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Ülkemizin ekonomik anlamda en so-
mut hedeflerin belirlendiği 2023 he-
defleri, birçok alanda bir rehber nite-
liği taşıyor. Eskişehir de bu anlamda 
ülkemiz hedeflerine katkı sağlarken, 
geleceğimizi inşa edecek hedefleri 
tayin etmeye devam ediyor. 

2023 hedefleri, ekonomimize so-
mut bir yön tayin etmek adına 
tarihimizde belirlenmiş en somut 
hedeflerdir. Milletimizin feraseti 
sayesinde ortaya çıkan bu boşlu-
ğu dolduran hükümetimiz, ülkemi-
zin geleceği için tarihin en somut 
hedeflerini tayin etmiştir. Başta 
ülkemizin dünyanın ilk 10 ekono-
misi içinde yer alması olmak üzere 
tayin ettiğimiz hedefler, ülkemiz 
için makro düzeyde enerji sağlar-
ken, kentlerimiz de mikro düzeyde 
hedeflerini düzenlemeye devam 
ediyor. Bu anlamda Eskişehir, tari-

hin her döneminde olduğu gibi ül-
kemizin geleceği için başı çekmeye 
devam ediyor.

Üst ölçekli projelere talibiz

Eskişehir, tıpkı TÜLOMSAŞ’ın ülke-
miz ekonomisini sırtlandığı, Dev-
rim otomobilinin üretimiyle ölçek 
büyüttüğü ya da ilk özel sektör 
ağır sanayi kuruluşlarına ev sahip-
liği yaptığı gibi bugün de ülkemiz 
için kritik sorumluluklar üstlen-
meye devam ediyor. Uzun süredir 
ülkemizin gündeminde olan yerli 
otomobil ve Milli tankımız Altay 
için kentimizin kabiliyetlerini or-
taya koyduk, aday olduk. Bu yolla 
nitelikli işgücümüzle ve sanayi alt-
yapımızla ülkemizin hedefleri için 
iddiamızı sürdürürken, kentimizin 
refahının artması için de çalışmaya 
devam ediyoruz. 

Eskişehir’in tek gündemi elbette 
Altay ya da yerli otomobil değil. 
Bugün Eskişehirli girişimcilerimiz 
kamu ve özel sektör için yazılım 
projelerinden, uçak motoruna ka-
dar son derece yenilikçi ve yüksek 
katma değerli ürünler üretiyor, 
dünya standartlarına rekabete 
ayak uyduruyor. Ek olarak yüksek 
nitelikli işgücünün yetiştirilmesi 
noktasında da kritik bir görev üst-
leniyoruz. Bu nedenle ülkemizin 
geleceğine iz bırakmak noktasında 
önemli işler yaptığımızı söylemek 
de yanlış olmaz. 

Yatırımlarla güçleniyoruz

Kentimizin öncü rolünü devam et-
tirmesi için merkezi yatırımlar da 
önemli bir kaynak sağlıyor. 13 Mart 
2009 yılında hizmete açılan Yük-
sek Hızlı Tren’in ilk fazı Ankara-Es-
kişehir hattı, kentimiz için önemli 
bir kaynak oldu. Ek olarak YHT 
hattının merkezi konumunda yer 
alan Eskişehir, orta ve uzun vadede 
yapılacak yük taşımacılığı için de 
bir merkez olacak. Yine hükümeti-
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mizce yapımı sürdürülen yeni şehir 
hastanemiz, kısa süre içinde hiz-
mete açılacak. Bölgenin en büyük 
hastanesi olacak şehir hastanesi, 
hem Eskişehir hem de çevre iller 
için ciddi bir merkez olarak hizmet 
verecek. 

Girişimcilik geleceğimizdir

Elbette Eskişehir’in iddiasının arka-
sında son derece önemli bir kültür 
bulunuyor. Frigyalılardan bu tarafa 
coğrafi konum, kaynaklara yakınlık 
vb. nedenlerle ticaret ve sanayinin 
gözdesi olan kentimiz, bugün sahip 
olduğu kültürü girişimcilerimizin 
becerileriyle harmanlıyor, gele-
ceğimize yatırıma devam ediyor. 
Bu nedenle şunu rahatlıkla ifade 

edebilirim; Eskişehirli tüccar ve 
sanayicilerimizin kararlılığı, orta ve 
uzun vadede hem kentimizin hem 
de ülkemizin geleceğinde başrol 
oynayacak. 

ETO’nun yatırımlarını 
takdir ediyorum

Bildiğiniz gibi Eskişehir Ticaret 
Odamız da ortak hedeflerimiz için 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdürü-
yor. Tarihinin en büyük yatırımı-
nı planlayan ETO, Eskişehir Fuar 
Kongre Merkezi projesini hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. Kentimizin 
ticaret ve sanayi altyapısı için son 
derece önemli bulduğum bu yatı-
rımla, yepyeni bir sektörün temelle-
ri atılıyor. Bu yatırımla Odamız, Es-

kişehir’i küresel rekabet sahnesine 
daha güçlü hazırlamayı amaçlıyor. 
Ümit ediyorum ki proje tamamlan-
dığında şehrimiz için yepyeni bir 
çekim merkezi olacaktır. Bununla 
birlikte Odamız, Türkiye’deki em-
salleri içinde standartlara en çok 
yatırım yapan kurumların başında 
geliyor. Madencilik alanında yaptı-
ğı çalışmalarla Eskişehirli maden-
ciler için paha biçilemez bir rekabet 
avantajının altyapısını hazırlıyor.

Bu yatırımlarla elbette ki 2023 he-
deflerimiz ve 2071 vizyonumuz için 
son derece önemli bir enerjiyi saha-
ya aktarıyor.

Sonsöz

Elbette dün olduğu gibi bugün de 
sahnede ekonomi için öncü olma-
ya devam eden bir Eskişehir var. 
Ancak bizler için asıl önemli olanın 
yarına hazırlanmak olduğunu düşü-
nüyorum. Bunun için de el birliğiyle 
çalışmayı sürdürmeli, elimizdeki 
hedefler için çalışmaya devam et-
meliyiz. 

Elbette bu noktada tüccar ve sana-
yicilerimize de büyük rol düşüyor. 
Sahip oldukları vizyonla geleceğe 
iz bırakacak işleri başaran girişim-
cilerimizin, hedeflerimiz için en 
kıymetli enerjiyi sağlayacağından 
şüphe duymuyorum. 


