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TANIMLAR VE KISALTMALAR

SİSMA: (Sistem, İş, Süreç, Meslek Analizi) kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir analiz
yönteminin adıdır.
ÇALIŞMA GRUBU: Bölgenin turizm potansiyeli konusunda deneyimli katılımcılardır.
GZTF: (GZTF) Güçlü ve Zayıf Yönler, Tehdit ve Fırsatlar kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulan SWOT
kelimesinin Türkçe karşılığıdır.
OP: Odunpazarı
SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin baş harflerinden oluşur.
SWOT’ta S ve W organizasyonun güçlü ve zayıf olduğu noktaları, O ve T de fırsatları ve tehditleri ifade
etmektedir.
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ÖNSÖZ
1176 yılında Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçarslan tarafından fethedilen Odunpazarı; Eskişehir'in
güney kesimindeki tepelerin üzerine kurulmuştur. Eskişehir'de 1905 yılında çıkan büyük yangın kentin
aşağıda bulunan esnaf bölgesini ortadan kaldırınca, ticarethaneler ve kamu yapılarının bu bölgeye doğru
kaydığı "Odunpazarı" ismini alan bölge, aynı zamanda; lületaşı ustaları, bakırcılar ve demirciler gibi
geleneksel el sanatlarının isimleriyle anılan sokakların kurulmasına sahne olmuştur. Osmanlı sivil mimari
örneklerini koruyan kent, kıvrımlı yolları, çıkmaz sokakları, ahşap süslemeli bitişik düzenli, cumbalı evleri ile
örf, adet ve geleneklerini koruyarak bir bütün olarak günümüze kadar gelmiştir.
Tarihi Odunpazarı , "Odunpazarı Tarihi ve Kentsel Sit Alanı" olarak tescil edilerek korunmaya
alınmıştır. Ortak miras olarak kabul ettiğimiz bu kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak için
kollarını sıvayan Odunpazarı Belediye Başkanlığı, geçmişten aldığı mirası gelecek kuşaklara bırakmak için
harekete geçmiş, Odunpazarı'nı bir turizm kenti yaparak Eskişehir'e yılda 250 bin turist, 5000 kişiye istihdam
sağlanmasını hedeflenmiştir.
Bu çalışmalarımızı desteklemek üzere, Anadolu Üniversitesi Turizm Araştırma Uygulama Birimi ile
ortaklaşa Odunpazarı Turizm Geliştirme Çalıştayı'nı 19 Aralık 2011, Pazar günü gerçekleştirilmiştir. Eskişehir
Anemon Oteli'nin katkılarıyla düzenlenen ortak akil arama toplantısında Eskişehir'in yıldızı parlayan turizm
bölgelerinden Odunpazarı’nda turizmin geliştirilmesi tartışılmıştır. Moderatörlüğünü Sisma Danışmanı Dr.
İrfan MISIRLI'nın yerine getirdiği ve 38 kişinin katılımıyla düzenlenen Çalıstay'a; Eskişehir’de faaliyet
gösteren otel işletmeleri, Eskişehir’de faaliyet gösteren seyahat acenteleri, Odunpazarı esnafı, Anadolu
Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, Odunpazarı’ndaki restoranların temsileri,
Odunpazarı’ndaki hediyelik eşya satıcılarının temsileri, Eskişehir basının temsilcileri ve Odunpazarı’nda
yaşayanların temsilcileri katılmıştır. Bu çalıştaya emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ediyor ve bu
çalıştayın Odunpazarı turizminin gelişmesinde olumlu katkılar sağlamasını diliyoruz.

Prof. Dr. Davut AYDIN

Burhan SAKALLI

Anadolu Üniversitesi Rektörü

Odunpazarı Belediye Başkanı

3

I.Odunpazarı Turizm Geliştirme Ortak Akıl Arama Çalıştayı Sonuç Raporu

YÖNETİCİ ÖZETİ

ÇALIŞTAYIN AMACI, YÖNTEMİ ve AKIŞI

Bu rapor 19 Aralık 2010 tarihinde, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi
işbirliğinde Eskişehir Anemon Oteli’nde, ilgili tarafların ve iddia sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen I.
Odunpazarı Turizm Ortak Akıl Arama Çalıştayı, tutanağını içermektedir.
I. Odunpazarı Turizm Ortak Akıl Arama Çalıştayı, Tarihi Odunpazarı Bölgesi için Odunpazarı Belediye
Başkanlığı tarafından belirlenen turizm hedeflerine ulaşılmasının konu alındığı ve ortak akıl üretmesi için
kullanılan bir yöntemdir. SİSMA Danışmanlık ekibi tarafından uygulanan bu katılımlı yöntem yaklaşımı ile
gelecekteki turizme faaliyetlerinin gelecek tasarımı ve değişimi için iddia sahiplerinin bilgi ve
tecrübelerinden yararlanarak ortak akıl üretilmiş ve bu değişime sistemsel yaklaşım getirilmiştir.
Sisma Arama Konferansı süreci; ön hazırlık, Arama Konferansı'nın uygulanması ile sonuçların
derlenmesi ve raporlanması olmak üzere üç ana fazdan oluşmaktadır. Hazırlık aşamasında haberleşme
faaliyetleriyle ilgili kişiler ile görüşmeler yapılmış, çalışmanın ana kapsamına karar verilmiş, Arama
Konferansı'nın katılımcı listesi belirlenmiş, bazı katılımcılar ile ön görüşmeler yapılmış ve Arama
Konferansı'nda tartışılacak olan gelecek tasarımı çerçevesi hazırlanmıştır.
Arama Konferansı akışı içerisinde aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmiştir:
Bölgenin turizm potansiyeline yönelik görüşlerin dile getirildiği bir beyin fırtınası seansı ile başlayan
toplantı, bölgenin turizmi için kritik önem taşıyan güçlü ve zayıf yönlerin incelendiği bir ortak grup çalışması
ile devam etmiştir. Bu çalışmanın ardından, katılımcılar, tespit edilen altı ana konu çerçevesinde paralel
gruplara ayrılarak belirlenen sorunlara öneriler geliştirmiştir.
Bu Gruplar:

A. İŞLETMELER VE İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ SORUNLAR
B. RESTORASYON VE FİZİKİ ALTYAPI İLEİLGİLİ SORUNLAR
C. YEREL HALK VE EĞİTİM İLE İLGİLİ SORUNLAR
D‐ YASAL DÜZENLEMELER VE PLANLAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR
E. KÜLTÜR VE SANAT İLE İLGİLİ SORUNLAR
F‐ TANITIM VE PAZARLAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR

Bu çalışma sırasında, paralel gruplar konularıyla ilgili sorunları belirlemiş ve her bir sorun için öneri
listesi çıkacak şekilde sonuçlar bütünleştirilmiştir. Paralel Arama Konferansı işletim sisteminin temel
mantığı aşağıdaki diyagramda görülmektedir.
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A

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Grup Çalışması

B

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Grup Çalışması

C

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Grup Çalışması

Değerlendirme Bütünleştirme
ve Yorumlar
Çalışması

GENEL
OTURUM

Değerlendirme Bütünleştirme
ve Yorumlar
Çalışması

Değerlendirme Bütünleştirme
ve Yorumlar
Çalışması

Paralel oturumlarda önerilen sorunlar ve çözüm önerileri genel oturum seansında değerlendirilmiş ve
grubun tümünün ortak kararı olarak kabul görmüştür.
Rapor; Yönetici Özeti ve Çalıştay Notları olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Yönetici Özeti;
Arama Konferansı'nda grup çalışmalarından sonra ortak akılla üretilmiş ve sonra bütünleştirilmiş bölgenin
turizm potansiyelini ve bu faaliyetleri etkileyecek sorunları, yetkinlik ve zaaflarını ve Odunpazarı Turizmi’nin
geleceğini şekillendirmek amacıyla üretilen önerileri kapsamaktadır. Çalıştay notları, Arama Konferansı'nın
akışıyla tutarlı olarak yapılan tüm çalışmaları, tartışmaları ve değerlendirmeleri akış sırasına göre
belgelemektedir.
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GİRİŞ

