odası. Buraya 
gelen yabancı ve yerli iş adamlarının 
ağızları açık kalıyor. Bir Ticaret Oda-
sı, yıllardan beri bir türlü yapılama-
yan Ticaret sarayını tamamladığı za-

man dünyada sayılı ticaret merkezi 
olacak. Bu girişimler şimdiki dinamik 
Oda başkanları ve yönetimin eserleri 
olarak tarihte yerini alacak.

Eskişehir Örnek Şehir

Gençlik yıllarımda Odunpazarı sem-
tinde otururken parke kaldırımlarda 
yürümeye korkardım. O zaman aşağı 
mahallerde ve Odunpazarı semtinde 
en fazla iki katlı evler vardı. Şimdi 
neredeyse 11- 13 katlı binaları görü-
yoruz. Eskişehir gerek ekonomi ge-
rekse teknoloji, ulaşım, karayolları 
düzeyinde aldı başını gidiyor.

 Eskişehir TÜLOMSAŞ Gibi 
Büyük Bir Ağır Sanayiye Sahip

TÜLOMSAŞ eski adı ileTCDD Fabri-
kası yalnızca vagon ve buharlı loko-
motif üretiyordu. O zaman fabrikada 
5 bin işçi çalışıyordu. Devir değişince 
DDY Fabrikası adını değiştirdi ve 
TÜLOMSAŞ oldu. 1974 ‘te Kıbrıs Ba-
rış Harekatında ABD uçak parçalarını 
Türkiye’ye vermedi. Nepal Bombala-
rını ve diğer askeri malzemeleri kes-
ti. TÜLOMSAŞ Aşye adını verdiği 12 
füze birden atabilen silahı geliştirdi 
Nepal bombalarını yaptı. Ve ABD ‘nin 
ağzı açık kaldı. Şimdi eskiye nazaran 
Eskişehir çok çok güçlü. TÜLOMSAŞ 
Türkiye’nin ilk Devirim Otomobilini, 
buharlı Karakurt Lokomotifini üretti. 
Bütün bunlar Eskişehir’de gerçekleş-
ti. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olduktan 
sonra eski Eskişehir’i baştan başa 
yeniledi. Artık eski Eskişehir’den 
eser kalmadı. Eskişehir teknolojisi 
ve her şeyi ile artık bir Avrupa kenti 
oldu. Ve Eskişehir dünyanın her ye-
rinden gelen turistlerin akınına uğrar 
hale geldi. Bir yılda Devrim'i 50 bin 
yerli ve yabancı turist gezdi ve gördü. 
Eskişehir bizim şehrimiz Eskişehir bi-
zim göz bebeğimiz…

Rıdvan Uysal
Sabah Eskişehir Temsilcisi

Şöyle bir geriye gidersek Eskişehir ulaşımda, 
teknolojide uluslararası alanda çağ atladı

Rıdvan Uysal’ın Gözüyle Eskişehir


