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Yaklaşık 25 yıldır bilgi tekno-
lojisi alanında yaşanan baş-
döndürücü gelişmeler, içinde 

bulunduğumuz ekonomik ortamda 
adeta yeni bir ekonomik devrim baş-
latmıştır. Bu yeni gelişmelerle bir-
likte, gerek yurtiçi ekonomilerde 
gerekse uluslararası ticaret alanın-
da hizmet sektörünün önemi hızla 
artmıştır.

Hizmet sektörünün özellikle turizm 
ve gezi hizmetleri, eğlence, kültür ve 
spor gibi alanları bizim gibi ülkelerde 
diğer hizmet alanlarına (Ekonomik 
hizmetler, İletişim hizmetleri, da-
ğıtım hizmetleri, eğitim hizmetleri, 
çevre koruma hizmetleri ve mali 
hizmetler) göre ön plana çıkmıştır. 
Temel nedeni ise diğerlerinin yüksek 
sermaye ve bilgi birikimi gerektirme-
si nedeniyle henüz bu alanlarda hazır 
olmamamız.

Turizm hem yurtiçi ekonomi hem de 
dış ticaret açısından eskiden beri 
önemli bir yere sahiptir. 

Turizm Diğer 
Sektörleri Geliştirir

Türkiye ekonomisi açısından kısa bir 
analiz yapıldığında, doğal, tarihi ve 
kültürel zenginliklere sahip bölge-
lerimiz diğer bölgelere karşı turizm 
açısından göreceli bir üstünlüğe 
sahip olmuşlardır. Bu üstünlük ilgili 
illerin refah seviyesini oldukça artı-
rıp, bu şehirleri cazibe merkezlerine 
dönüştürmüştür. Nedeni ise, turiz-
min sektördeki doğrudan etkilerinin 
yanında, diğer bazı faaliyetlerle de 
çok yakın etkileşim içinde olmasıdır. 
Bir şehirde turizmin geliştirilmesi, 
örneğin, hediyelik eşya gibi doğru-
dan bu sektöre dönük üretim yapan 
sanayi dallarını ve bunların yanında el 
sanatları üretimi, ticaret, ulaştırma, 
konaklama ve yeme içme gibi faali-
yetleri de geliştirici etkisi vardır. Bu 
açıdan bir kente yönelik turizmin ge-
liştirilmesi,  kentte özellikle küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin gelişmesin-
de önemli bir itici güç durumundadır.

Ünlü bir benzetmeye göre turizm 
“bacasız fabrika” gibidir. İlgili şehir-
lere para girişini sağlar ve çevreyi de 

sanayi gibi kirletmez. Ancak turizm 
açısından kentteki huzur ve güven 
hep ön plandadır.

Son 15 Yılda 
Gelişme Kaydettik

Bu bilgilere bağlı olarak Eskişehir'de 
turizmin mevcut potansiyelini de-
ğerlendirdiğimizde, öncelikle son 15 
yılda önemli bir yol aldığımız söyle-
nebilir. Hem gelen turist sayısı hem 
de elde edilen turizm geliri açısından 
15 yıl önceye çok çok ilerlerde oldu-
ğumuz açıktır. Yıllarca komşu şehri-
miz Afyon’u hayranlıkla izledik. Af-
yon Güney şehirlere geçişte önemli 
bir kavşaktı ve bu doğal üstünlü-
ğünü değerlendirebildi. Buna ilave 
sağlık turizminde de sıcak sularını 
iyi değerlendirince iç turizm pasta-Metin Güler 

Eskişehir Ticaret Odası 
Başkanı

Esk�şeh�r den�z
dışındak� her alanda 
tur�zme elver�şl� b�r 
şeh�rd�r. Esk�şeh�r’� 
Anadolu’nun buluşma 
noktası hal�ne 
get�rmel�y�z

