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Üzerinde yaşadığımız Anadolu top-
rakları, dünya medeniyetine beşiklik 
etmiş, zengin bir kültüre sahiptir. Tari-
hi, insanlık tarihi ile başlayıp bugüne 
kadar gelmiştir. İçinde yaşıyor olmak-
tan mutluluk, huzur ve gurur duyduğu-
muz Eskişehir de, Anadolu’nun coğrafi 
açıdan önemli bir noktasında bulun-
maktadır. 18. yüzyılda dünyada yaşa-
nan sanayi devriminin geç de olsa Os-
manlı topraklarına ulaşmasının 
ardından, şehrin coğrafi konumu, kal-
kınmanın ve gelişmenin kapısını aça-
cak etkileri yaratmıştır. Bu etkilerden 
birincisi, İstanbul-Hicaz demiryolu ya-
pılırken kurulan Cer Atölyesi, ikincisi 
de şehirde iktisadi hareketlerin geliş-
mesi nedeniyle küçük girişimcilerin bir 
araya gelerek Eskişehir Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı kurmalarıdır. 

1893 yılında kurulan Eskişehir Ticaret 
ve Sanayi Odası, 1968 yılında Eskişe-
hir Sanayi Odası’nın bu yapının içinden 
ayrılarak kurulmasıyla, bugünkü yapı-
sına kavuşmuştur. ETO, bugün 16 bini 
aşan üyesiyle şehrimizin en köklü 
meslek odasıdır. Ticaret ve sanayi 
odaları, kendi yasaları olan, Ankara’da 
üst birlikleri bulunan, devlet ve hükü-
metler nazarında yetkili ve sorumlu 
kuruluşlardır. Bu kurumlarda görev al-
mak, gönüllülük esasına dayalı olsa da, 
şehirlerin dolayısıyla ülkenin ticaret 
ve sanayi alanındaki gelişiminde 
önemli etkileri ve görevleri vardır. 

Ticaret odalarının ticaretin düzenlen-
mesi ve geliştirilmesi, üyelerinin hakla-
rının korunması konusundaki görevleri 
kadar, eğitimden sağlığa, sosyal ya-
şamdan huzur ve güvenliğine kadar, 
şehir yaşamının her alanında etkileri 
vardır. Şehrin görece, gelir seviyesi 
daha yüksek kesimini temsil etmesi 
nedeniyle, şehrin ortak gereksinimle-
rinin gönüllülük esasına göre karşılan-
masında itici bir görevi de vardır.

125 yıla yaklaşan bir geçmişi olan Eski-
şehir Ticaret Odamız, bir taraftan şeh-
rin ekonomik ve sosyal gelişimine 
katkı verirken, hükümetler tarafından 
belirlenen ekonomik politikalar çerçe-
vesinde diğer şehirlerdeki ticaret oda-
larıyla birlikte, ülkemizin dünya ticaret 
hacmi içindeki payını yükseltmeye 
çalışmaktadır. “Önce şehir, sonra ülke, 
sonra dünya” ekseni üzerinde yürüyen 
bir çizgi olarak baktığımızda, Eskişehir 
Ticaret Odası’nın misyon ve vizyonu-
nun ne kadar geniş ve evrensel olması 
gerektiğini sanırım daha kolay anlaya-
biliriz.

Dünya ticareti içinde söz sahibi olmak 
amacını güden bu, “ucu açık” hedefe 
ulaşmak hiç kolay değildir. Önemli 
olan, bu hedefe mümkün olduğunca 
yaklaşmak ve üzerinde söz sahibi ola-
bilmektir. İnsanlık, medeniyetin hiçbir 
aşamasında, “son nokta” demediği ve 
demeyeceği için, gelişmenin ve kalkın-
manın temel itici güçlerinden biri olan 
ticarette de asla “son nokta” olmaya-
caktır. Eskişehir Ticaret Odası’nın mis-
yonunun ve vizyonunun böylesine ge-
niş bir açıdan değerlendirilmesi, 
şehrimizin olduğu kadar ülkemizin 
kalkınmasına ve zenginleşmesine de 
katkı sağlayacaktır. 

