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Binlerce yıllık köklü tarihi ile Eskişe-
hir, Kral yolu ve İpek yolu gibi önemli 
ticaret yolları üzerinde bulunması 
sebebiyle, birçok uygarlığa ev sahip-
liği yapmıştır. Geçmişten günümüze 
önemli bir yere sahip olan Eskişehir, 
bulunduğu coğrafi konum itibariyle de 
ticaretin de kavşak noktası durumun-
dadır. 100 yılı aşkın sanayi geçmişi ile 
Türkiye’de ilklere imza atan Eskişehir 
bu yönüyle de ön plana çıkmaktadır. 

Türkiye’nin ilk ticaret odalarından 
biri olan Eskişehir Ticaret Odası da 

hem şehrin marka değerine katkı 
sağlamak hem de Eskişehir’in tica-
ret ve sanayi geçmişine ışık tutmak 
amacıyla Eskişehir Ticaret ve Sa-
nayi Müzesi’ni (ETOMÜZE) hayata 
planlamıştır.

Eskişehir’in müzeler bölgesi olarak 
konumlandırılan tarihi Odunpaza-
rı’nda, Paşa Mahallesi Işıklar Sokak 
No 7’de yer alan ETOMÜZE 3 katlı 
tescilli ve klasik Türk mimarisinin 
örneği olan tarihi bir binanın restore 
edilmesi ile oluşturulmuştur. 

ETO MÜZE’y� açıldığı 
günden bugüne 18 b�n 
k�ş� z�yaret etm�şt�rm�şt�
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İki yıl süren titiz çalışmaların ardın-
dan Frigya’dan günümüze Eskişe-
hir’in ekonomik tarihini ve değer-
lerini anlatan Eskişehir Ticaret ve 
Sanayi Müzesi, 9 Mayıs 2017 tarihin-
de dönemin Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı başta olmak üzere çok 
sayıda konuğun katılımı ile hizmete 
sunulmuştur.

ETO MÜZE’de Eskişehir’in ve ilçele-
rinin ticaret ve sanayi tarihi belgeler, 
gazeteler ve materyallerle anlatıl-
maktadır. Eskişehir’in ilklerin şehri 
olması yönündeki iddiasını güçlendi-
ren ilk Osmanlı sikkesi, Türkiye’nin ilk 
yerli üretim otomobil Devrim ve ilk 
yerli üretim lokomotif Karakurt, ETO 
MÜZE’de sergilenmektedir. 

Dokunduğu her şeyi altın yapan Frig 
Kralı Midas’tan dünyaca ünlü mizah 
ustası Nasreddin Hoca gibi Eskişe-
hir’in efsanevi kahramanları da ETO 
MÜZE’de yer almaktadır.

Eskişehir’in binlerce yıllık iktisadi 
hayatını günümüze taşıyan Eski-
şehir Ticaret ve Sanayi Müzesi in-
teraktif uygulamalarıyla da dikkat 
çekmektedir. 

Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri 
de yeniden hatırlatan müzede, Eski-
şehir’in yanı sıra ilçelerin de kültürel 
ve tarihi değerleri sergilenmekte; el 
dokuması, gümüş işleme ürünleri, 
tarım için kullanılan aletlere de yer 
verilmiştir. Eskişehir’in ekonomik 

geçmişini günümüze taşıyan müze-
de yaklaşık 600 eser sergilenmek-
tedir. 

ETO MÜZE’de ayrıca ilköğretimden 
üniversite öğrencilerine kadar bin-
lerce öğrenci için dinletiler gerçek-
leştirilmekte sözlü tarih dersleri 
anlatılmaktadır. 

Açıldığı günden bu yana yediden 
yetmişe Eskişehirlilerin ve Eskişe-
hir’i ziyaret edenlerin gözdesi olan 
ETOMÜZE bu güne kadar 18.000’den 
fazla kişiyi konuk etmiştir. 
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