Arama konferansı, ortak akıl üretmeyi amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisidir. Bir grup
iddia sahibi, metodolojinin ön gördüğü mantık içersinde en ideal gelecekleri, çözüm önerilerini ortaya
çıkartacak stratejileri, işbirlikçi bir tutumla tasarlarlar. Ortak görüş, sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye
ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma
düzenidir. Klasik olmayan konferans düzeni içinde, ortak akıl aramak üzere toplanan grup üyeleri iki‐üç
günlük bir fikir arama konferansı için bir araya getirilir. Grup üyeleri; konu ile ilgili, o konuda çalışıp bir
tecrübe kazanmış karar vericiler ve bilgi birikimi olan kişiler “kısaca alan uzmanı” diye tanımlanır. SİSMA
çalışmasında aranan şey ortak akıldır. Katılımcıların birbirlerini ikna ederek geliştirecekleri ortak akıl arama
konferansının her aşamasında ortak fikirler aranır ve bulunur. Klasik konferans düzenlerinde bir veya birkaç
kişi çıkıp belirli konuları anlatır ve geri kalanlar dinler; arama konferansında ise, katılanların tamamı bir
düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.
Beyin fırtınaları, tartışma ve yorum konuları genelden özele doğru yürür ve evvelden tanımlanmış
olan "konferans görevi" tamamlanınca sona erer. Avustralyalı bilim adamı Fred Emery tarafından sistem
düşünüşü ve grup dinamiği teorilerine dayandırılarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Çok çeşitli sorunlarda ve
kurumlarda Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, Hindistan ve Norveç gibi ülkelerde 80’li yıllardan bu yana
sıklıkla kullanılmaktadır.
Arama konferansının amacı, normal olarak direkt ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirip,
onları katılımlı bir tasarım ve problem çözme süreci içerisine dahil etmektir. Toplantı, büyük grupların küçük
gruplara bölünmesiyle organik bir şekilde, konferans görevini bitirinceye kadar çalışır. Konferansın sonuca
götürülmesinde bir moderatör bulunur. Moderatör tartışmanın içeriğine karışmaz ve içerik ile ilgili özel
uzman olması gerekmez. Moderatörün rolü, süreci ve çıktıları zamanında tamamlamak ve grubu, yöntemin
tekniklerine uygun bir şekilde yönlendirmektir.
Çalışma Grubu Yapısının Özellikleri
Gelecekten etkilenen ve geleceği etkileyen; gelecek ile ilgili problemlerin çözülmesindeki
alternatiflerden çıkarı olan kimseler gruba davet edilmelidirler.







Karar vericilerin, uygulayıcıların, kurum içi veya dışındaki ilgili ve yetkili yöneticilerin katılmasına
özen gösterilmelidir.
Katılanların uzman olmaları gerekmez ve beklenmez.
Toplantı süresince rütbe, statü, yetki, yaş veya bir meslek grubuna ait olmak katılımcıların
varsayımlarını etkilese de, oturumlarda bir öncelik veya bir ayrıcalık sağlamaz.
Gönüllü katılım önemlidir.
Katılımcılardan kendi fikirleri kadar diğer fikirleri dinlemeye önem vermeleri, yeni veya alışılagelmiş
fikirlere önyargılı yaklaşmamaları, kavgacı değil uzlaştırıcı olmaları beklenir.
Arama konferansı klasik bir konferans türü değildir. Uzun konuşmalar yapılmaz. Metodoloji
yönlendirmesi doğrultusunda her türlü yanıta ve görüşe yer verilir.

Katılımcıların Uyması Gereken Kurallar


Katılanlar, tüm toplantıya müdahil olurlar. Konferans sürecinin evreleri birbiri arasında ilişkili
olduğu için bir parçasına katılıp öbür parçasına katılmamak olmaz.
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Katılanlar, Konferans bitinceye kadar hiçbir şekilde rahatsız edilmemeli ve konferans mekânından
ayrılmamalıdırlar.
Katılanların, iş yerlerinden ve ailelerinden uzakta iki‐üç gün aynı mekânda kalmaları önerilir. Yeme‐
içme ve konaklama tesislerinin aynı mekânda olmasına özen gösterilmelidir.

ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER
Çalışma sırasında iki yöntem ve teknikten yararlanılmıştır. Bunlardan birincisi SİSMA, diğeri ise
SWOT Analizi tekniğidir.

SİSMA Nedir?
SİSMA “Sistem, İş, Süreç, Meslek Analizi” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir analiz
yönteminin adıdır. 1960’lı yıllarda Kanada'da eğitim analizlerinin yapılması ve geliştirilmesi amacıyla
kullanılmaya başlandığı için, İngilizcede öğretim programı geliştirmenin kısaltması olan DACUM (Developing
A Curriculum) yöntemi olarak tanınmaktadır. DACUM yöntemi 1976 yılından itibaren Amerika Birleşik
Devletleri'nde Ohio State Üniversitesi bünyesinde CETE (Center on Education and Training)'nin, özellikle
Prof. Dr. Robert Norton’un ve çalışmaları sonucu sistem, süreç, iş, problem ve meslek analizi yapılması
çalışmalarında da kullanılmaya başlanmış ve günümüzde dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Yöntemin
Türkçe karşılığı olarak SİSMA önerilen DACUM yönteminin dayandığı temel fikir, analizin konunun o alanda
bizzat çalışanların yardımı ve etkin katılımı ile incelenmesidir. Söz konusu yöntemin kullanılması yoluyla,
çalışma alanıyla ilgili analiz hızlı ve etkin bir şekilde belirlenebilmektedir. Çalışmalar iki ya da üç gün
sürebilmektedir. Çalışma kısa süre içerisinde verimli sonuçlar alınabilmesine olanak verdiği için etkin, hızlı ve
düşük maliyetli bir yöntem olarak kabul edilmektedir. İki‐üç günlük grup çalışması ile gerçekleştirilen
analizlerin sonucunda, yapılan çalışma konusuyla ilgili detaylı tablolar ortaya çıkmaktadır.

SİSMA Yönteminin Kullanıldığı Alanlar













İş Analizi
Sistem Analizi
Süreç Analizi
Ortak Akıl Arama Toplantıları
Problem Analizleri
Vizyon Misyon Belirleme Çalışmaları
Eğitim Programı Geliştirme
Yeterlilik Testi Geliştirilmesi
Çalışanların Performanslarının Değerlendirmesi
İş Tarifleri
Proses Tarifleri (ISO 9000)
İş Modifikasyonları
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SİSMA’nın Felsefesi

Yöntemin dayandığı temel felsefeyi; "bir sistemi, süreci, problemi veya işi en iyi o alanda bizzat
çalışanlar tarif ederler" ifadesi ile özetlemek mümkündür. SISMA, çalışmaya davet edilen alan
uzmanlarının aktif olarak katılımları ile gerçekleşen bir grup çalışmasıdır. Söz konusu grup çalışmasında,
alanda bizzat çalışan alan uzmanları, SİSMA yöntemini bilen bir "grup yönlendiricisi"nin (facilitator‐
moderatör) yardımı ile çalışma konusuyla ilgili detaylı bir analizi gerçekleştirebilmektedirler.
SİSMA’nın Kalite Unsurları
SİSMA yöntemi ile yapılacak bir analiz çalışmasının kalitesi temelde iki önemli unsura
dayanmaktadır. Bu unsurlardan birincisi, analizi yapılan süreç, iş, sistem veya meslek dalında bizzat
faaliyet gösteren alan uzmanlılarıdır. Bu uzmanlar belirli kriterlere göre seçilerek çalışmaya davet
edilmektedir. Alan uzmanlarının doğru seçimi çalışmanın kalitesini doğrudan etkileyen en önemli
faktörlerden birisidir. Bu nedenle; çalışmaya katılacak kişinin;
 İlgili alanda bizzat çalışıyor olması,





Alanda tecrübe sahibi olması,
Alan ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olması,
Alan ile ilgili bilgi ve becerileri ifade etme, iletişim kurma ve grup içinde çalışma yeteneğinin olması,
Başta teknolojik gelişmeler olmak üzere, alanla ilgili her türlü gelişme hakkında bilgi sahibi olması
gerekmektedir.

Çalışmanın kalitesini doğrudan etkileyen ikinci bir unsur ise; iki‐üç gün süresince grubun
yönteme uygun olarak çalışmasını sağlamaktan sorumlu olan (Moderatör) grup yönlendiricisidir. Belli
bir karara varmadan önce herkesin düşündüğünü özgürce söylemesi esasına dayanan "beyin fırtınası"
(brain storming) tekniğinin kullanıldığı grup çalışmasında, koordinasyon ve yöntemin aynen uygulanması
açılarından grup yönlendiricisi büyük önem taşımaktadır. Grup yönlendiricisi olarak görev alan kişinin
SİSMA yönteminin uygulanması konusunda kapsamlı bir eğitim (teorik ve uygulamalı) almış olması
gerekir. Grup yönlendiricisinin, insan ilişkileri ve grup yönetmede yeterli olması, iki ya da üç günlük
çalışma süresinde istenilen hedeflere, istenilen kalitede ve verimli bir şekilde ulaşılabilmesi bakımından
yeterli olması ön koşuldur.
SİSMA yöntemi ile gerçekleştirilen grup çalışmasının tüm aşamalarında, grup içinde uzlaşma
sağlanması, tartışmaların konuyla doğrudan ilgili olması ve belirlenen süreyi aşmaması yönlendiricinin
iletişim becerisine ve yöntemi uygulamadaki başarısına bağlıdır.
SİSMA Çalışmasının Aşamaları
Çalışma; katılacak alan uzmanlarının belirlenen kriterlere göre tespit edilerek seçilmesini takiben
incelenecek alanın dar ya da geniş kapsamlı olmasına bağlı olarak iki ya da üç gün sürebilmektedir.
Çalışma;
 Grubun yöntem hakkında bilgilendirilmesi,
 Sistemin/sürecin/sorunun/mesleğin/işin beyin fırtınası tekniği kullanılarak gözden geçirilmesi,
 Mesleğin/işin/sistemin/sürecin ana dallarının belirlenmesi,
 Ana dallara bağlı olarak anlamlı alt grupların belirlenmesi,
 Belirlenen ana ve alt grupların tekrar gözden geçirilmesi ve düzenlenmesi,
 Belirlenen ana ve alt grupların sıralanması,
 Alanın bugünü ve geleceğine yönelik eğilimlerin belirlenmesi,
 Çalışmanın grup ile tartışılarak son şeklinin verilmesi,
Yukarıda kısaca özetlenen şekilde ve belirlenen esaslara bağlı kalınarak oluşturulan grubun iki–
üç günlük analiz çalışması sonucunda ortaya çıkan tablo daha sonra gerekirse çeşitli
kuruluşlara/kişilere görüş alınmak üzere gönderilmektedir (verification). Bu kuruluşlar/kişiler
yapılan çalışmayı değerlendirmekte ve geri bildirim vermektedirler.
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Çalışma Sırasında Uyulması Gereken İlkeler







