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Hamid Yüzügüllü
Sivrihisar Belediye Başkanı

Sivrihisar
Anadolu’nun ortalarında bir yer, 
Kökü derinlerde bir çınar...

Sivrihisar 2,987 kilometrekare yüzöl-
çümüne sahip, Eskişehir’in en büyük 
ilçesidir.

Kökü derinde bir çınar gibi güngör-
müş, devirler yaşamış, başı dik, alnı 
açık, tarih ve kültür şehridir. Adını 
eteklerine kurulduğu sivri kayalıklar-
dan almıştır. Sivrihisar, tarihi yolların 
kesişme noktasında Frig, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlılardan devraldığı 
birçok miras ile ilgi çekiyor. Bir uçbey-
liği olan Sivrihisar, özellikle Türk-İs-
lam dönemi eserlerle bizleri geçmişe 
sürüklüyor… 

Kent merkezi, Ankara, Eskişehir ve 
İzmir karayollarının kesişme noktası 
üzerindedir. Çal Dağı’nın uzantısı olan 
volkanik bir kaya kütlesinin eteğinde, 
gökyüzüne doğru yükselen sivri ka-
yalıklarıyla dikkat çeker. Kayalıkların 

Hisarönü -Balkayası mevkiinde Eski-
şehir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’n-
ce boyalı kaya resmi tespit edilmiş, 
kaya yüzeyinde kırmızı boya ile insan, 
at ve köpek figürlerinden oluşan bir 
sahne resmedilmiştir. Kalkolitik Çağ’a 
tarihlenen bu resim sadece Sivrihisar 
yöresinde değil, şimdilik Orta Anado-
lu’da bilinen ilk ve tek örnek olması 
bakımından önemlidir. Arkeolojik 
araştırmalar Sivrihisar yöresinin Tunç 
çağları boyunca yoğun olarak iskan 
edildiğini gösteriyor.

Bölge, Demir Çağı’nın güçlü krallığı 
Frigler’in de ana yerleşim sahasıdır. 
Sivrihisar dağlarının kayalık yamaç-
larında Frig yerleşkesi ve kaya anıt-
larına ait güzel örnekler vardır. Frig 
Kralı Midas tarafından kurulan Pes-
sinus (Ballıhisar) yerleşkesi burada-

dır. Dönemin ünlü Pers Kral Yolu ilçe 
sınırları içinde Pessinus’tan geçer. 
Roma ve Bizans döneminde ticari ve 
askeri önemini korur. İlçe merkezinin 
kuzeybatısındaki Kale ve eteklerin-
deki yerleşmenin bu dönemdeki adı 
Spaleia‘dır. Sivrihisar, 1074 yılında 
Selçukluların hakimiyeti altına girer. 
Bu dönemde Karahisar adını alan il-
çede bir imar hamlesi başlar, birçok 
cami, medrese, hamam gibi yapılar 
inşa edilir.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin 1308’de 
yıkılmasından sonra İlhanlılar’ın 
kontrolüne giren bölge, bu devletin 
Anadolu’da etkisinin azalmasıyla 
bağımsızlıklarını ilan eden Türkmen 
beyliklerinden, merkezi Kütahya’da 
olan Germiyanoğulları beyliği sınırları 
içinde kalmıştır. 

Kökü derinde bir çınar 
gibi güngörmüş, 
devirler yaşamış, başı 
dik, alnı açık, tarih ve 
kültür şehridir. Adını 
eteklerine kurulduğu 
sivri kayalıklardan 
almıştır
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Sultan I.Murad zamanında Ankara 
vilayetinin merkez sancağına bağlı 
bir kazadır. 1912 Yılında Eskişehir’e 
bağlanır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Yunan işgaline uğrayan ilçe toprakları, 
20 Eylül 1921’de işgalden kurtulur.

