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T icaret Odası’nın şehrimizin tu-
rizmine vermiş olduğu önemli 
katkı bu konudaki hizmetlerinin 

son derece önemli olduğu bu konuda 
hassas davrandığı ve bize de dergisin-
de fırsat verdiği için teşekkür ve şük-
ranlarımızı sunarız.

Gelişen dünyada küresel rekabet or-
tamıyla birlikte teknolojik ve siyasal, 
ekonomik değişiklikleri beraberinde 
getirmiş. Turizmde de deniz kum eğ-
lence ve spor gibi etkinlerin ötesinde 
sağlık kültür turizmi öne çıkmıştır.

Türkiye’ye yurtdışından gelen turist 
sayısı otuz milyonu aşmış ve git gide 
artarken ülkemizdeki krizler nedeniyle 
bütün zorluklara rağmen turizm ülkenin 
geleceği olarak damgasını vurmuştur. 
Eskişehir’in bütün olumsuzluklara rağ-
men yurtiçinde öncelikleri olan şehir 
konumunda ziyaretçilerini arttırmış 
ve gelenleri memnun ederek tekrar 
gelmelerine neden olacak fırsatlar 
sağlamıştır.

Turizmin Gelişmesinde 
Etkili Olan Faktörler

Şehrimizde 1975 yılında bir seyahat 
acentesi varken bugün 60 seyahat 
acentesine ulaşılmış, otel olarak da 
5 yıldızlı oteli yokken bugün 5 yıldızlı 
oteller zincirinin cazibe merkezi haline 
gelmiş Rixos, Hilton, Divan Oteli yer 
almış tarihi özellikleri olan şehrimizde 
Odunpazarı’nda butik oteller ziyaretçi-
lerin önceliği haline gelmiştir.

Özellikle hızlı tren seferleri Ankara 
Konya İstanbul’dan günübirlik ziyaret-

leri arttırmış Eskişehir’e gelenlerin sa-
yısını hayal edemeyeceğimiz sayılara 
ulaştırmıştır. 

Şehrimizin kendine has olan özellikleri 
ve şehre damgasını vuran Büyükşehir, 
Tepebaşı ve Odunpazarı’nı belediye 
hizmetleri ve Türkiye’de ilklere dam-
gasını vurduğu ve herkesin görmek 
için heyecanlandığı tesis ve kültürel 
zenginlikler şehrimizin turizmini can-
landırmıştır.

Görülmeye Değer 
Güzelliklerimiz

Şehrimizin en çok tercih edilen ve gö-
rülmeye değer güzelliklerini sıraladığı-
mızda; 
♦ Frig Uygarlığının kültürel mirası
olan Kral Midas (yazılıkaya), Kurşunlu
Külliyesi, Sivrihisar’daki ahşaplı Ulu
Cami, Ticaret Merkezi Taşbaşı Çarşısı.
♦ Tarihi kişiliğe sahip önemli kişilerin
türbeleri Yunus Emre ve Nasrettin
Hoca’nın bu şehirde yaşamış olması
önemli zenginlikler içermektedir.
♦ Şehrin içinden geçen bir inci gibi
şehri süsleyen tabiat güzelliği Porsuk 
Nehri, şehrin belediyelerce düzenle-
diği oksijen deposu olan görülmeye
değer tabiat harikası parkları.
♦ Şehrin merkezinde çıkan zengin
minarelerle sahip sıcak suyu otellerde 
tedavi amaçlı kullanılması, Kızılinler
Köyü’nden çıkan çok yüksek potansi-
yelli sıcak suların ilerde sağlık tedavi
merkezi olarak kullanılacağı.
♦ Şehrimizde Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nca yapılmış Balmumu
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Müzesi, tarihi kişilerin ve bölgemizin 
insanlarını canlı olarak tanıtılması ve 
sunulması, Cam Müzesi, El Sanat-
ları Müzesi, kentin tarihi geçmişini 
canlandıran şehir müzesi şehrimizi 
ziyaret eden insanları heyecanlan-
dırmaktadır.
♦ Şehrimizin en önemli turizm altya-
pısını oluşturan 2 üniversitemizin bu-
lunması Anadolu ve Osmangazi Üni-
versitesi’nin turizm fakülteleri şehrin 
turizmine büyük katkıda bulunduğu
gibi 1,5 milyon öğrencisi bulunan Açık 
öğretim Fakültesi’de hem şehrimizin 
tanıtımında ve gelişmesinde önemli
bir faktördür.
♦ Tepebaşı Belediyesince yapılan
Türkiye’de ilk alzheimer tedavi mer-
kezi, çocuk orkestrası, belde evleri
hiç durmaksızın yapılan uluslar arası 
sergiler ve yarışmalar Eskişehir ve
tanıtım için önemli bir fırsat oluştur-
maktadır. 
♦ Şehrimizin simgesi olarak tanınan 
lüle taşı ve her konuk tarafından ta-
dılan çi böreği de ziyaretçilerimizin
dikkatini çekmektedir.