Çalışmanın başlangıcında kısa bir ısınma egzersizi (Buz kırma aktivitesi) uygulanmaktadır.
Her bir ana grup için kritik hususların tanımı ve genel gözden geçirme işlemi sırasında serbest
beyin fırtınası yöntemi uygulanmalıdır.
Konunun gözden geçirilmesi sırasında organizasyon şeması geliştirilmelidir.
Her bir grup üyesinden veri almaya çalışılmalıdır. Veri alınamayan grup üyeleri, çalışmaya
katılımlarının sağlanması için motive edilmelidir.
Gruba mümkün olduğu kadar çok, samimi olarak övgüde bulunulmalıdır.
Grup üyelerine asla olumsuz davranılmamalı ve tenkit edilmemelidir.

SWOT (GZFT) Analizi Nedir?
Organizasyonlar da bir birey ya da yaşayan bir organizma olarak tarif edilmektedir. Bir birey olarak
organizasyon için kendisinden ve çevresinden bihaber olma durumu yok olması ile aynı anlamı
taşımaktadır. Dolayısıyla organizasyonlar için kendini bilmek hayati önem taşımaktadır. Çünkü
organizasyonun bulunduğu çevre bilinmeyenlerle doludur ve varlık ekolojisinin çarkları hiç
durmaksızın çalışmaktadır. Çevre, güçlü olan organizasyonları ayakta bırakmakta, çevresinden bihaber
ve dolayısıyla çevreyle uyumsuz olan organizasyonları da yok etmektedir.
Kendini ve çevresini bilmek isteyen bir organizasyon ne yapmalıdır? Bu konuda yapması gereken ilk iş,
durum analizidir. Durum analizi; organizasyonun ayakta kalması için kendine gereken stratejileri
belirlemede temel taşı olacaktır ve kuracağı stratejiler de bunun üzerinde yükselecektir.
Durum analizi SWOT olarak da bilinmektedir. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
kelimelerinin baş harflerinden oluşur. SWOT’ta S ve W organizasyonun güçlü ve zayıf olduğu noktaları,
O ve T de fırsatları ve tehditleri ifade etmektedir.
Organizasyonların çevresi iç ve dış çevre olmak üzere ikiye ayrılır ve bu iki çevreyi de etkileyen bir
takım faktörler vardır. SWOT’ta organizasyonun güçlü ve zayıf olduğu taraflar belirlenirken dış
çevrenin etkisiyle ortaya çıkan fırsat ve tehditler de incelenmektedir. Güçlü ve zayıf yönler iç çevre
faktörlerini; fırsat ve tehditler ise dış çevre faktörlerini oluşturmaktadır. Bu iç ve dış faktörlerin analizi,
organizasyonun SWOT’unu gösterir.
SWOT da amaç; gerek iç çevrenin gerekse dış çevrenin etkenlerini göz önünde bulundurarak,
fırsatlardan ve güçlü özelliklerden maksimum seviyede faydalanılacağı, zayıf yönlerin ve tehditlerin
etkisinin minimum olacağı stratejiler belirlemek ve geliştirmektir.
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SWOT ANALİZİ SONUÇLARI
Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nin Turizm Açısından Güçlü Yönleri


Bölgenin tarihi geçmişi olması.



Eskişehir’in merkezinde yer alması.



Eskişehir’e hakim bir konumda bulunması.



Hava kalitesinin iyi olması.



Tarihi dokunun bozulmamış olması.



Yöre halkının binalarda yaşamaya devam ediyor olması.



Turizme halk desteğinin bulunması.



Çıkmaz sokağının olmaması.



Marka potansiyelinin olması.



Tanıtımının ve pazarlamasının yapılıyor olması.



Turizm ve bölge ile ilgili bir belediye başkanının olması.



Tarihi cami ve türbelerinin bulunması.



Güzel sivil mimari örneklerinin bulunması.



Lületaşının Eskişehir’de çıkması.



Eskişehir’in ulaşım açısından kavşak noktada bulunması.



Fiziki alt yapı olarak en sağlam zeminli bölgede olması.



Eskişehir’in kurulduğu yer oluşu.



Kültürel merkez oluşu.



İlk ihracatın yapıldığı yer oluşu.



Kadınların yaptığı el işlerinin ekonomiye katkısının olması.



Mevlevi kültüründe 2. önemli yer olması.



Kadınların etkili ve tepkili oluşu.



Eğlenceli bir semt oluşu.



Cam el sanatlarının Türkiye’de bir ilk oluşu.



Üç farklı temalı müzelere sahip oluşu.



Kaynak suların ve çeşmelerin bulunuşu.



Dünyadaki tek lüle taşı müzesinin burada bulunuyor oluşu.



Lületaşının dünyaya tanıtıldığı merkez oluşu.



Kadın girişimciliğinin gelişmişliği.



Termal kaynaklara yakın oluşu.



Kültürel kaynakların (Fotoğraf, vb) kolay ulaşılır olması.



Tüm turistik unsurların birbirine yakın oluşu.



Resmi Kurumların bölgede yoğun oluşu.
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Odunpazarı’nın Eskişehir’in nüvesini oluşturması ve bir Odunpazarı kültürü olması.



Ev kadınlarının ev ekonomisine katkı sağlıyor oluşu.



Eski ve gelenekçi mahalle kültürünün devam ediyor oluşu.



Odunpazarı Meydanı’nın miting alanı oluşu.



Turizm olgusunun yeni oluşu nedeniyle kolay yönlendirilir oluşu.



Odunpazarı isminin orijinal oluşu.



Odunpazarı’nın hazır bir ürün haline gelmiş olması.



Kalabak içme suyunun Odunpazarı’nda oluşu.



Görsel ve görsel olmayan geleneksel kültürel değerleri taşıyor oluşu.



Odunpazarı’nın sürekli genişlemeye açık oluşu.



Sokaklarının yokuş ve meyilli olduğu için temiz oluşu.



Araç kullanmaya gerek olmadan rahatça gezilebilmesi.



İlk piknik alanının Bademlik olması.



Şelale parkın bulunuşu.



Öğrencilerin Odunpazarı’na yoğun ilgisi.



Eğitim ve sağlık hizmetleri açısından merkez olması.



İlk medresenin Odunpazarı’nda olması.



Mistik bir atmosfere sahip olması.



Her tarafının rahatlıkla gezilebilir oluşu.



Hava limanına olan yakınlığı.



Şehir mezarlığının Odunpazarı’nda oluşu.
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Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nin Turizm Açısından Geliştirilmeye Açık Yönleri


Odunpazarı halkının sosyoekonomik durumunun düşük olması.



Otopark sorunu.



Evcil hayvanlar için konaklama yerinin olmaması.



Konaklama sorunu.



İnsanların eğitim eksikliği.



Güvenlik ve asayiş sorunu.



Trafik sorunu oluşu.



Kasıtlı yapılan tahribatlar.



Günübirlik tesis eksikliği.



Hijyenik tesis eksikliği.



Reklam ve tanıtımın yetersiz olması.



WC eksikliği.



Hizmet sunumundaki eksiklikler.



Akşamları vakit geçirme etkinliğinin bulunmaması.



Yerel halkın turizme olan direnci.



Banka şubesi eksikliği.



Etnografya müzesi eksikliği.



Eskişehir halkının Odunpazarı hakkında bilgi eksikliği.



Turizm fuarı olmayışı.



Turizmi tanıtma bürolarının eksikliği.



Ticaret ve eğlence merkezlerinin az oluşu.



Saat 20:00 den sonra ıssız oluşu.



Eskişehir’in sadece bir öğrenci kenti olarak algılanıyor oluşu.



Mimari restorasyonun dış cephe ile sınırlı oluşu.



Mimari restorasyonların sıfırdan betonarme olarak yapılıyor oluşu.



Yazılı tarih konusunda ciddi bir çalışma yapılmamış olması.



Yerel yönetimlerin bölgeye bakışının farklı oluşu.



