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Yapılan arkeolojik çalışmalar, Eskişe-
hir ve yöresinin, M.Ö. 3000 yıllarına 
kadar varan, eski bir yerleşim yeri 
olduğunu göstermektedir. Bu itibarla 
Eskişehir, geçmişten bugüne birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış ka-
dim bir şehirdir.

Eskişehir’i ekonomisi, eğitimi, kültür 
ve sanatıyla marka bir şehir yapabil-
mek için hemşehrilerimizin de deste-
ği ile göreve geldiğimiz günden bugü-
ne yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. 
Millî Eğitim Bakanlığımız döneminde 
Eskişehir’imize eğitim kalitesi ve eği-
tim alt yapısı konusunda büyük me-
safeler kat ettirdiğimize inanıyorum.

Kültür ve turizm alanında ise 2013 
yılında Eskişehir’in Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti olarak belirlenmesine 
yönelik yoğun çabalarımız sonuç ver-
miş ve bu kapsamda Eskişehir büyük 
bir kültür, sanat ve tanıtma hamlesi 
yaşamıştır.

Türk Dünyası Kültür Başkenti çalış-
maları kapsamında Eskişehir’imiz 
yurt içi ve yurt dışında birçok prog-
ram ve proje vesilesiyle tanıtılmış, 
ayrıca Eskişehir’imize birçok kalıcı 
eser kazandırılmıştır. Bu dönemde 
kurulan Türk Dünyası Vakfı’mızla da 
çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da 
Eskişehir’in bir turizm şehri olma-
sına yönelik mühim çalışmalar sür-
dürmekteyiz. Eskişehir’i uluslararası 
turizm platformlarında tanıtmak için 
önemli organizasyonlara şehrimizin 
katılımını sağlıyoruz.

2017 yılında Almanya’nın Berlin şeh-
rinde gerçekleştirilen ITB Berlin 
Uluslararası Turizm Fuarında Bakan-
lığımız standında, Eskişehir Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü ve Frigya Kültürel 
Mirasını Koruma ve Kalkınma Birliği 
şehrimizi tanıtmışlar, 26-30 Ocak 
2017 tarihinde gerçekleştirilen 21. 
EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Eski-
şehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Eskişehir standıyla şehrimizi temsil 
etmişlerdir. 
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Önümüzdeki günlerde yapılacak bir-
çok uluslararası fuarda şehrimizin 
tanıtım faaliyetleri sürdürülecektir. 
Ayrıca bölgeye ilgi duyan Arap turizm 
örgütleri başta olmak üzere birçok 
sektör temsilcisi kuruluşa şehrimizin 
turizm potansiyeli yerinde anlatıl-
makta ve iş birliği anlaşmaları imza-
lanmaktadır.

2017 yılında 5 dilde baskıları gerçek-
leştirilecek olan Ankara ve Çevresi 
(Ankara and Surroundings) isimli 
broşürde Eskişehir ilimize de yer ve-
rilerek tanıtımına katkı sağlanacaktır.

Eskişehir’le ilgili yapılan çok önemli 
çalışmalardan biri de kültür varlıkla-
rımıza yönelik çalışmalardır. Eskişe-
hir’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı Eti Arkeoloji Müzesi ve Pessinus 
ile Midas Örenyeri bulunmaktadır. Ay-
rıca Bakanlığımıza bağlı müze olarak 
faaliyet gösteren yedi özel müzemiz 
bulunmaktadır. Bu müzelere en son 
eklenen Eskişehir Ticaret Odası ta-
rafından açılan Eskişehir Ticaret ve 
Sanayi Odası Müzesi’dir.

Odunpazarı’nda, tarihî bir binada Es-
kişehir’imizin ticarî hafızası olacak 
bu güzel müze için Eskişehir Ticaret 
Odası’na müteşekkir olduğumuzu be-
lirtmek isterim. 

Eskişehir Ticaret Odamızın şehrimizin 
ticaret ve sanayi mirasını bir çatı al-
tında toplayarak tanıtmak ve gelecek 

nesillere aktarmak amacıyla başlattı-
ğı ve bir müze ile taçlandırdığı Ticaret 
ve Sanayi Müzesi Projesi’ni çok mü-
him ve anlamlı buluyorum.

Ticaret ve Sanayi temasından hare-
ketle şehrin ticarî geçmişini tanıtıcı 
ve açıklayıcı, mekâna ve o döneme 
hizmet eden nesnelerden müteşekkil 
müzemizin hemşehrilerimizin bağış-
larıyla daha da tekâmül edeceğine ve 
zenginleşeceğine inanıyorum.

Eskişehir Ticaret ve Sanayi Müzesi 
Projesine katkıda bulunan Anadolu 
Medeniyetleri Müzesi, Eti Arkeoloji 
Müzesi, Eskişehir Anadolu Üniversi-
tesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişe-
hir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulumuza, Eskişehir Ticaret Odası 
üyeleri ve hemşehrilerimize teşekkür 
ediyorum. 

Müzemizin; şehrimizin hafızasını 
tutma, geçmişten geleceğe köprü 
kurarak tarih şuurunu yaşatma işle-
vini üstlenmesini ve hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.
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