
ESKİŞEHİR LÜLETAŞI FWSTİVALİ KONUŞMA METNİ 

Sayın belediye başkanım, sayın milletvekillerim, sivil toplum kuruluşları, 
meslek örgütleri ile kamu kurumlarımızın çok değerli yöneticileri, çok değerli 
katılımcılar, değerli basın emekçileri, Odunpazarı Belediyesi tarafından organize 
edilen 2. Lületaşı Festivali nedeniyle aranızda bulunmaktan dolayı büyük bir 
onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim, hepinizi şahsım ve TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası adına saygıyla, sevgi ve dostlukla selamlıyorum 

Ülkemizin bazı kentlerinde, ilçelerinde veya beldelerinde,   farklı amaçlarla çok 
sayıda festival düzenlenmesine rağmen, Odunpazarı belediyemizin öncülüğünde 
Eskişehir’in simge değerlerinden biri ve geleneksel el sanatlarından biri olan 
lületaşı konusunun öneminin ortaya çıkarılması, Eskişehir’in dünya ya 
tanıtılarak başta turizm olmak üzere, bu geleneksel el sanatı işçiliğinin 
geliştirilmesi, ilin ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilen bu 
etkinlikten dolayı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt beye çok teşekkür 
ediyorum. Bir teşekkürü de jeoloji mühendisleri camiası adına yapmak isterim, 
çalışma alanı “taşları tanıma, anlama ve sınıflama” olan jeoloji mühendislerin bu 
önemli olgusunu  bir festivalle tanıtarak toplumsallaşmasına destek vermesi, 
ülkemizin  tek taş festivali olması nedeniyle de teşekkür ederim 

Değerli katılımcılar, 

Küreselleşen dünyada geleneksel el sanatlarının öneminin her geçen gün 
azaldığı, hatta birçoğunun yok olduğu, üretim araçlarının otomasyonu sonucu, 
üretimin makinalaşarak değersizleştiği bir ortamda, 5000 yıldır bu topraklarda, 
zor bir arama sürecinden sonra elde edilen kaynak kayanın, değerli lületaşı 
sanatçıları tarafından işlenerek ortaya çıkarılan ürünler, hem ülkemizin, hem 
Eskişehir’imizin tanıtımına katkıda bulunurken, diğer yandan kentin ve ülkemiz 
ekonomisini de önemli katkılar sunmaktadır. Bu vesileyle lületaşının ocaktan 
çıkarılarak işlenmesi süreçlerine kadar, emeği geçen ve bu geleneksel iş alanını 
sürdürerek bugünlere taşıyan emekçi dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. En 
büyük değerin emek olduğuna inan bizlerin, bu alanda faaliyet gösterenlere her 
türlü kolaylığı ve desteği sağlamız gerektiğine inanıyorum. 

Özellikle son yıllarda 3213 sayılı maden kanununda yapılan düzenlemeler ile 
geleneksel yöntemlerle yapılan madenciliğe ağır darbeler indirilmiştir. Oda 
olarak söz konusu kanun ve kanunun değiştirilmesi süreçlerinde konu TBMM 
gündemine taşınmasına rağmen, bu konuda başarılı olduğumuz söylenemez, bu 
festival dolayısı ile yetkililere bir kez daha buradan seslenmek isterim. Özellikle 



“yarı değerli taş niteliğinde” taşlarımızı,  geleneksel olarak işleyerek ülke 
ekonomisine katkıda bulunan bu sektörün maden kanunu içinden çıkarılarak, 
özel bir alan olarak yeniden düzenlenmesi ve desteklenmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Gelin hep beraber bu alanın yeniden düzenlenmesine katkıda 
bulunalım diye seslenmek istiyor. 

Değerli katılımcılar 

Önemli konulardan biride, ülkemiz onlarca çeşit taş’a sahip olmasına rağmen, 
taş işçiliği ve taş işleme sanatının oldukça az olması nedeniyle, arzu edilir 
düzeyde ülkenin tanıtımına ve ekonomisine katkı koyulamamaktadır. Bu konuya 
Eskişehir, özelde de Odunpazarı belediyemizin öncülük edebileceğini 
düşünüyorum. Sadece lületaşının değil her türlü taşının, taş sanatı ustalarının 
elinden geçerek sanata dönüştürülmesine ve bu alanın ülke çapında 
yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmasını rica ediyorum. G. Afrika gibi bazı 
ülkeler neredeyse ülkenin her köşesinde yer alan taşları işleyerek ülkelerin, 
kentlerin ve özellikle dar gelirli ailelerin ekonomik kalkınmasına önemli 
katkılarda bulunmaktadır. Bizler neden yapmayalım. Yaptığı çalışmalarla taş 
sanatının gelişimine önemli katkılar sunan Odunpazarı belediyemizi, kısıtlı da 
olsa imkanlarının bir kısmını bu alanın gelişimine aktararak, taş sanatı ve 
işçiliğinin geliştirilmesi, daha yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek ülke 
ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyorum. Bu konuda geliştirilecek ortak 
akıl ve strateji çalışmalarına jeoloji mühendisleri olarak da katkıda bulunmaya 
hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün ülkemizin çok nitelikli mermer 
ocakları yanında birikmiş milyonlarca metreküplük pasa niteliğinde atıkların bir 
kısmının işlenmesi suretiyle, hem ülke ekonomisine, hem de çevrenin 
korunmasına katkı sağlanacaktır. 

Değerli katılımcılar sözlerimi fazla uzattığımı biliyorum, tekrar bu güzel 
festivalin açılışında sizlerin arasında bulunmaktan mutluluk duyduğumu 
belirtmek ister, bizleri davet edip, düşüncelerimizi ifade etmemizi sağlayan 
Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurt Başkanımız başta olmak 
üzere tüm festival düzenleme kurulu üyelerine teşekkür eder,  festivalin başarılı 
geçmesini temenni ederim. Saygılarımla 
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