Resmi kurumların Odunpazarı’nı sahiplenmemeleri.



Türk hamamlarının restore edilmeyişi.



Eski farklı kültürlerin yeterince değerlendirilmiyor oluşu.



Külliyede yapılan etkinliklerin sadece Ramazan ayı ile sınırlı olması.



Odunpazarı merkez parkının, kıraathanelerin ve bademliğin iyileştirilmemesi.
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Kuyumcular çarşısının dokusunun bozulmuş oluşu.



Mimari dokuyu bozan yüksek yapıların oluşu.



Bitirilemeyen altyapı çalışmalarının varlığı.



Spor kamplarının olmayışı.



Müze sayısının az oluşu.



Madde bağımlısı gençlerin Odunpazarı’nda oluşu.



Sebze ve meyve bahçelerinin yok olma sorunu.



Konferans salonu eksikliği.



Yöreye adını veren odunun satılmayışı.



Restore edilen yapıların rasgele kiralanıyor oluşu.



Kiracıların fazlalığı.



Yön tabelâlarının olmayışı.



Sürdürülebilirlik bağlamında turizmde yer alan aktörlerin koordinasyonsuzluğu.



Rehber ve yeterli tanıtım elemanının olmayışı.



YHT ile Odunpazarı bağlantısının olmayışı.



Ulaşım eksikliği.



Marka olabilecek bir ürünün olmayışı.



Bölge haritasının olmayışı.



Uzun vadeli bir planın olmayışı.



Büyük otobüslerin ve kötü seyahat minibüslerinin bölgeye girmesi.



Halk otobüsü ve diğer sürücülerin olumsuz tutum ve davranışlarının olması.



İlgili kurumların (Turizm Bakanlığı. MEB vb) katkılarının yetersizliği.



Bölge halkının bölgeyi korumada yardımcı olmaması.



Odunpazarı’nı gezdirecek tarihi araçların olmayışı.



İyi eğitilmiş rehberlerin bulunmayışı.



Turizmin geliştirilmesi ile ilgili kaynak yetersizliği.



Atlıhan gibi bir alışveriş merkezinin bulunmayışı.



Yöresel el sanatlarının çeşitliliğinin az olması.



Odunpazarı’nın yurtdışı pazarına tanıtılmaması.



İldeki turizmcilerin Odunpazarı ile ilgilenmemesi.



Ev pansiyonculuğunun gelişmemiş olması.



Hostel olmayışı.



Esnafın turiste önem vermeyişi.



Ayrılan fondan yöre halkının yararlanmayışı.



Gürültü kirliliği olması.



Odunpazarı’nın Mevlevi kültürü içindeki yerinin iyi bilinmemesi.



Yöresel halk oyunlarının kaybolmaya yüz tutması.
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Odunpazarı lobisinin Turizm Bakanlığı ve ülke çapında oluşturulmayışı.



Odunpazarı’nın uzun süreli konaklamaya uygun olmayışı.



Kültürel mirasın korunması anlamında alan yönetimlerin olmayışı.



İyi bir restoranın olmayışı.



Kurşunlu külliyesinin gerçek işlevinde kullanılmayışı.



Yoğun kömür kullanımı.



Hediyelik eşya çeşidinin az oluşu.



Yerel markaların Odunpazarı’na olan eksik ilgisi.



Yerel markaların Odunpazarı’na sponsorluklarının yeterli olmaması.



Bademlik tesislerinin atıl durumda olması.



Yangın çıktığında müdahalenin zor yapılması.



Odunpazarı’nın coğrafi yapısına uygun ulaşım hizmetlerinin olmayışı.



Çöp toplama merkezinin çağdaş olmaması.



Odunpazarı festivalinin olmaması.



Turizm elçilerinin olmayışı.



Eskişehir halkının Odunpazarı’nı görmemesi.



Kardeş şehir sayısının az oluşu.

TARİHİ ODUNPAZARI BÖLGESİ’NDE TURİZMİN ANA SORUN ALANLARI,
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
A

İŞLETMELER VE İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ SORUNLAR

A01

SORUN

İşletmecilik vasfına sahip olmayanların işletmecilik yapması.

ÇÖZÜM

İşletmecilerin belirli aralıklarda akademik düzeyde eğitime tabi
tutulmaları.

SORUN

Kalifiye personel temininde sıkıntı.

ÇÖZÜM

Mesleki turizm ve otelcilik eğitiminin yaygınlaştırılması.

A02

A03

A04

A05

SORUN

İşletmelerde hijyene önem verilmemesi.

ÇÖZÜM

Denetimlerin sıklaştırılması ve zorunlu hijyen eğitimlerinin verilmesi.

SORUN

İşletmelerde görselliğe önem verilmemesi.

ÇÖZÜM

Otantik yapının korunarak iç dekorasyon konusunda ücretsiz
danışmanlık verilmesi.

SORUN

Atlıhan çarşısındaki esnafın koordinasyonsuzluğu.

ÇÖZÜM

El sanatları esnafı arasında eşgüdüm ve sinerjinin oluşturulması.
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A06

A07

A08

A09

A10

A11

A12

A13

A14

SORUN

Bölgede kayıt dışı ticaretin varlığı.

ÇÖZÜM

Denetimlerin artırılması.

SORUN

İşletmelerin mekânsal (kapasite olarak) olarak darlığı. Genel alanların
yetersizliği.

ÇÖZÜM

Mevcut boş mekânların grup yemeklerini ağırlayacak şekilde
oluşturulması ve düşük kiralarla iş bilir işletmecilere kiralanması

SORUN

Özellikle bayan işletmeciler açısından işletmelerin güvenlik sorunu.

ÇÖZÜM

Belediyenin işletmelerin bulunduğu cadde ve sokaklarda saat 24:00’ye
kadar özel güvenlik elemanı bulundurması. Kadın girişimciliğinin
desteklenmesi ve Beypazarı örneğinin incelenmesi

SORUN

Hurdacıların bölgedeki varlığı

ÇÖZÜM

Hurdacılara belediye tarafından uygun başka bir yer gösterilmesi.

SORUN

İşletmelerin Odunpazarı’nın tanıtımına önem vermemeleri.

ÇÖZÜM

Esnafın ve yerel halkın eğitime tabi tutulması ve Odunpazarı esnafının
ortak tanıtım için güç birliği yapmaları.

SORUN

Farklı ürünler sunan işletmelerin açılmaması.

ÇÖZÜM

Farklı ürünler sunan işletmelerin gezi güzergâhlarında açılmasının teşvik
edilmesi.

SORUN

Kültürel etkinliklere yerel esnafın kayıtsız kalması.

ÇÖZÜM

Eğitim şart!..

SORUN

Kültürel etkinliklerin yüksek sezon dışındaki aylarda düzenlenmesi.

ÇÖZÜM

Kültürel etkinliklerin tarihleri Kasım, Aralık, Haziran ve Temmuz gibi
aylarda yapılması.

SORUN

Yörede butik otellerin azlığı.

ÇÖZÜM

Yörede butik otellerin açılmasının teşvik edilmesi.

B

RESTORASYON VE FİZİKİ ALTYAPI İLE İLGİLİ SORUNLAR

B01

SORUN

Restorasyonu yapılan bölgelerde binaların korunmasına yönelik bilgi
verilmemesi.

ÇÖZÜM

Belediye tarafından hazırlanacak broşür, kitapçık ve eğitimlerle,
insanların bilinçlendirilmesi ve Kültürel Miras Alan Yönetimi Planının
uygulanması.

SORUN

Koruma bilincinin yerleşmemesi.

B02
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B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

ÇÖZÜM

Belediyeler, muhtarlar, STK’lar ile denetimin sağlanarak otokontrol
mekanizmasının sağlanması.

SORUN

Bölgede kiracıların yoğun olması.

ÇÖZÜM

Binaların konut olarak kiralanmasından ziyade; işletme, müze, eğitim
kurumu gibi faaliyetlerde kullanılmasının desteklenmesi.

SORUN

Restorasyon için bütçe yetersizliği.

ÇÖZÜM

Kredi sağlayan kuruluşlar ile kriterler konusunda görüşülmesi.

SORUN

Bölgedeki binaların ahşap olmasından dolayı yangın tehlikesinin
olması.

ÇÖZÜM

Yangın söndürme sistemlerinin binalara ve sokak köşelerine yapılması.

SORUN

Restorasyon konusunda yetişmiş usta bulunmaması.

ÇÖZÜM

Restorasyon ustalarını Eskişehir’e getirip eğitim verdirilmesi.

SORUN

Kredi sağlayan kurum, kuruluşların değerlendirme kriterlerinin yüksek
olması.

ÇÖZÜM

Kredi sağlayan kuruluşlar ile kriterler konusunda görüşülmesi.

SORUN

Restorasyonu yapılan binaların görsel olarak zenginleştirilmemesi.

ÇÖZÜM

Bölgede binaların pencere, balkon ve bahçelerine çiçeklendirme,
ışıklandırma vb. öğelerin uygulanması.