Tanıtım Eksikliği İçin 
Göreve Hazırız

Bütün bu özelliklere sahip olan şeh-
rimiz huzurlu sakin ve ulaşımı kolay 
yaşanabilecek kent haline dönüşmüş 
ve turizmde öncelikli şehir olma özel-
liğine damgasını vurmuştur. Bütün 

bunlara rağmen şehrimizin turizmi 
ve ilerdeki yıllardaki gelişiminde ön-
celikle bazı sorunların çözümlenmesi 
gerekmektedir.

Biz TURSAB olarak 9 bin seyahat 
acentesi 34 bölge temsilcisi 155 
müze işletmecisi olarak Kuşadası 
ve İstanbul’da kongre merkezlerinin 
sahibi olarak şehrimizi yurtiçinde 
ve yurtdışında tanıtım eksikliğini gi-
dermek için her türlü hizmete hazır 
olduğumuzu bildirmekteyiz. Ticaret 
Odamızın ve Belediyemizin de bu 
konuda destekleri mevcuttur.

Çözüm Bekleyen 
Sorunlarımız

♦ Şehrimizin otopark ve trafik soru-
nu acilen yeniden yapılanması
♦ Ulaşım sorunu için uçak seferlerini 
yurtdışı ve yurtiçinde belirli zaman ve 
noktalarda uçuşa açılması 
♦ Uzun süreli konaklama için ve kong-
re turizmi için çalışmalar yapılması 
♦ Tarihi zenginliklerimizin tanıtılması 
ve öne çıkarılması için fuarlara katılı-
mın sağlanması, bunun için yapılması 
gereken destek ve alt yapının oluştu-
rulması
♦ Ayrıca çok önemli gördüğümüz
şehrimizi ziyaret eden konuklarımızın
bireysel ziyaretleri dışında grup ziya-
retlerinde kaçak acenta faaliyetleri-
dir. TURSAB’a kayıtlı seyahat acen-

teleri dışında; gruplarla, derneklerle, 
belediyelerle, kamu kuruluşlarıyla 
ziyaret yapılması kanunen yasak ve 
suçtur. Kendilerinin güvenliği ve şeh-
ri tanımadaki eksiklik nedeniyle de 
büyük bir problem yarattığı açıkça 
görülmektedir. Bunların önlenmesi 
için idarenin, emniyetin ve turizm 
sektörünün birlikte ve ödünsüz çalış-
ma yapması şarttır.

Bütün açıklamalarımızda şehrimizin 
parlayan bir turizm potansiyeli çok 
daha verimli hale getirmek için şeh-
rimizde TURSAB, TUROB, Ticaret 
Odası, Üniversite, Belediye, İdare, 
Emniyet, turizm İle ilgili kuruluşla-
rın temsilcilerinin katılacağı Turizm 
Konseyi oluşturulmalı, bu konseyin 
çalışmaları sürekli hale getirilmeli 
ve şehrimiz için alacağı kararların da 
uygulanması sağlanmalıdır. 