Eski kent dokusunu önemli ölçüde 
koruyabilen kentlerimizden biridir. 
Tarihi boyunca pek çok ilim ve kül-
tür adamına beşik olan Anadolu’nun 
bu şirin köşesi, Selçuklu döneminde 
Türk iskanına sahne olmuş; cami, 
medrese, han ve hamam gibi mima-
ri yapılarla donatılarak tam bir Türk 
şehri karakterinde gelişme göster-
miştir. Bu gelişim ve tarihi doku içeri-
sinde eski evlerin ayrı bir yeri ve öne-
mi vardır. Zamanın ağırlığını taşıyan, 
dar yollar arasında yok olmaya yüz 
tutmuş birçok tarihi ev mimarisine 
uygun olarak başlatılan restorasyon 
çalışmaları ile eski ihtişamlı günle-
rine geri döndürülüyor. Günümüzde 
bakıldığında Sivrihisar evleri Sivri-
hisar’da zamanın ağırlığını taşıyan, 
tarihsel dokunun bozulmadığı eski 

ahşap Sivrihisar Evleri ile eski Ar-
navut kaldırımlı dar sokaklarında bir 
çok eski ahşap evlerin bulunduğu ve 
restorasyonu bitirilen sokak sağlık-
laştırılması yapılmış yerler ile Sivri-
hisar sokaklarında tarihte yolculuğa 
çıkıldığı hissini veriyor. 

Sivrihisar’ın dünyaya açılan kapısı,-
Türk Toplumuna yaklaşık sekiz asrı 
geçen bir süreden beri eleştirel ve 
çözümleyici düşünmeyi öğreten 
bilgeler bilgesi…Felsefi Mizahın 
Dünyadaki En Büyük Temsilcisi 
Nasreddin Hoca, Sivrihisar da doğ-
du, Anadolu’nun çeşitli vilayetlerin-
de kadılık ve müderrislik görevle-
rinde bulunmuş, ömrünün sonlarına 
doğru tekrar doğduğu topraklar olan 
Sivrihisar’a gelerek burada vefat et-
miştir. 

Tarihi, kültür, doğası ve turizmiyle 
marka kent olma yolunda emin adım-
larlar ilerleyen Nasreddin Hoca’nın 
da dediği gibi Dünyanın Merkezi Siv-
rihisar’ı ziyaret ettiğiniz de Nasred-
din Hoca’nın temsili makamında Taş 
Sandukasını, kızı Hatun’un mezarı 
ve Minyatürün seramikle buluştuğu 
Nasreddin Hoca Bilgi taşlarını da zi-
yaret etme fırsatı bulacaktır. 

Nasreddin Hocanın dışında Sivrihi-
sar ilçesinde ve bu bölgede yaşamış 
tanınan bir çok din ve tasavvuf alimi, 
düşünür, hukukçu, yönetici vardır. 
(Aziz Mahmud Hüdayi, Sinan Paşa,-
Hızır Bey, Seyyid Nureddin, Hamdi 
Baba, Şeyh Baba Yusuf, Yunus Emre, 
Prof.Dr.Mehmet Kaplan…) 

HERKESE DOKUNAN BİR 
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI 

Eskişehir’in en önemli ve en hızlı geli-
şen ilçelerinden birisi olma özelliğini 
elinde tutan Sivrihisar’da, son yıllarda 
adeta değişim rüzgarları esmeye de-
vam ediyor…

Sivrihisar’ın sosyal, ekonomik ve kül-
türel alandaki bu hızlı değişimi ve ge-
lişiminin arkasındaki isim ise; inançlı, 
çalışkan, azimli ve mücadeleci kişiliği 
ile tanınan, halk tarafından 7 den 70’e 
herkes tarafından da son derece sevi-
len bir isim. Sivrihisar’ın hizmet aşığı 
Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü…

Başkan Yüzügüllü’nün Sivrihisar’da 
yaptığı hizmet ve projeler halkın hu-
zur ve refahına vesile olurken yapılan 
projeler Sivrihisar’ı 2023 hedefine de 
taşımayı hedefliyor…

Nasreddin Hoca Festivali

Sivrihisar Evleri

Saat Kulesi
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İşte modern bir kent olma yolunda 
hızla ilerleyen Sivrihisar’dan fotoğraf-
lara yansıyan kareler ve projeler…

SİVRİHİSAR KENT TARİHİ MÜZESİ 
KURULUYOR 100 YILLIK TARİH 

CANLANIYOR

Sivrihisar belediyesi, Sivrihisar’ın 
Son 100 yılına Tanıklık Eden Eski As-
kerlik Şubesi Binasının Restorasyon 
Çalışmalarına Başladı, Restorasyon 
Tamamladığında Tarihi yapı Sivrihisar 
Kent Müzesi Olarak Hizmete Kazandı-
rılacak. Tarihi binanın restorasyonun 
başladığını açıklayan Sivrihisar Bele-
diye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Res-
torasyon Çalışmaları tamamlandığın-
da eski askeri hastane ile eski askeri 
hastane ile eski askerlik şubesinin de 
içinde bulunduğu bölge önemli bir 
turizm merkezi haline gelecek “ dedi. 
Kentteki tarihsel mimari mirası koru-
maya büyük önem verdiklerini belir-
ten Yüzügüllü, kentteki tarihi varlık-
ların korunmasına yönelik çalışmalar 
sürdüğünü, turizme yönelik çalışma-
lar sürdüğünü, turizme yönelik birçok 
projeyi hayata geçirmekte olduklarını 