SORUN

Otopark sorunu

ÇÖZÜM

Bölgeye yakın yerlere yeraltı otoparklarının yapılması.

SORUN

Taşbaşı ve Hamamyolu bölgesinin restorasyonunun yapılmaması.

ÇÖZÜM

Mevcut projelere Taşbaşı ve Hamamyolu bölgesinin ve hamamların
restorasyonlarının eklenmesi.

SORUN

Tuvalet eksikliğinin olması.

ÇÖZÜM

Modern tuvaletlerin sık aralıklarla yapılması ve düzenli olarak
bakımının yapılması.

SORUN

Elektrik, telefon hatlarının görüntü kirliliğine neden olması.

ÇÖZÜM

Restorasyonu yapılan sokaklardaki gibi bütün bölgenin hatlarının
yeraltına alınması.

SORUN

Çevre temizlik hizmetlerinin yetersiz olması.

ÇÖZÜM

Belediyenin konuya daha fazla mali ve insan kaynağı ayırması, yerel
halkın sürdürülebilirlik hakkında bilgilendirilmesi.
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B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

SORUN

Konaklama imkânlarının yetersiz olması.

ÇÖZÜM

Ev pansiyonculuğu ve butik otelcilik teşvik edilebilir. Yatırımcıya
avantajlar sağlanabilir.

SORUN

Şehir içi ulaşım alternatiflerinin yetersizliği.

ÇÖZÜM

Otobüs ve minibüs güzergâhları yeniden düzenlenerek turistik ve ticari
bölgelere girmemesi ve araçların modernizasyonunu sağlamak.

SORUN

Tarihi çeşitliliği yansıtacak minyatür park olmaması.

ÇÖZÜM

İstanbul Belediyesi örnek alınarak Frigya bölgesi başta olmak üzere
Eskişehir’den minyatür örneklerin sergilenmesi için park yapılması.

SORUN

Restorasyonun öncesi ve sonrasıyla ilgili tanıtım tabelalarının
olmaması.

ÇÖZÜM

Restorasyonu yapılan binaların plaketler ve panolarla anlatılması ve
ortaya çıkan sonuca nasıl ulaşıldığının ziyaretçilere görsel ve yazılı
olarak sergilenmesi.

SORUN

Yerel yönetimlerin restorasyon ve altyapıda işbirliğinin yeterli
olmaması

ÇÖZÜM

Yerel yönetimlerin karşılıklı anlaşmalar yaparak bölgedeki
koordinasyonu sağlaması gerekmektedir.

SORUN

Türbeler, camiler, Mevlevihane vb. Yapıların bilinmemesi.

ÇÖZÜM

Restorasyonlarının yapılıp inanç turizmine açılmasını sağlamak.

SORUN

Çok amaçlı eğitici ve eğlendirici, modern çocuk parkı, hayvanat
bahçesi, bitki toplulukları bahçesi olmaması.

ÇÖZÜM

Yalova Bitki Toplulukları Parkı, İzmir Hayvanat Bahçesi gibi örnekler
alınabilir. Bölgenin florası ve hayvan toplulukları ile ilgili çalışmalar
yapılmalı.

C

YEREL HALKIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR

C01

SORUN

Yerel halkın turizm bilinci konusundaki yetersizliği.

ÇÖZÜM

Sokak sakinlerinin gruplar halinde eşli olarak turizmde farkındalık
yaratmak üzere Odunpazarı Belediyesi ve Anadolu Üniversitesi
tarafından eğitilmeleri.

SORUN

Odunpazarı kadınlarının turizme aktif olarak katılmaması turizm elçisi
ve aktörü olamamaları.

ÇÖZÜM

Kadın girişimciliği ve turizm elçisi olma konusunda eğitimler verilmesi,
turizm bölgelerine gezi düzenlenmesi.

C02
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C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

SORUN

Kadın el sanatları pazarında ürün gamının çeşitlenmesi konusunda
kadınların eğitim yetersizliği.

ÇÖZÜM

Kadın el sanatları pazarında satış yapan kadınların satış ve ürün
farkındalığı bağlamında eğitilmeleri.

SORUN

Müşteri ilişkileri, bireysel gelişim, satış teknikleri, iş ve yangın güvenliği,
hijyen vb. Konularda eğitim eksikliği.

ÇÖZÜM

Pazarcılar, kadınlar, esnaf, Atlıhan esnafına müşteri ilişkileri, bireysel
gelişim, satış teknikleri, iş ve yangın güvenliği, hijyen konularında AÜ
tarafından eğitim verilmesi.

SORUN

Atlıhan ve Odunpazarı esnafının eğitimi

ÇÖZÜM

Atlıhan ve Odunpazarı esnafının sektörel eğitimi (tasarım, marka,
kurumsallaşma, üretim)

SORUN

Bölgedeki ilköğretim okulu öğrencilerinin turizm konusunda bilinç
eksikliği.

ÇÖZÜM

Bölgedeki ilköğretim okullarına yönelik turizm müze haftası gibi ve
diğer zamanlarda seminerler düzenleyerek farkındalık yaratmak.

SORUN

Bölgedeki muhtarlar, dernekler ve örgütlü STK’ların eğitim konularında
aktif rol oynamamaları.

ÇÖZÜM

Muhtarlar ve STK’lara sorumluluk eğitimi vermeli. TEMA vb STK’lar
bölge ile ilgili sunumlar gerçekleştirebilir.

SORUN

Gönüllü turizm elçilerinin olmaması.

ÇÖZÜM

Mobil eğitimlerle kahveler ve diğer kişilerin eğitilerek gönüllü turizm
elçisi olmalarını sağlamak.

SORUN

Kültür envanterlerinin olmaması.

ÇÖZÜM

Odunpazarı‐AÜ‐ESOGÜ koruma kurulları ile kültür envanteri hazırlıkları
sürüyor. Somut olmayan kültürel mirasa yönelik üniversiteler ve
Odunpazarı Belediyesi işbirliğinde bir çalışma başlaması.

SORUN

Odun pazarının farkındalık yaratmadaki eksikliği.

ÇÖZÜM

Odunpazarı’nda yaşamış ünlü kişilerin yaşadıkları mekânlar ile ilgili
senaryoları anlatmaları, sahip çıkmaları.

D

YASAL DÜZENLEMELER VE PLANLAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR

D01

SORUN

Odunpazarı Bölgesinin Turizm Bölgesi olarak tescilinin yapılmaması

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm
Kültür ve Turizm Bakanlığı boyutunda turistik bölge tescilli alınması için
gereken koşulların belirlenmesi.
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Orta Vadede Çözüm;
Turistik Bölge tescili için başvurunun yapılması
Uzun Vadede Çözüm;
Turistik bölge tescili sonucunda elde edilecek fonların Odunpazarı Bölgesinde
turizmin geliştirilmesi için etkin şekilde kullanılması
D02

D03

D04

D05

D06

SORUN

Odunpazarı Bölgesi’nin taşıma kapasitesini belirlemeye yönelik planlamanın
olmaması

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm:
Odunpazarı Bölgesinin taşıma kapasitesinin belirlenmesine yönelik araştırma
grubunun kurulması
Odunpazarı bölgesinin taşıma kapasitesine yönelik raporun hazırlanması
Orta Vadede Çözüm;
Belirlenen rapora göre eksikliklere göre mimari, işletmecilik ve altyapı
çalışmalarının yapılması
Uzun Vadede Çözüm;
Planların sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda uygulanması

SORUN

Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi arasında yaşanan
olumsuzluklar, yerel halk, işletmecileri, yatırımcıları kötü etkilemektedir.

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm;
İletişim kanallarının açılması
Orta vadede Çözüm;
İki Belediyeye yönelik ortak amaçların belirlenmesi.
Uzun Vadede Çözüm;
Eskişehir’de turizmin bir marka olarak sürdürülebilirliği için çalışmaların
yapılması

SORUN

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu yasal bürokrasi oluşturuyor ve engel
oluşturuyor.

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm;
Kültürel ve Turistik çalışmalar hakkında kurul üyelerinin bilgilendirilmesi
Orta Vadede Çözüm;
Desteklerin alınması, kurumun imajının değiştirilmesi
Uzun Vadede Çözüm;
Daha kolay ve etkin mimari yenileştirme

SORUN

Mimari dokuya uygun olmayan binaların olması

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm;
Mimari değerlere yönelik halkın eğitimine yönelik çalışmaların artırılması
Orta Vadede Çözüm;
İmar yönetmeliklerinde değişiklikler ve ek maddelerin eklenmesi
Uzun Vadede Çözüm;
Kaynak temini yapılarak kamulaştırma ve yıkım

SORUN

İl Koordinasyon Kurulu etkin olarak çalışmaması altyapı çalışmalarında
çatışma ve sorun yaratıyor. (Devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk).

