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İshak Gündoğan
Mahmudiye Belediye Başkanı

Eskişehir’in güneydoğusunda, Eski-
şehir-Konya asfaltı üzerinde yer alan 
Mahmudiye, 1880-1885 yıllarında 
Kafkasya’dan gelen 30-40 hanelik 
Çerkezlerin yerleşmesiyle Atikçerkez 
mahallesi olarak kurulmuştur. Daha 
sonra Bulgaristan, Rumeli ve Roman-
ya’dan gelenlerin Atikçerkez mahalle-
sine iskan ettirilmesiyle büyük bir köy 
halini almıştır.

Mahmudiye adının kaynağı Osmanlı 
İmparatorluğunun ıslahatçı Hüküm-
darı olarak bilinen Mahmut II. (Gazi 
Sultan Mahmut Han-ı Sani) (1784-
1839) dir.

Mahmudiye ulusal kurtuluş mücade-
lemiz döneminde 34 gün işgal altında 
kalmıştır. 18 Eylül 1921 tarihinde düş-
man işgalinden kurtarılmıştır.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1949 
yılında Belediye teşkilatı kurulmuş, 
28.06.1954 tarihinde 6321 sayılı ka-
nun ile Mahmudiye’miz ilçe merkezi 
olmuştur.

Yeşillikler içerisinde olan ilçemizin 
yüz ölçümünün az olmasına rağmen 
zirai potansiyeli büyüktür. Halkımızın 
%85’i çiftçilikte, tarım ve hayvancılık 
faaliyetleri ile uğraşmaktadır.

Belediyecilikte yeni bir soluk olarak 
hizmet vermek anlayışı içerisindeyiz. 
Yeni yaptığımız tüm parkları çocuk 
oyun gurupları, oturma, spor ve yürü-
yüş alanları ile donatıyoruz. Bir taraf-
tan yeni parkları kurarken bir taraftan 
da eski parkları yenileyerek, bakım ve 
onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. 
Park çalışmalarımız bundan sonra da 
ilçe merkezi ve tüm mahallerde olmak 
üzere vatandaşlarımızdan gelen talep-
ler ve ihtiyaçlar çerçevesinde devam 
edecek.

Caddelerin alt ve üst yapılarının bitiri-

lerek en kısa süre içerisinde tamam-
lamak için yoğun çaba sarf ediyoruz. 
İlçemizi modern ve çağdaş bir görünü-
me kavuşturmak için sürdürdüğümüz 
çalışmalarımız hızla sürüyor. İlçenin 
gelişip modern bir yapıya kavuşması 
için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldı-
rım, sert zemin ve kilit parke çalışma-
larımız da devam ediyor. Hedefimiz 
sorunu olmayan, modern, çağdaş bir 
Mahmudiye’dir.

Mahmudiye ilçesinde ESGAZ tarafın-
dan, başlatılan doğalgaz altyapı çalış-
malarının tamamlanmasıyla birlikte 
abonelik işlemlerini yapan vatandaş-
lar doğalgaz kullanımına başladı.

Öte yandan belediyecilik hizmetleri-
mizi geliştirmek için de araç filomuzu 
güçlendirmeye özen gösteriyoruz.  Ya-
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kın zamanda ilçe merkezi ve sınırların-
da kullanılmak üzere filomuza bir araç 
daha dahil ettik.

Belediye olarak ilçemizin  ekonomi 
hayatına da fayda sağlamak için çalış-
malar yürütüyoruz. Bu noktadan hare-
ketle ilçemizde önemli bir yer tutan at 
yetiştiriciliğini daha geliştirmek için 
her türlü sorumluluğu üstleniyoruz. 

Halen mahalli yarışlar için kullan-
dığı pistleri ile resmi yarışlara da 
başlamak için son aşamaya geldik. 
Atçılığın gelişmesi için Bin 752 dö-
nüm üzerine kurulu araziyi Türkiye 
Jokey Kulübüne vererek 2000 yılın-
da hizmete girmişti. Dokuz milyon 
TL harcanarak at hastanesi yapıldı. 
Türkiye'deki at yarışlarında sahalar-
da koşan atların yüzde 50'sini Mah-
mudiye'de yetiştiriliyor. Bu atların 
başarı oranları ise yüzde 40 düze-
yinde. Yarışlara açılmayan hipodrom 
sahasını Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı ile görüşerek ulusal ya-
rışlara açılması için elimizden gelen 
tüm çabayı sarf edeceğiz. 

Hipodrom ulusal yarışlara açıldığın-
da Mahmudiye ilçesi atçılığın cazibe 
merkezi haline gelecek ve birçok ki-
şiye istihdam kapısı açılacak. Eski-
şehir'in çiftçisi, turizmcisi, yatırım-
cısı bu sektörden para kazanacak.

Peyzaj ve çevre düzenlemesi ya-
parak ilçemize yeni parklar, yeşil 
alanlar, çocuk oyun alanları, yürüyüş 
parkurları, oturma ve dinlenme yer-
leri kazandırdık. 

Mahmudiye ilçesinde yıllardır kaderi-
ne terk edilen ve ilçenin en büyük so-

runu haline gelen Seydisuyu Deresi’nin 
çehresini de değiştirdik. Bu sayede 
dere, güzel bir görünüme kavuşarak 
Porsuk Çayı'nı andırarak, ilçemize gü-
zellik kattı. 

Mahmudiye’de yatırım yapmak iste-
yen girişimcilerin yapacakları her türlü 
öneriye de açığız. çerisinde doğalgaz 
ve derin kuyu olan taşınmazlar yatı-
rımcılarını bekliyor. Mahmudiye’mizin 
gelişmesi, güzelleşmesi, insanımızın 
iş bulması için tüm işadamlarımıza 
kapımızın açık olduğunu buradan bil-
dirmek isteriz.