ifade etti . Sivrihisar Belediyesi tarihi 
yapının içini yine aslına uygun olarak 
yenileyecek . Restorasyon çalışma-
larının ilk aşamasında binalar,özgün 
olmayan eklentilerden andırılacak. 
Cephe temizliği yapılarak çatı kap-
lamaları ile doğramalar yenilenecek. 
Restorasyonun ardında tarihi bina 
Sivrihisar Kent Müzesi olarak tarihi 
tanıklık etmiş eserleri bünyesinde 
barındıracak.

SİVRİHİSAR DOĞALGAZA 
KAVUŞUYOR

Sivrihisar doğalgaz hattı projesi için 
kamulaştırma kararı Resmi Gaze-
te’de yayınlandı. Sivrihisar’ında yer 
aldığı yapılacak hattın taşınmazları 
kamulaştırılacak.

Sivrihisar doğalgaz hattı projesi için 
Bakanlar Kurulu’ndan çıkan kamu-
laştırma kararı Resmi Gazete’de de 
yayınlanarak yürürlüğe girdi. Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ında imzasıyla 
yürürlüğe giren kamulaştırma kararı 
sonrasında, hattın geçeceği taşın-
mazlardaki kamulaştırma çalışmaları 
başlayacak. Projenin tamamlanması 
ile Sivrihisar da doğalgaza kavuşmuş 
olacak. Kararla birlikte, söz konusu 
hattın geçeceği bölgelerdeki kamu-
laştırma işlemleri gerçekleştirilecek.

HER MAHALLEYE YENİ BİR PARK

2014 yılından beri 50.000 m2 park ve 
bahçe alanına, otomatik sulama siste-
mi döşenerek çimlendirilmiştir.

‘Her mahalleye bir yeni park’ sloganı 
ile mevcut parklar revize edilerek ve 
yeni park alanları oluşturularak, hal-
kımızın, rekreasyon, spor ihtiyaçlarını 
karşılamak için ilçemize nitelikli yeşil 
alanlar kazandırılmıştır. Kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını artırma 
yolunda emin adımlarla çalışmaya 
devam etmektedir.

SİVRİHİSAR’A MODERN 
BİR SPOR KOMPLEKSİ

Sivrihisar’a modern bir spor komp-
leksi. 2015 yılında yapımına başlanan 
tesis 2016 yılının başlarında tamamla-
narak kullanıma açılmıştır. Sivrihisar’a 
Kazandırılan Tesisin içerisinde ; 50 m x 
30 m ebatlarında Sentetik Halı Saha 
ve Spor Kompleksi -Voleybol, Basket-
bol, Futbol ve Tenis Sahaları-Halka hi-
tap eden özelliklede ev hanımların sık-
lıkla tercih ettiği Açık Hava Kondisyon 
ve Spor Aletleri -700 m2 26 mm. Sen-
tetik Çim Yürüyüş Yolu.Açık Hava Heykel Müzesi

Belediye Sanat Kursları

Alemşah Kümbeti
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SİVRİHİSAR’DA DEĞİŞİM 
BAŞLIYOR

Sivrihisar Belediyesi ilçenin ekono-
misi ve turizmi için yeni bir proje baş-
lattı. İlçedeki kadınlar yeni iş fikirleri 
bulabilmeleri için turlarla Beypaza-
rı’na götürülüyor. Proje “Sivrihisar’da 
değişim başlıyor” sloganıyla başladı.

