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Sosyal yaşam seçenekleriyle; 
sanatsal faaliyetleri, festival 
ve etkinlikleri, farklı konsept-

teki müzeleri, insana huzur veren 
parkları ile Eskişehir, mutlaka gezilip 
görülmesi gereken bir şehirdir. 

Geleneksel ve endüstriyel mirası, 
el sanatları, tarihi ve doğal güzellik-
leri, kentsel sit alanları ve kendine 
özgü mutfak lezzetiyle Eskişehir, 
Anadolu'nun parlayan bir yıldızıdır. 
Yer altı-yer üstü zenginlikleri, antik 
çağlardan beridir kullanılan şifalı sı-
cak suları, kara ve demiryolu kavşak 
noktasında olması, Eskişehir'in sana-
yi ve ticaret alanında da bilinirliğini 
arttırmaktadır. Tarih boyunca, Türk 
insanına öncülük etmiş önemli şahsi-
yetleri yetiştiren Eskişehir, insanla-
rın bulunmaktan ve huzur içerisinde 
yaşamaktan büyük zevk aldığı marka 
bir şehir haline gelmiştir.

Günümüz dünyasında yaşayan in-
sanların yarısından fazlası şehirlerde 
yaşamakta ve bu insanların harcana-
bilir geliri de giderek artmaktadır. 
Harcanabilir geliri artan insanlar 
başka kültürleri tanıma, yeni yerler 
gezip görme, bilgi ve deneyimler elde 
etme ihtiyaç ve isteğini ön plana çı-
karmaktadır. Bu bağlamda şehirlerin 
coğrafi, kültürel ve tarihi özellikleri 
oluşturmakta, şehirlerin marka de-
ğerine göre de sermaye ve yatırım 
çekebilmekte, mal ve hizmet üreten 
merkez haline dönüştürülmektedir.

Geleceğe Dönük 
Planlar Yapmalıyız

Rekabetçi dünyamızda marka de-
ğerine göre şehirler pazarlanır hale 
gelmiştir. Şehirlerin mal ve hizmet 
üretimlerine göre şehirlerin görü-
nümleri de değişmektedir. Değişen 
ve gelişen şehirlerin turizm gelir-
lerinden de istenilen payı alması, 
doğru yapılan bir planlama sayesine 
sonuca ulaşacaktır. Bu manada şehri-
mizin turizm potansiyelini daha aktif 
hale getirebilmek ve her zaman bir 
adım daha önde olabilmek için, tüm 
paydaşların katılımcı ruhu içerisinde 
olması gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalar şehir nüfusları-
nın, 2030 yılına kadar %61 büyüye-
ceğini ön görmektedir. Turizm hare-
ketliliğinden doğan insan yoğunluğu 
da hesaplandığında, şehir planlaması 
büyük önem arz etmektedir. İnsanla-
rın günlük yaşantılarının düzgün şe-
kilde işlemesini ve yaşam kalitesinin 
daha çok artmasını istiyorsak, Eski-
şehir olarak geleceğe dönük doğru 
planlar yapmalıyız. Doğru şehir plan-
laması, uygulanabilir Turizm Stra-
tejik Eylem Planı, ulaşım ve altyapı 
hizmetlerinin kalitesi, binaların fonk-
siyon ve tasarım özellikleri, tarihi ve 
doğal doku, kamusal alanın durumu, 
yaşayanların demografik yapısı, sos-
yal ve ekonomik faaliyetler, şehrin 
marka değerini ve kalitesini arttıran 
unsurlar olacaktır.

Yaşanılabilir şehirlerarasında üst sı-
ralarda yer alan şehrimizi görmeye 
gelen insanların aklında Eskişehir, her 
zaman hoş bir anı olarak kalacaktır.     
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