Turizm ve 
Eskişehir

Hem gelen 
turist sayısı 
hem de turizm 
geliri açısından 
15 yıl önceye 
kadar çok çok 
ilerlerdeyiz
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sından önemli pay aldı. Eskişehir 
ise aynı potansiyel imkânlara sahip 
olmasına rağmen tercihini sanayi-
leşmek yönünde kullandı, ancak za-
man içeresinde iki güzide üniversite 
ve yüksek öğrenci potansiyeli, son 
dört yılda artan lüks otel sayısı, te-
miz sicilli ve yüksek eğitimli halkıyla 
turizmde bugün önemli bir kent ha-
line geldi. Özellikle Porsuk nehrinin 
ıslahı, şehir içi toplu taşımacılıktaki 
iyileşmeler, Kent Park, Bilim ve Sa-
nat Parkının kente nefes aldırması, 
Odunpazarı evlerinin restore edil-
mesi gibi çalışmalar kentimize yeni 
bir kimlik kazandırdı. Bu ilerlemede 
güvenli bir şehir olması, belediye 
hizmeti kalitesinin yüksekliği, yük-
sek hızlı tren, yerli turistin iç turizm 
açısından Eskişehir’i keşfetmesini 
sağladı. (Geçen yıl odamız tarafında 
da “Yüksek Hızlı Trenin Eskişehir’e 
Etkileri Araştırması” nın yaptırılıp, 
Eskişehir halkına sunulduğunu da 
hatırlatmakta yarar var. Eskişehir 
deniz dışındaki her alanda turizme 
elverişli bir şehirdir. 

Eskişehir’i Çekici Kılan 
Bazı Başlıklar

♦ Öncelikle tarihi ve dini değerle-
rimiz ve büyük uygarlıkların yaşa-
dığı yerlerimiz var. (Örneğin; Yunus

Emre, Seyit Battal Gazi, Yazılıkaya, 
Frig Vadisi…) 
♦ Sıcak su kaynaklarımız hem şehri-
mizde hem de ilçelerimizin birçoğun-
da mevcuttur. 
♦ Üniversiteler
♦ Tarihi mekânlar ( Odunpazarı vb)
♦ Son 20 yılda yıldızlaşan eğlence
mekânları
♦ Müzeleri ve parklar (artık tüm Tür-
kiye’de konuşuluyor)
♦ Yüksek bir kentli kültürü
♦ Sicili temiz bir kent (24 saat insan-
lar sokaklarda rahatça gezebiliyor)

♦ Kaliteli bir hizmet sektörü ve bu
sektörde eğitimli çalışanları
♦ Oteller

Gerekli Altyapı 
Oluşturulmalı

Bu koşulların var olduğu bir şehir-
de, mutlaka turizmin önemli bir 
yerde olması gerekir, bu amaçla 
şehrimizin turizm potansiyelinden 
yararlanabilmesi için gerekli altyapı 
oluşturulmalıdır. Konaklama imkân-
larımız oldukça gelişti, son yıllarda 
yüksek yıldızlı otellerimiz hizmete 
girdi. Sıcak su imkânlarımızın bu 
otellerde müşterilerimize ulaştırıl-
ması gerekiyor. Bu nedenle mevcut 
otellerin hepsine bu suları iletecek 
altyapı artık hemen yapılmalıdır. Bu 
sağlandığında zaten mevcut olan 
yüksek rekabet gücümüz daha da 
artacaktır. Şehrimizin coğrafi ko-
numu, iklimi, zengin doğası ve tarihi 
miraslarımızın tanıtımı turizmimizi 
geliştirecektir.

Eskişehir Anadolu'nun 
Buluşma Noktası Olmalı

Özellikle yüksek hızlı trenin sağladığı 
fırsatlar değerlendirilerek Eskişe-
hir’in turistik değerleri iyi kullanılmalı 
ve Eskişehir’i Anadolu’nun buluşma 
noktası haline getirmeliyiz. Daha da 
önemlisi Eskişehir sanat, bilim, kültür, 
turizm, şehircilik alanında öncülüğü-
nü koruyup geliştirerek, örnek şehir 
olmaya devam etmelidir.