Benim yukarıda, çizmeye çalıştığım 
misyon ve vizyon, yalnızca Eskişehir 

Ticaret Odası için değil, ülkemizin ve 
şehrimizin tüm kurum ve kuruluşları 
için geçerlidir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
olarak misyonumuz, belediye bina-
mızın duvarlarında da yazdığı üzere, 
“Eskişehir’de yaşayan nesillerin 
daha iyi yetişmesini ve hemşehri-
lerimizin yaşam kalitesini arttıra-
rak geleceğe umutla bakmalarını 
sağlamaktır.” Göreve geldiğimiz 
1999 yılından bu tarafa çalışmaları-
mızı, kendimize şiar edindiğimiz bu 
görev ve sorumluluk bilinci içinde 
sürdürüyoruz. 

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen
Eskişehir Büyükşehir 

Belediye Başkanı

''Şehir Eğitir''
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Ticaret Odası, nasıl ki, şehirde ticaret-
le uğraşan hemşehrilerimizin işlerini 
daha iyi yapabilmeleri için çaba harcı-
yorsa, biz de Büyükşehir Belediyesi 
olarak, ayırt etmeden şehirdeki tüm 
insanlar için çalışıyoruz. Ben, Anadolu 
Üniversitesi kurucu rektörlüğü göre-
vim dönemimde çalışmalarımı “tüm 
öğrenciler için” yapardım. Aynı şekilde 
şimdi de, “Eskişehir’de yaşayan tüm 
insanlar için” çalışıyorum. 

Bu temel yaklaşım, zaman zaman kar-
şımıza çeşitli sorunlar çıkarmıyor de-
ğil. 

Şehirde yaşayan insanların, meslek 
gruplarının, bağlı bulundukları kesim-
lerin, (buna dünya görüşleri ve siyasi 
yaklaşımlarını da katabiliriz), çıkarla-
rı kimi zaman çatışabilmektedir. Ör-
neğin, Büyükşehir Belediyesi olarak, 
halkın daha rahat ve huzurlu olabil-
mesi ve şehir yaşamının düzenli ol-
ması amacıyla uyulması gereken bir 
takım kurallar getirmek durumunda 
kalabiliyoruz. Kimi zaman, uyulması 
zorunlu olan bu kurallar, Büyükşehir 
Belediyemiz ile şehirdeki belli kesim-
ler arasında sanki karşıtlıklar varmış 
gibi bir izlenim yaratabiliyor. Örneğin, 
şehirde ticaret yapan esnafımız, Bü-
yükşehir Belediyemizi kendilerine 
karşı bir tutum içindeymiş gibi düşü-
nebiliyor. Oysa bizim amacımız ve 
niyetimiz asla bu değildir. Zira, tica-
retle uğraşan insanlarımız da bu şe-
hirde yaşamaktadırlar ve bizim asli 
görevimiz, diğer meslek ve iş sahip-
lerininkiler kadar onların da işlerini 
rahatça yapabilmeleri, huzur ve mut-
luluklarını mümkün olduğu ölçüde 
sağlamaktır. 

Ancak şehirde yaşayan her kişi bil-
melidir ki, hiç kimsenin ve hiçbir ke-
simin hakları ve özgürlükleri sınırsız 
değildir. Şehirde yaşamak, kurallara 
uymayı, karşılıklı saygıyı ve özveriyi 
gerektirir. Hiç kimse kendi çıkarı için 
bir başkasının hak ve hukukunu engel-
lememelidir. Bu dengenin kurulması 
çok önemlidir ve bu denge, şehirlerin 
gelişmişlikleri ile doğru orantılıdır.

İşte, yukarıda örnek olarak verdiğim 
böyle bir pencereden baktığınızda, bir 
şehre yeni eserler, hizmetler, projeler 
kazandırmak kadar, o şehirdeki insan-
ların mevzuata, kurallara uygun, uzlaş-
macı ve birbirlerinin haklarına sonuna 
kadar saygı duyan bir yaşam biçimini 
benimsemeleri çok önemlidir.