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm;
Kısa aralıklarla toplanması için Valilik makamından talep edilmesi,
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Orta Vadede Çözüm:
Toplantılarda bölgedeki turizm üzerine çalışma ve altyapı çalışmasının sırayla
etkin ve en az maliyetle yapılması.
Uzun Vadede Çözüm;
Potansiyel sorunlara kısa vadede yanıt verecek yapıya ulaştırılması
D07

D08

D09

SORUN

Bölgede turizmin geliştirilmesi için yasal kaynakların yetersizliği

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm;
Öneri hazırlanması
Orta Vadede Çözüm;
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne verilmesi
Uzun Vadede Çözüm;
Kanunlaşması için siyasi çalışma yapılması

SORUN

İşletmelerin hizmet sunumu standartlarının yükseltilmesi için teşvik edilecek
belgeleme çalışmasının bulunmaması.

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm;
Belediye’de kurul oluşturulması
Orta Vadede Çözüm;
Esnaf ve ticaret odalarıyla birlikte çalışma başlatılması
Uzun Vadede Çözüm;
İşyerlerinin tespiti, belgelerinin verilmesi ve sürekli denetim çalışmalarının
yapılması

SORUN

Odunpazarı Belediye Meclisinde özellikle kültür ve turizm yönetmesine
yönelik bir komisyon olmaması

ÇÖZÜM

Kısa Vadede Çözüm;
İlk toplantıda gündeme alınması
Orta Vadede Çözüm;
Komisyon kurulması
Uzun Vadede Çözüm;
Düzenli raporlarla belediye yönetimine ve meclisine sunum yapılması

E

KÜLTÜR VE SANAT İLE İLGİLİ SORUNLAR

E01

SORUN

Rehberlerdeki bilgi yetersizliği.

ÇÖZÜM

Rehber ve alan kılavuzu yetiştirilmesi. Bölge değerlerinin yine bölgeye
hizmet eden rehberlere tam ve doğru olarak anlatılması. (Mevlevilik )

SORUN

Kültür ve sanat faaliyetlerine ilgisizlik.

ÇÖZÜM

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin tüm yıla yayılarak, duyurusunun daha
etkili yapılması

SORUN

Bölge tarihinin tam olarak araştırılmamış olması.

ÇÖZÜM

Bölge tarihinin tam ve doğru olarak araştırılarak kamuoyuna sunulması.

E02

E03
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(yerel yemekler, dokuma sanatı, pişmiş toprak kültürü, lületaşı, eğlence
kültürü…)
E04

E05

E06

E07

E08

E09

E10

E11

E12

E13

E14

SORUN

Kültürel ve sanatsal aktivitelerin sergilenmesindeki problemler.

ÇÖZÜM

Araştırılan bölge tarihinin bir merkezde toplanarak kültürel ve sanatsal
alanda hizmete sunulması.

SORUN

Festival ve yarışmaların bulunmayışı.

ÇÖZÜM

Bölgenin tanıtımına katkıda bulunacak festival ve yarışmaların düzenli
olarak yapılması.

SORUN

Sanat sokağının olmaması.

ÇÖZÜM

Sanat sokağının oluşturulması

SORUN

Yapılardaki tarihi dokuya uymayacak unsurlar.

ÇÖZÜM

Tarihi bölgede bulunan tüm enstrümanların tarihi dokuya uygun hale
getirilerek kurumsal bir yapıya kavuşturulması. (işletme tabelaları.)

SORUN

Tanıtımda sinemanın yeterince kullanılmayışı.

ÇÖZÜM

Kısa film çalışmaları yapılarak, bölgenin tanıtımına katkıda bulunulması.
Bu konuda kısa film festivalleri düzenlenebilir.

SORUN

Lületaşı ile ilgili bir film olmayışı.

ÇÖZÜM

Lületaşı tarihinin işlendiği sinema filmi yapılması.

SORUN

Lületaşı işçiliğinin yok olma tehdidi.

ÇÖZÜM

OMEK bünyesinde lületaşı kursu açılması.

SORUN

Sözel kültürün korunmaması.

ÇÖZÜM

Bölgede tarihi değer taşıyan, yaşanmış hikâyelerin ve efsanelerin
araştırılarak turizmin hizmetine sunulması.

SORUN

Kültür, sanat ve kongre merkezinin bulunmayışı.

ÇÖZÜM

Bölgenin ihtiyaçlarının karşılanacağı modern ve teknolojik bir kültür,
sanat ve kongre merkezinin ivedilikle yapılması.

SORUN

Yabancı turistlerin yaşadıkları sorunlar.

ÇÖZÜM

Bölge tarihi mekânlarının girişine en az 2‐3 dilde açıklamalardan oluşan
kioskların yerleştirilmesi.

SORUN

Uluslararası ses getirecek aktivitelerin yapılmayışı.

ÇÖZÜM

Guinness Rekorlar Kitabına girecek kültürel ve sanatsal denemelerin
yapılması.
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F

TANITIM VE PAZARLAMA İLE İLGİLİ SORUNLAR

F01

SORUN

Odunpazarı ve Eskişehir markalarının tek başlarına algılanması problemi
Anakent ile bu anlamda uyumsuzluk

ÇÖZÜM

Marka algısını kuvvetlendirici slogan yaratılması görsel veya tipografik
İstanbul deyince herkesin aklına boğaz ya da boğaz köprüsü gelir ama
Üsküdar deyince salacak sahili ve kız kulesi gelir ama kız kulesi aynı
zamanda İstanbul’unda simgelerindendir. Bu anlamda Odunpazarı evleri
örneğin porsuk imgesi ile bütünleştirilerek görsel tasarım olarak şehre
kazandırılması.

SORUN

Şehir içinde info desk ve turizm bilgilendirme merkezleri bulunmamaktadır.

ÇÖZÜM

Şehrin değişik ana arterlerinde hizmet verecek info desklerin kurulması ve
bu mekânlar da şehir hakkında ayrıntılı bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

SORUN

Yönlendirme tabelalarının eksikliği

ÇÖZÜM

Şehrin girişinden başlayarak yönlendirme tabelalarının etkin bir şekilde
kullanılması ve dışarıdan gelenlerin herhangi bir kimseye ihtiyaç duymadan
yollarını bulabilecekleri ergonomik şekilde şehre yerleştirilmesi aynı
zamanda şehre yoğun giriş çıkışın olduğu alanlardan gar ve otobüs
terminali ile havaalanında bu yönlendirmelerin uygulanmaları.

SORUN

Kent mobilyalarının bulunmaması bulunanların da kullanılamaması

ÇÖZÜM

Kent alanı içinde yer alan ana arterler ve kent merkezi dışında kalan
bölgelerde tanıtım amaçlı kent mobilyalarının aktif bir biçimde kullanılması
buna paralel yine ana arterlerde elektronik kiosk uygulamaları ile şehrin
kültürel ve sosyal yapısı tanıtılmalı ayrıca bu elektronik kiosklar gar otobüs
terminali ve havaalanlarında da bulunmalıdır.

SORUN

Bölgesel bazda yerel medya mecralarının kullanılamaması

ÇÖZÜM

Odunpazarı bölgesi etkinliklerinin tanıtımında yalnızca yerel mecralar değil
bölgesel anlamdaki tüm mecralar kullanılmalıdır Bilecik, Bozüyük, Kütahya,
Afyon ve Uşak da hizmet veren bütün iletişim mecralarında yer alması
gerekmektedir. Bu etkinliklere katılımı artırabileceği gibi günübirlik
turistleri de arttıracaktır. Buna paralel olarak yerel otobüs firmalarına OP
bölgesi tanıtımına yönelik imaj ağırlıklı giydirmeler yapılması da bu
anlamda düşüncelerimizdir. Ayrıca radyo kanalları burada ucuz ve etkili bir
mecra olduğu için tercih edilebilir.

SORUN

Odunpazarı markasının parlatılması için bir objenin olmaması

ÇÖZÜM

OP’da yer alan tarihi evlerin yanı sıra cam sanatlarında Türkiye de bir ilk

F02

F03

F04

F05

F06
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olarak bu kapsamda değerlendirilmelidir. Cam sanatlarının İtalya’daki
Murano adasındaki benzerlerinin burada imal edilmesi ile Eskişehir
tanıtımına yönelik lületaşı imgesi yanında ikinci bir enstrümana sahip
olmak bu anlamda tanıtım argümanlarını kuvvetlendirecektir.
F07

F08

F09

F10

F11

F12

F13

SORUN

Rehberlik hizmetlerinin olmaması

ÇÖZÜM

Profesyonel rehberlik hizmeti için eğitim verilmesi ve eğitim sonucunda
eğitimini tamamlayanlara resmi yöresel rehber kokartı verilmesi
sağlanmalıdır. Bu şekilde bölgenin tarih ve kültür değerleri rasyonel
bilgilerle anlatılmış olacaktır.

SORUN

Şehrin değerlerinin lansmanının yapılamaması

ÇÖZÜM

Şehre ait olan değerlerin Yunus Emre, Lületaşı, Sorgun çömlekleri, Frig
vadisi gibi imgelerin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Örneğin Yunus
Emre anma etkinlikleri tıpkı Konya Mevlana, Kırşehir Hacı Bektaş anma
şenliklerinin siyasiler için taşıdığı öneme dikkat edilirse Yunus Emre anma
etkinlikleri de bu kapsamda değerlendirilerek Türkiye hatta dünya pazarına
lansmanının yapılmaması gerekmektedir.

