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Türkiye turizminin son yıllarındaki 
en önemli değerlerinden olan Es-
kişehir, kente günübirlik turistlerin 
yanında konaklamalı gelen turistle-
rin sayısındaki artış ile göze çarp-
maktadır.

Eskişehir’in ağırladığı turist sayı-
sı her geçen gün artarken, ağırlıklı 
olarak şehir merkezinde bulunan 
turistik mekanlarda zaman geçiren 
yerli turistler, kentten son derece 
memnun ayrıldıkları görülmekte 
bunun yanında İlçelerin de yoğun 
turistik çalışmalar ile turistlerin bu 
yönde ilçelere de talep göstermesi 
azımsanamayacak derecededir.

Yaşanan krizlere rağmen en az et-
kilenen şehirlerden birtanesi Es-
kişehir diyebiliriz. Çünkü insanlar 
turizmin biraz daha bilinçli bir şekil-
de burada ilerlemesini sağlıyorlar. 
Özellikle sahip olduğu konum, zen-
gin turistik değerler, müzeleri,park-
ları ve oldukça zengin tarihe sahip 
olan ilçeleri ile ilerlemesi durmadan 
devam etmektedir.

Gelen turistler sadece kent içeri-
sinde hafta sonu geçirmek zorunda 
kalıyorlar. Buna ilaveten ilçelerin 
gezilmesi de gelen misafirlere ko-
naklama ihtiyacını gerektirmekte-
dir. Böylece çalışmalar turizm konu-
sunda tüm paydaşların kazanmasını 
sağlamaktadır.

ETO İLE İŞBİRLİĞİ 
İÇİNDEYİZ

Bu gelişmeler tüm turizm çalışanla-
rının ortak ürünüdür. Bunu sağlamak 
için son yıllarda çok çalışmalar yapıl-
mıştır. Başta Sayın Valimiz himayele-
rinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
olarak bizler, BEBKA, TUROB, TÜR-
SAB, acentalarımız, otellerimiz hatta 
ilçelerimiz ile çok sağlam ve gayretli 
tanıtım çalışması yapmaktayız. Eski-
şehir Ticaret Odamız da Fuarların ta-
nıtımı ve etkinliklerimizden haberdar 
etmek için medyanın fuara ulaşımını 
sağlamıştır. Özellikle yurtiçi ve yurt 
dışı fuarlarda sadece kendimiz değil 
tüm paydaşlarla ortak bir stand ha-
zırladık. Bu standda sadece tanıtım 
değil, işletmelerimiz de farklı desti-
nasyonlar ve tur operatörleri ile iş an-
laşmaları yapma olanağı sağlamıştır. 
Bu sayede fuarların daha fonksiyonel 
olmasısağlanmıştır ve turizm sektö-
ründe birlik beraberlik içinde çalışma-
mızı gerçekleştirmiş oluyoruz.

Tüm bunların yanında 2017 de Kültür 
veTurizm Bakanlığımız ile gerçekleş-
tirmiş olduğumuz Destinasyon Yö-
netimi çalışmamız ile Eskişehir’imiz 
ile ilgili tüm paydaşların, tüm kamu 
kurumlarının da içinde olduğu bir ey-
lem planı hazırlanmış ve bu konuda 
çalışmalar devam etmektedir. 

Her şey daha iyi daha gelişmiş daha ba-
şarılı, turizmde örnek, önder bir Eskişe-
hir ve en önemlisi de Türkiyemiz için…

Şennur Azade 
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Turizm Müdür V.

Gelen tur�stler sadece 
kent �çer�s�nde hafta 
sonu geç�rmek zorunda 
kalıyorlar. Buna �laveten 
�lçeler�n gez�lmes� 
de gelen m�saf�rlere 
konaklama �ht�yacını 
gerekt�rmekted�r

Turist 
Sayısı 
Artıyor