Eskişehir’de bu iklim vardır. Hayata ve 
diğer insanlara bu şekilde yaklaşmak 
ve bunu sürdürülebilir kılmak, üstesin-
den gelinmesi çok kolay bir şey değil-
dir. Temelinde eğitim vardır. Bizim gö-
reve gelmemizden bu tarafa, âdeta 
sloganımız haline gelen “ŞEHİR EĞİ-
TİR” sözünün içeriğinde de bu anlam 
saklıdır. 

Değinmek istediğim diğer bir konu da 
şu; Eskişehir, Orta Anadolu’nun Batı 
Anadolu’ya açılan kapısı olması nede-
niyle, önemli göçler almış, hala da al-
maya devam etmektedir. Bunun, şeh-
rin ekonomik ve sosyal yapısına hem 
olumlu hem de olumsuz etkileri ol-
maktadır. 1800’lü yılların sonlarına 
doğru Kırım, Kafkaslar ve Balkanlar-
dan göç ederek gelenler, Eskişehir’e 
renk katmışlar, birlikte yaşama alış-
kanlığının gelişmesine ve yeniliklere 
açık olma özelliğinin şehrin ana karak-

teri olmasına yol açmışlardır. Bugün 
Eskişehir’in, Türkiye’nin en yaşanılır 
şehirlerinden biri olmasının temelinde 
bu etki çok açık şekilde görülmektedir.

Şehrimizi, ülkemizin bugün içinde bu-
lunduğu sıkıntılardan, sorunlardan 
ayrı düşünebilmek olanaklı değildir. 
Büyükşehir Belediyesi olarak görev ve 
sorumluluklarımız dâhilinde, çağdaş 
şehircilik ilkeleri çerçevesinde, şehri-
mizi bu tür olumsuz etkilerden olabil-
diğince uzak tutmaya çalışıyoruz. Çar-
pık ve başıboş şehirleşmeye engel 
olmaya, ticareti, sanayisi ve hizmetler 
sektörüyle birlikte sağlıklı bir şekilde 
gelişmesine ve ortaya koyduğumuz 
projelerle farkındalık yaratmaya çalı-
şıyoruz.

Şehirler, aynen yaşayan organizmalar 
gibidir ve ihtiyaçları asla bitmez. Bele-
diyelerin yapmaları gerekenler de asla 
bitmez. Büyükşehir Belediyesi olarak 
2000’li yılların başından bu tarafa ha-
yata geçirdiğimiz projelerle, Eskişe-
hir’in bütünüyle bir kimlik değişimine 
uğradığı, bambaşka bir şehir olduğu 
gerçeği, herkes tarafından kabul edil-
mektedir. Yalnızca Türkiye’den değil, 
Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesin-
den gelen siyasetçiler, büyükelçiler, 
belediye başkanları ile diğer yerli ve 
yabancı turistler bunu açıkça ifade et-
mektedirler. 

Bu, yalnızca benim veya belli bir kesi-
min başarısı değildir. Bu, Eskişehir’in 
ve Eskişehirlilerin başarısıdır. Kadınla-
rın, erkeklerin, çocukların, öğrencile-
rin, işçilerin, memurların, emeklilerin, 
esnafın, işadamlarının. Şehirde yaşa-
yan herkesin bu başarıda payı vardır. 
Eskişehir, tüm bu olumlu özelliklere ve 
potansiyele sahiptir. 

Önemli olan, bunu organize etmek, 
doğru şekilde yönlendirmek ve sürek-
li kılabilmektir. 

İşte, şehirdeki tüm kurum ve kuruluş-
ların amaç ve hedeflerini belirlerken, 
bu temel yaklaşımı benimsemeleri 
önemlidir. Eskişehir Ticaret Odamızın 
da çalışmalarını bu ana eksen üzerin-
de, geliştirerek sürdüreceğine inanı-
yorum.