Sivrihisar Belediyesi ilçe ekonomisi-
nin gelişmesi için yeni bir proje baş-
lattı. Belediye, ilçedeki kadınların yeni 
iş fikirleri edinebilmesi ve bu konuda 
tecrübesi kazanabilmesi için turis-
tik Beypazarı’na turlar düzenlemeye 
başladı. Düzenlenen turlar ile Beypa-
zarı’ndaki uygulamaları gören ilçedeki 
kadınların Sivrihisar’da da ekonomiyi 
ve turizmi geliştirecek yeni iş fikirleri 
ortaya koyması ve uygulamaya geçil-
mesi amaçlanıyor. Düzenlenen turlar-
dan ilkine ilçeden çok sayıda kadın 
katıldı. Turla Beypazarı’na giden va-
tandaşlar ilçeyi gezerek Sivrihisar’da 
turizme yönelik yapabilecekleri proje-
ler konusunda fikirler edindiler. 

İLÇEYE ÖNEMLİ KATKILAR 
SAĞLAYACAK 

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid 
Yüzügüllü, “Sivrihisarlı kadınlarımızın 
iş hayatına kazandırılmalarını, yaratıcı 
ve farklı iş fikirleri geliştirebilmelerini 
amaçlayan Sivrihisar Belediyesi tara-
fından Beypazarı ilçesine tanıtım ve 
teşvik turları düzenliyoruz. İlçedeki 
kadınlarımızın bu geziler sonrasında 
geliştirecekleri ve uygulayacakları iş 
fikirlerinin ilçeye önemli katkıları ola-
cağını düşünüyoruz. Kadın girişimcile-
rin projelerine destek olacağız” dedi.

SİVRİHİSAR BELEDİYESİ KÜLTÜR 
VE SANAT KURSLARI

2016 yılı başından itibaren profesyo-
nel işlere hitap edebilecek nitelikte 
ekipmanlarla dizayn edilmiş Sivrihi-
sar Belediyesi Seramik, Cam, Spor ve 
Dikiş Atölyelerinde Sivrihisarlı kadın, 
erkek, genç, yaşlı ve çocuklar eğitim 
alıyor bilgi ve becerilerini artıyor.

Sivrihisar halkının mesleki ve sa-
natsal bilgilerini geliştirmek, kent 
kültürü ve ilçede yaşama konusunda 
donanımlarını artırmak, gelir elde 
etmelerine katkıda bulunmak olan 
Sivrihisar Belediyesi Sanat Kursları, 
iş gücüne eğitimle vasıf kazandırarak 
nitelikli istihdama katkıda bulunuyor.

2016 yılı başından itibaren profesyo-
nel işlere hitap edebilecek nitelikte 
ekipmanlarla dizayn edilmiş Sivrihi-
sar Belediyesi Seramik Cam ve Di-
kiş Atölyelerinde Sivrihisarlı kadın, 

erkek, genç, yaşlı ve çocuklarımız 
eğitim alıp bilgi ve becerilerini artırı-
yorlar. 2018 yılında da devam edecek 
kurs Sivrihisar halkına hitap etmeyi 
sürdürecektir.

 BAŞKANIN MESAJI

Göreve geldiğim günden bugüne Hal-
kıma ve Memleketime olumlu yönde 
katkı sağlayacak her türlü fikri, dü-
şünceyi ve projeyi hayata geçirmeyi 
amaç edindim. İlçemizi hak ettiği 
yere getirebilmek için var gücümüz-
le çalışıyoruz. Kadim İlçemiz üzeri-
ne Sevdamız var, Projelerimiz var, 
Hizmetlerimiz var. En önemlisi de 
Sivrihisar’a sahip çıkan dostlarımız, 
hemşehrilerimiz var… 

İlçemizin tarihi ve turistik değer-
lerini, yöresel lezzetlerini ön plana 
çıkararak Sivrihisarımızı tüm Dün-
ya’ya tanıtıp turizm merkezi haline 
getirme çabasındayız. Halkımıza ve 
ilçemize istihdam yaratıp, kalkınma 
sağlama mücadelesindeyiz. 

Biz Sivrihisar için kaldığımız yerden 
yola devam ediyoruz…

Bize düşen Sivrihisar’ı olması gerek-
tiği yere getirip, görevimizi layıkıyla 
icra ederek, gönüllerde yer bulmak-
tır. Bütün hemşehrilerimin hislerine 
tercüman olmak ve hatıralarında yer 
almak en büyük dileğimdir.

Doğup, Büyüdüğüm Sivrihisar’a ve 
Sivrihisarlılara daima inanıp, güven-
dim. Her daim desteklerini arkamda 
hissettiğim Sivrihisarlı hemşehrileri-
me sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 
Saygı ve hürmetlerimle

Akbaş

Sivrihisar Evleri

Zaim Ağa Konağı


