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Metin Özen
Çifteler Belediye Başkanı

Çiftelerimizi iş hayatına, yatırımcı 
çevrelere ve esnaflarımıza ta-

nıtma fırsatını bize tanıdığınız için 
şükranlarımı sunuyorum.

Makaleme öncelikle şahsımı ta-
nıtarak başlamak istiyorum 1966 
yılında Çifteler ’de doğdum, 1989 
yılında Anadolu Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği bölümünden mezun 
oldum. Çifteler de aile şirketimizde 
çalışırken 2009 yılında halkımızın 
desteğiyle Çifteler Belediye Başka-
nı seçildim. 2014 yılında tekrar halkı-
mızın destek ve takdiriyle 2.dönem 
Belediye Başkanlığı görevini yürüt-
mekteyim. 

Çifteler yeni bir ilçedir, gelişimini 1 
Mayıs 1948 yılında ilçemizin imarı 
içinde bulunan Sakarya başından 

yapılan ve Adnan MENDERES, 
Hasan POLATKAN, Celal BAYAR 
ve dava arkadaşları ile yaklaşık 
20.000 kişinin katılımı ile Cumhuri-
yet tarihinde yapılan ilk demokrasi 
mitingiyle duyurdu. Bu toplantılar 
defalarca tekrarlandı. Bu toplantı-
lar için Çifteler ’in seçilmesinin en 
büyük nedeni ise, mitinglerin yer-
leşim yerlerinde yapılamamasıdır. 
Çifteler Ankara’ya 190 km, Afyon’a 
100 km, Eskişehir’e 66 km’dir.

Bu toplantılar sonrası Çifteler 1951 
yılında belediye 1954 yılında ilçe ol-
muş ve ilçe merkezi olarak Eskişe-
hir’in en büyük ilçesidir. Bizler 2009 
yılında belediye başkanı seçildik 
ve alt yapıya önem verdik. Kanali-
zasyon, kanalizasyon arıtma, içme 
suyu hattı ve doğalgaz çalışmalarını 
tamamlayıp, kullanıma başladık. Bu 
alt yapıları bitiren Eskişehir’in tek 
ilçesiyiz. 2011 yılında TBMM kanun 
değişikliği yapılmasını sağladık ve 

Eskişehir’in ilçeleri 
arasında en büyük 

Cumhuriyet 
Meydanına sahip olan 
ilçemiz okulları, kapalı 

spor salonları ile 
halkımızın 

sosyalleşmesi 
amaçlanmıştır
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130.000 ton olan pancar ekilişini 
500.000 tona çıkardık ve parasal 
değer olarak 25.000.000 TL’den 
100.000.000 TL üretim potansiye-
li sağladık. Pancar 4 yılda bir ekilir 
diğer yıllar mısır, patates, soğan, 
bezelye, ayçiçeği, kabak çekirdeği 
arpa, buğday vb. ürünler ekilirdi pan-
car üretimini bu sebep dolayısıyla 
arttırmış ve ilçede bulunan çiftçile-
rimize destek verilmiştir.

Halkımıza daha rahat ve sosyal bir 
yaşam alanı oluşturmak amacıy-

la Türk dünyası kültür evi, sinema, 
yüzme havuzu, tiyatro, çok amaçlı 
salonlar, basketbol, voleybol, futbol 
sahaları, spor aletleri, oyun grupla-
rı, modern çim parklar yapılmış ve 
daha sağlıklı bir çevre amaçlanmış-
tır ilçemizde eğitim alanında yapmış 
olduğumuz en büyük adımlardan 
ESOGU Çifteler yüksekokulu yaşlı 
bakım ve tıbbi dokümantasyon sek-
reterlik olmak üzere iki bölümle eği-
time başlamış olup, anaokulu binası 
8 derslikli imam hatip ortaokulu ve 
300 öğrenci kapasiteli yurt binasını 

öğrencilerimizin hizmetine sunul-
muştur. Ayrıca 2013 yılında sosyal 
güvenlik kurumu ilçemizde halkımı-
za hizmet vermeye başlamıştır. 

Eskişehir’in ilçeleri arasında en bü-
yük Cumhuriyet Meydanına sahip 
olan ilçemiz okulları, kapalı spor sa-
lonları ile halkımızın sosyalleşmesi 
amaçlanmıştır. 

Sakaryabaşı düzenlemesi su spor-
ları ve özellikle ilk Sakaryabaşı tatlı 
su dalışını 2010 yılında yapmış oldu-
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ğumuz Proje ile hayata geçirdik ve 
halen devam ediyoruz. Parklarımız-
da çim, yapraklı ağaç, gül kullanarak 
peyzaj çalışmaları yapıyoruz.

 Çifteler sporu faaliyete geçirdik 
ve Çiftelerspor’a hak ettiği değeri 
veriyoruz. Çifteler ‘de her yıl okulla-
rın kapanması ile birlikte ilçemizde 
bulunan öğrencilerimize hayat boyu 
öğrenme hedefi gözeterek yaz okul-
ları açıyoruz. Bu yıl 10 branş ile yaz 
okulları etkinliğine devam ediyor ve 
edeceğiz ve ilçemizde spor yapma-
yan çocuğumuz kalmayacak. 

İlçemizde sanayi ve ticaretin 
gelişmesi için gerekli merci 
ve makamlardan izinleri aldık. 
1280 dekar alanda imar planı 
çalışmalarımız devam etmek-
tedir. İlçemiz çalışkan, emektar, 
dürüst ve karakterli insanların 
bulunduğu ilçedir. Eskişehir gibi 
göçlerle kurulan ve bu mozaiği mut-
lulukla tamamlayan ve huzur ortamı 
içinde yaşayan ve gelişen bir ilçedir. 

Çifteler kuzey güney akışında Kon-
ya-Eskişehir yolu üzerinde hedef 
2023 projesi için yapılacak olan An-
kara-İzmir otoyolu üzerinde kavşak 
noktasındadır. 

Sakaryabaşı kaynak suları ve sera-
da kullanılabilir sıcak suları, ulaşım-
da kavşak noktası olması, tarım ve 
sanayisi ile geleceğin ilçesi olmaya 
en büyük adaydır. 

Bu yatırımlar ve çalışmalar ışığın-
da kıymetli iş çevreleri ve yatırım-
cı kesimlere seslenmek istiyorum  

 
 
 
Eskişehir ilçeleri arasında doğalga-
zı fabrikalarda kullanan ilk ilçedir 
elektrik hatları bakımından 360 de-
kar alana kurulu Türkiye’nin en bü-
yük güneş tarlası iki ayrı bölgeden 
beslenen trafo kök merkez binası ile 
kuracağınız tesislerde ve fabrikalar-
da sıkıntı oluşmayacak bir ilçedir 

Sözlerime son verirken Bir kez daha 
ilçemi anlatma ve tanıtma fırsatı 
sunduğunuz için derginizde emeği 
geçen tüm çalışma arkadaşlarınıza 
teşekkür ediyor iyi çalışmalar dili-
yorum.