SORUN

İnternet kullanılamamasından kaynaklı problemler

ÇÖZÜM

Arama motorlarında OP bölgesi ilgili anahtar kelime aramalarında ön plana
çıkarılması sağlanmalıdır.
Kamu kurumlarında blog ve forum sayfalarının düzenlenerek aktif hale
getirilmesi gerekmektedir.
Yapılacak olan festival ve benzeri etkinlikler kurumsal internet siteleri ile
desteklenmeli söz konusu forum ve bloglarda adı geçmelidir. Bu mecrada
kullanıma bağlı olarak diğer mecralara göre daha ucuzdur. Ulusal ve
uluslararası otel satış sitelerine şehirdeki konaklama işletmelerinin üye
olmaları sağlanmalı bu otomatik olarak reklamı sağlayacaktır.

SORUN

Kentte düzenlenen festivallerin tanıtım ve lansman problemi

ÇÖZÜM

Daha önce ses getirmiş olan ulusal festivallerin ya da benzer
organizasyonların düzenlenerek Türkiye çapında lansmanlarının yapılması
gerekmektedir. Bu lansmanlar tamamen bütün mecraları kapsamalıdır.

SORUN

Ulusal ve uluslararası kongrelerin çeşitlendirilememesi ve yer sorunu

ÇÖZÜM

Şehir eğer bir öğrenci kenti ise ulusal ya da uluslararası kongrelerin yerine
birkaç günlük öğrenci çalıştaylarına yönelik tüm Türkiye üniversitelerini
kapsayacak şekilde düzenlemesi teşvik edilmelidir.

SORUN

Şehir dışı tanıtımlarının olmaması

ÇÖZÜM

Ulusal anlamdaki bütün turizm fuarlarına katılımın sağlanması
gerekmektedir. Bu fuarlarda kullanılacak olan tanıtım malzemelerinin
nitelik ve nicelikleri ortak paydada belirlenmeli daha önce söylenen şehrin
değerlerine yönelik bu malzemelerin üretilmesi gerekmektedir.

SORUN

Şehir dışı tur operatörleri ile iletişimin olmaması
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F14

F15

ÇÖZÜM

Seyahat acentelerine şehrin tüm etkinlikleri ve değerlerinin tanıtımı için
veri tabanının oluşturulması ve bu veri tabanının etkin kullanımının
sağlanması.
Örnek: yapılacak olan etkinlik veri tabanına mailing yapılır. Dönem dönem
bölgeye ait objeler hediye olarak gönderilir.

SORUN

Şehir dışında tanıtım tabelalarının olmaması

ÇÖZÜM

Eskişehir’e ulaşımda karayollarındaki tüm kavşak noktalarında tanıtım
totemleri konulmalıdır. Her totemde ayrı bir ürün bulunmalıdır.

SORUN

Uluslararası tanıtım organizasyonlarına katılınmaması

ÇÖZÜM

Tıpkı yurt içi fuarlarda olduğu gibi yurt dışı fuarları da takip edilmeli şehrin
objelerinin ve tanıtıcı materyallerin bu fuarlarda kullanılması için
hazırlanması sağlanmalıdır.

KATILIMCILARDAN GELEN EK NOTLAR VE ÖNERİLER


Kültürel etkinliklerin diğer kongrelerle çakışmaması için daha özenli bir planlama yapılmalıdır.



Turistik bölge yönetiminin kurulması gerekli olabilir.



Tur güzergâhlarının rehberlerin bilmemesi sorunu giderilmelidir.



Turizm fuarlarına katılımlar arttırılmalıdır.



Turizm planlamasında salt Odunpazarı düşünülmemeli şehir bir bütün olarak ele alınmalıdır.



Kütahya örneğinde olduğu gibi kent müzesi açılmalıdır.



Tarihi mekânlarda fasıl‐canlı müzik aktivitesi olmalıdır.



Ney dinletisi ücretsiz olmalı veya ücreti belediye tarafından karşılanmalıdır.



Basılı il elkitabı ‐ kartpostal bulunmamaktadır. Bu materyaller hazırlanmalıdır.



Personel kıyafetleri ve donanımları tarihsel dokuyla uyuşmamaktadır.



Müzeler Cumartesi ve Pazar günleri de açık olmalıdır.



Bina künyelerinin oluşturulması gerekmektedir.



Cumhuriyet müzesindeki sunumun daha modern hale getirilmesi, aktivitelerin zenginleştirilmesi
gerekmektedir.



Odunpazarı benzeri Küçük Kapsamlı Turizm Bölgelerine Yönelik Tarihi ve Kültürel Turizm Kongresi
toplanabilir.



Külliye içi restorasyonların modern anlayışla yapılması sorunu giderilmelidir. (Aydınlatmalar vs)



Hizmet standartları ve tabelalar sorunu biran önce giderilmelidir.
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ODUNPAZARI’NDA TURİZM’DEN SORUMLI
EN ÜST KADEMEDEKİ YÖNETİCİ OLSAYDINIZ YAPACAĞINIZ
İLK ÜÇ İCRAAT NE OLURDU?
Çalıştayın hemen başında katılımcılara yukarıdaki soru yöneltilmiş ve cevaplarını önlerindeki kâğıtlara
yazmaları istenmiştir. Aşağıda katılımcıların verdiği cevaplar yer almaktadır. Cevaplar bu rapora,
sadeleştirilerek ve çok fazla tekrara yer vermeyecek şekilde aktarılmıştır.

Odunpazarı Belediye Başkanı olsaydım:


Çocuklara çok amaçlı eğitici ve eğlendirici çok büyük park yapardım.



Çok büyük modern hayvanat ve bitki toplulukları bahçesi yapardım.



Büyük bir alanda meyve ve sebze bahçelerinin olduğu kervan yerleri ve kamping yapardım.



Atatürk Cad. başı, Atatürk Lisesi meydanı, Yediler bölgesi arasındaki üçgende yer alan trafiğin yer
altına alınarak mevcut alanın tarihi Odunpazarı bölgesi ile entegrasyonu ve yeni düzenleme ile
turizm alanının katarak mevcut alana çok değerli ve önemli alan kazandırırdım.



Mevcut turizm enstrümanlarına yenilerini eklerdim.



Cam sanatının maksimuma genişletilmesi ve lansmanı



Nar suyunu Türkiye’ye tanıtırdım.



Başlatılmış olan restorasyon çalışmalarına devam eden tüm Odunpazarı'nın yenilenmesini
sağlardım.



Külliye bahçesine aperatif yiyecek ve hizmetlerinin verilmesi için tarihi dokuyu bozmayan bir kafe
açardım.



Ev pansiyonculuğu konusunda yaşayan halka eğitimler vererek bölge halkını turizm içine alırdım. Ev
pansiyonculuğunun Türkiye’nin 1 numarası olmasını sağlardım.



Odun pazarında dağ bisikleti ile gelen turistlerin dolaşabilmesi için ücretsiz istasyonlar kurardım.



Turizm acenteleri ve turizm fuarlarını takip ederek buralara katılmak.



Odun pazarı markasını canlı tutabilmek için kültürel faaliyetlerle beslemek basılı, görsel etkinlik
faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşarak sürdürmek.



Şelale parkın olduğu alana 5 yıldızlı otel yapımı için uğraşırdım.



Odunpazarı evlerinin bulunduğu alanın tamamını proje kapsamında sokardım.



Odunpazarı Turistik Bölge Yönetimi’ni (DMO) kurmak.



Konuk Turizm İşletmeleri Birliğini kurmak.



Ulusal ve uluslararası turizm tanıtımıyla ilgili fuar ve seminerlere katılmak.



Hedeflediğim turist sayısına göre bölgede konaklama yeme‐içme ihtiyaçlarının karşılanması
sorunsuz vakit geçirmeleri için alt yapıların giderilmesi.



Mevcut lületaşı cam kurslarını yaygınlaştırarak şehri gelir sağlayıcı çalışmaların yapılması.



Tarihsel yapı özelliği taşıyan tüm yapıların envanterini çıkarmak.



Bölgede yaşamış insanlarla toplantı ve turizm anlamında bilgilendirme.



Benzer özelliklere sahip ülkemizde ya da benzer ülkelerde turizm anlamında gelişmiş ve yoğun
destinasyonların gelişim süreçlerini inceleme ve buna bağlı bir bölüm oluşturmak.



Öncelikle alt ve üst yapının görsel olarak güzelleştirilmesi ve restorasyonlara başlardım.
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Alt ve üst yapı tamamlandıktan sonra turizm faaliyetlerini artırabilmek için seyahat acentelerinden
destek alırdım.



Tanıtım bütçesi oluşturma ilgili fuarlara (EMITT) katılım.



Odunpazarı bölgesini trafiğe kapatmak.



