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Hepimizin bildiği gibi şehrimiz 
meslek komitemizin tüm iş-
levleri ile (kültür, sanat eğlen-

ce, dinlence ve spor) özdeşleşmiştir. 
Eskişehir’de veya dışarıda yaşayan 
birilerine Eskişehir nasıl? diye sor-
duğumuzda kültür şehri, sanat şehri, 
eğlence şehri, spor şehri cevaplarını 
aldığımızda hiç şaşırmayız, hatta ba-
zen bizim bile bilmediğimiz özellikler 
sıralandığında göğsümüz kabarmı-
yor da değil Kültür ve sanatın kalbi 
olan Eskişehir; modern mimarisinin 
yanı sıra kültürel zenginlikleriyle 
büyükşehirlerimiz arasında değerli 
bir imge kazanmaktadır. Bir nevi ye-
raltında değersiz bir maden olan kö-
mürün büyüleyici bir evrimle elmasa 
dönüşmesi gibi. Özellikle son yıllarda 
kolektif çalışmalarla kültürel mirasın 
ön plana çıkmasıyla bu kimliği daha 
da belirgin hale gelmiştir. Elbette bu 
gelişimde yerel yönetimlerin başta 
Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı 
belediyelerimiz olmak üzere kültür, 
sanat, turizm alanlarında gerçekleş-
tirdiği projelerin azımsanmayacak 
derecede katkısı söz konusudur.  

HER KESİMİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Her yıl düzenlenen Uluslararası Es-
kişehir Festivali ile şehirde müzik, 
resim, tiyatro, sinema gibi alanlarda 
gösteriler ve sergiler yapılmakta; 
şehir tiyatroları, kongre merkezleri, 
müzeler, Tarihi Odunpazarı Evleri, ha-
mamları, Barlar Sokağı, Porsuk Çayı 
ve 1950’ den sonra kurulan Senfoni 
Orkestrası, çok farklı alanlarda geli-
şim öncelikleri sunan üniversiteleri  ile 

öğrencilerin, sanatkarların, turistlerin 
ve yatırımcıların vazgeçemediği kent 
haline gelmiştir. Ticari işbirliklerinin 
önünü açmak üzere gerçekleştirilen 
iletişim, bilgi paylaşımı, tanıtım faa-
liyetlerinin üst seviye bir platformda 
düzenlenmesi yatırımcıların ve tica-
ret erbaplarının şehre duyduğu ilginin 
katlanarak artmasını sağlamıştır. 

STANDARTLARIN ÜSTÜNDE
Yatırımcıların şehre ilgisinin berabe-
rinde getirdiği kazanımlar; yerli ve 
yabancı turistlerin ağırlanması;  çok 
çeşitli eğlence ve sosyal imkanlar; eği-
tim imkanları; yerel halkın ekonomik 
gelişimi ile toplumun her kesimi için 
renkli bir şehir hayatı olanağı sunarak  
Eskişehir’in standartların üstünde şe-
hirler arasında anılmasını sağlamıştır.
Eskişehir’ i modern değerler ve tarihi 
mirasın kusursuz bir sentezi olarak 
düşünecek olursak; Osmanlı dönemi 
mimarı öğelerinden külliyeyi res-
mettiğini fark edebiliriz. Porsuk Çayı 
külliye örgüsü içerisinde şehrin tüm 
öğelerinin planlamasında; başlangıç 
noktası olan cami gibi kültür ve sanat 
değerleri, tarihi yapıları ve her birinin 
içerisinde farklı bir kültür örgüsü ba-
rındıran ilçeleriyle modern bir külliye-
nin unsurlarını barındırmaktadır.

KONAKLAMALI TURİZM ŞART
Eksik yaptığımızı düşündüğüm konu-
lardan birisi bildiğiniz gibi şehrimize  
günübirlik turlar yoğunlukta bunları 
konaklamalı organize edebilirsek 
şehrimize ekonomik katkısının çok 
daha yüksek olacağı kesin olduğu gibi 

Kızılinler projesinin bir an önce sonuç-
lanması termal turizmde de söz sahibi 
olmamız anlamına gelmektedir.

FUAR TURİZMİNE İNANIYORUZ
Şehrimizin en çok hissedilen sıkın-
tılarından biri de fuar turizminde 
tesisimizin olmayışıdır. Bilginiz üze-
re Eskişehir Ticaret Odası olarak 
bu konuda misyon üstlenmiş ve her 
birimizin gurur duyabileceği bütün-
leşik bir yaklaşım ile şehrin külliye 
kimliğini koruyarak aynı zamanda 
teknolojik, mimari, ticari gelişimlerin 
neden olduğu büyüme gerekliliğini 
odağında tutarak yaşam alanlarında 
şehir halkının hizmetine sunulan bir 
projeye daha imza atmıştır.

Proje ile aynı anda yüksek standart 
ve kapasitelerde 2 fuar alanı, 5 fark-
lı konferans salonu, çeşitli sosyal 
donatılardan oluşan dev bir kongre 
merkezi planlanmış ve hayata geç-
miştir. Üstelik söz konusu projenin 
2018 yılının ilk çeyreğinde tamam-
lanması planlanmaktadır. Bu sayede 
Eskişehir; uluslararası ve yerel tica-
ret hacmi, etkin kültür kimliği, eko-
nomik ve teknolojik gelişime açık 
yönleri ile kentsel platformda daha 
üst seviyeye taşınacaktır.  Tüm bu 
konularda lider kent olmamıza rağ-
men rehavete kapılmadan bütün 
birimler elbirliği ve ortak akıllar ile 
çalışarak şehrimizi uluslararası bir 
platformda temsili için çok çaba 
harcamalıyız, harcamalıyız ki gelece-
ğimize bırakabileceğimiz en değerli 
mirasımız bu olsun.
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