Küçük pansiyon tipi otel işletmeleri için insanları yönlendirmek.



Yiyecek içecek işletmelerine yönelik düzenleme çalışmaları yapmak.



Odunpazarı bölgesine büyük bir otel (kaplıca) yapardım.



Odunpazarı bölgesinin öncelikle sosyal yapısını değiştirip insanın o bölgeye olan ön yargısını
kırardım.



Şehir merkezini daha canlı kılmak adına merkezi çalışmalar yapardım.



Ev pansiyonculuğunu geliştirirdim.



Bölgesel istihdamı desteklemek için yerel rehber alma zorunluluğu getirirdim. (Tur düzenleyen
acenteler için)



Cadde üzerindeki manzarayı katleden 3 apartmanı kamulaştırıp yıkardım.



Konaklama imkânın sağlanacağı butik otelleri.



Bölge halkının turizm konusunda eğitim görmesi.



Restoran ve kafelerin arttırılmasına yönelik çalışma.



İnsanların eğitilmesi.



Trafik sorununu çözerdim.



Turizm acenteleriyle çalışma.



Odunpazarı bölgesini oto trafiğine kapatırdım.



Tarihi Odunpazarı bölgesinde ev pansiyonculuğunu teşvik ederdim.



Odunpazarı bölgesini bölgesinde yol kenarındaki binaları yıkardım.



Odunpazarı Belediyesi Anakent Belediyesi işbirliği.



Benzer kurumdaki başka yerine yapmışı araştırmak.



Yalnız bu işle uğraşacak bir ekip oluşturmak.



Altyapı çalışmalarını hızlandırmak.



Otel ve restoran sayısını arttırmak.



Tanıtım faaliyetlerini arttırmak.



Bölgedeki gizli kalmış zanaatları ortaya çıkarırdım.



Sıcak sular ve şifalı suları turizmin hizmetine vermek için çalışmalar yapardım.



Bölgede gizli kalmış zanaatları ortaya çıkarırdım.



Sıcak sular ve şifalı sular ile ilgili projeyi geliştirmeye çalışırdım



Eskiden Kalabak suyu akan mahalle aralarındaki çeşmeleri tekrara hayata geçirirdim.



Fiziksel değerlendirmelere devam ederdim. Semt girişlerindeki yüksek binaları yıktırırdım.



Yeni yaşam alanları açardım.



Yeme içme ünitelerinde hijyene önem verirdim.



Kadınları bilinçlendirir turizmin içinde aktif hale getirirdim.



Odunpazarı için ayrı bir rehberlik tahsis eder gelen kişilerin semt halkında daha ciddi
bilgilendirmelerini sağlardım.



Odunpazarı'nda bademlik tepesini turizme kazandırırdım.



Bölgede butik otelciliği geliştirirdim.



Sıcak sularla SPA turizminin bir bütün olarak ele alınıp geliştirilmesi.
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Odunpazarı’nca örnek olabilecek yurtiçi ve yurtdışındaki turizm merkezlerinin yapmış olduklarını
incelerdim.



Şehirdeki üniversiteler ve turizm konusunda fikir alabileceğim sivil toplum örgütleriyle diyaloga
geçerdim.



Bölgeye gelen turistler için yeterli olabilecek otoparklar yapardım.



Gelen grupların oturup dinlenmeleri ve çay kahve yemek ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kafe,
restoran vb yerlerin açılmasına öncülük ederdim.



Bölgede oturan insanların kendi mülklerini ticari işletme yapmaları için teşvik ederdim.



Turizm, seyahat acenteleri ile anlaşırdım yurtdışı tanıtıma çok defa fazla önem verirdim.



Büyük şehirlerde daha fazla Odunpazarı ile ilgili reklam, tanıtım anlaşmaları yapardım.



Ulusal medyada odun pazarının yer almasını sağlardım.



Diğer illerde yapılan fuarlar için Eskişehir turizmine destek veren tüm firmaların bu etkinliklere
katılmasını sağlardım.



Bunu sağladıktan sonra turizmdeki eğitimli personel sayısını arttırırdım.



Eskişehir’deki tüm belediyelerin ortak hareket etmesini sağlardım.



Odunpazarı mevkii saat 20.00’den sonra bana göre çok ıssız. Gençleri oraya çekebilecek etkinlikler
düzenlerdim. Odunpazarı evlerinin dar sokaklarında enerji yayan standlar ve ışıltılı dükkânlar.



Bence bu başlangıç, yapılırsa arkasından diğer sorunlar birer birer göz önüne gelir ve çoğalır.



Sokak aralarında masalar atıp sokakları hareketlendirirdim. (Adalardaki barlar sokağı gibi)



Bademliğin eski hareketliliğini sağlar oradan Odunpazarı dahil tüm şehrin güzelliğini gösterirdim.



Termal suyu değerlendirir oteller havuzlar ve kaplıcalar şehri yapardım. (Afyon gibi)



Otel oluşumunu hızlandırmak adına girişimcilere destek olup, kolaylıklar sağlardım



Turizm rekreasyon faaliyetlerini arttıracak organizasyonların planlanmasını sağlardım.



Çekiciliği arttıracak reklam faaliyetlerine ağırlık verirdim.



Uzun vadeli turizm politikası oluşturur



Eskişehir bölge tarihinde ve turizm ve kültüre entegre eder.



Uluslararası turizme kapı açardım.



Odunpazarı evlerinin onarım ve tadilatına hız verirdim.



Turizmi geliştirmek için yeni projeler arayışına başlardım.



İç ve dış turizmi geliştirmek için tanıtıma önem verirdim.



Odunpazarı'nı bademliğe kadar restore eder bademliğe devasa SPA ve Health Center yaptırırdım.



Odunpazarı semtinde bir dizi film çekilmesine imkân verir, oranın Cumalı Kızık Beldesi gibi reklam
ve tanıtımını sağlardım.



Odunpazarı semt halkını ve Eskişehir halkını turizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapardım.



Yerli ve yabancı turistlerin öncelikle turizmde beklentileri olan uzun süre kalabilmelerini sağlayacak
etkinlikler yapılacak yerlere ve gelenleri daha fazla burada kalacakları imkânlar sunardım.



Yapılan evleri parklı amaçlara uygun hale getirip iç dizaynlarını yapardım.



Odunpazarı'nı etkin şekilde tanıtacak ve pazarlayacak birimi belediyede kurardım.



Odunpazarı'nda çalışan esnafın ve personelin tarihi dokuya uygun kılık ve kıyafet giydirilmesi için
çalışmalar yapardım.



Odunpazarı'ndaki tarihi dokuyu tamamlayacak diğer tarihi öğeleri daha öne çıkarmaya çalışırdım.
(Yunus Emre – Mol Hatun gibi).
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EK I. I. Odunpazarı Turizm Geliştirme Çalıştayı Katılımcı listesi
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ADI SOYADI

KURUMU
TÜRSAB
Eskişehir Esnaf Odaları Birliği
Odunpazarı Belediyesi
Anadolu Üniversitesi
Odunpazarı Belediyesi
Anadolu Üniversitesi
Grand Namlı Otel
Odunpazarı Belediyesi
Anadolu Üniversitesi
Şelale Park
Roof Garden Otel
Grand Namlı Otel
Anadolu Üniversitesi
RESORT Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Odunpazarı Belediyesi
Anemon Eskişehir Otel
Anadolu Üniversitesi
Grand Namlı Otel
Şelale Park
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Çağla Tur
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Odunpazarı Kasrı Nur Restoran
Doğa Turizm
Odunpazarı Belediyesi
Lületaşı El Sanatları Derneği
Anadolu Üniversitesi
Anemon Eskişehir Oteli
Odunpazarı Belediyesi
Mevlevi Derneği
Çağla Tur
Yöre Turizm
Anadolu Üniversitesi

Akın ÇAMOĞLU
Ali Safa ŞEN
Ayca BÜYÜCEK
Aylin TARCAN
Ayşen AKSU
Barış SEYHAN
Birol NAZLI
Burhan SAKALLI
Çetin KAYA
Erdinç ÇELİKMAN
Faruk AKAY
Fatih KESKİN
Fatih ÖZDEMİR
Fehmi KÖFTEOĞLU
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN
Harun YOLDAŞ
Hatice YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Rafet YÜNCÜ
Kaan ERDİN
Kenan YILMAZ
Mecit UYANIK
Menderes ÜNAL
Prof. Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK
Yrd. Doç. Dr. Murat EMEKSİZ
Mustafa YILDIZBAŞ
Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN
Doç. Dr. Nazmi KOZAK
Nurşen ÇOPUR
Özgür ERSOY
Özhan AYKUT
Ramazan BAĞLAN
Samiye YILDIRIM
Sevim DOĞRUOĞLU
Süleyman EKŞİ
Şerife BALTA
Tuğba ÇELEBİ
Ufuk ÖZKARATAY
Zuhal ŞEN

SİSMA Danışmanlık Ekibi
1
Dr. İrfan MISIRLI
2
Efe MISIRLI

Çalıştay Moderatörü
Asistan
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