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B ir kent olarak, tarihi bundan 
3400 yıl öncesine kadar uza-
nan Eskişehir,  bir çok kültüre 

ev sahipliği yapmış; farklı renklerin, 
geleneklerin ve adetlerin harmonisi-
ni içinde barındıran bir şehir olarak 
günümüze kadar gelmiştir.

Eskişehir’de yolu kesişen toplumlar, 
bu kültür beşiğinin içinden geçerken 
kendi kültürlerine ait mutfak gele-
neklerini de özenle Porsuk Çayı bo-
yunca yaymış; “köbete”, “met helvası”, 
“çibörek”, “balaban köfte” gibi birbi-
rinden lezzetli yiyeceklerin tariflerini 
bu topraklara armağan etmişlerdir.

Dolayısıyla Eskişehir, globalleş-
meyle gelen hızlı tüketim kültürüne 
alternatif olarak; içeriği zengin ve 
arkaplan olarak güçlü bir mutfak 
geleneğini ziyaretçilerinin ve Eski-
şehirlilerin hizmetine sunmaktadır. 
Tüm bu etkenler neticesinde “dışarı-
da yemek yeme” kültürü Eskişehir’de 
her gün daha fazla gelişmekte ve 
Eskişehir’in marka değerine katkıda 
bulunmaktadır.

RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ 
ESKİŞEHİR’DE BAŞARILI

Turizm üzerinde en etkili öğeler 
içerisinde yer alan restoran işlet-
meciliği ve yeme-içme sektörünün 
Eskişehir’deki başarısı, her yıl yerli 
ve yabancı binlerce turistin ilgisini 
çekmekte ve dolaylı olarak otel iş-
letmeciliği, yolcu taşımacılığı, kültür 
ve eğlence gibi sektörlerin de gelişi-
mine katkı sağlamaktadır.

RESTORANLAR İSTİHDAM 
YARATIYOR

Eskişehir, bir öğrenci şehri olmanın 
yanı sıra bir sanayi ve turizm şehri-
dir aynı zamanda. Doğal olarak faklı 
sosyal gruplara ve farklı ihtiyaçlara 
cevap vermek üzere farklı konsept-
te çok sayıda restoran pazarda ye-
rini almaktadır. Şehir merkezinde 
hizmet veren irili ufaklı bir çok işlet-
me, binlerce kişiye istihdam yarat-
maktadır. Bilinçli ve dinamik tüketici 

kitlesi sayesinde sektör içindeki 
rekabet hakkıyla sürmekte; global 
şirketler, yerel firmaları dünyanın 
pek çok yerinde görüldüğü gibi iflasa 
sürükleyememektedir. 

YEME İÇME SEKTÖRÜ 
POTANSİYELİNİ 

DEĞERLENDİRMELİ

Genel olarak olumlu bir çerçeve içe-
risinden gözlemlediğimiz Eskişehir 
merkezli yeme-içme sektörü tüm bu 
güzel gelişmelere rağmen bir takım 
problemleri de içinde barındırmakta 
ve potansiyelini ne yazık ki yeteri ka-
dar ortaya koyamamaktadır. 
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DÜŞÜYOR

Bu sıkıntıların başında tabi ki eğitimli 
ve kalifiye elemanların sektörde mu-
hafaza edilmesi, kayıt altına alınması 
ve iş yaşantılarında istikrarı sağlaya-
bilmeleri için uygun refah ortamının 
yaratılabilmesi yer almaktadır. Ürün 
ve hizmet sunumunun geliştirilebil-
mesi için yaratıcı düşünen, cesur ve 
özenli personel, tüm sektörlerde ol-
duğu gibi yeme içme sektörü içerisin-
de de en elzem faktör durumundadır. 
Ancak belirli bir standartın yakalan-
ması için gerekli denetimler, ilgili ku-
rumlarca yapılmadığından hijyen ve 
kalite standartı sağlanamamakta ve 
sektör içerisindeki rekabet ortamının 
adil ve hakkaniyetli durumuna karşı 

tehdit oluşturmaktadır. Yine de bu 
Anadolu ve Osmangazi üniversitele-
rinde kalifiye eleman yetiştirilmesi ve 
mesleğin sevdirilmesi konularında ve-
rimli çalışmaların yapılması sevindiri-
ci bir haber olarak yerini almaktadır.

SEKTÖRE HİZMET EDİYORUZ

Sektörün standart yakalamak ve nite-
likli hizmet üretebilmek için en önemli 
ihtiyaçlarından biri de eğitim ve serti-
fikasyondur. Biz de Eskişehir Ticaret 
Odası olarak bu ihtiyacı karşılamak 
için sektörün nabzını tutuyor, ihtiyaç-
ları doğru tespit ederek en verimli çö-
zümleri üretiyoruz. Sektörde çalışan-
ların almakla sorumlu oldukları hijyen 
eğitiminin, sektör tarafından en hızlı 
ve en verimli şekilde edinilebilmesi 
için Milli Eğitim İl Müdürlüğüyle yap-
tığımız protokolle, hizmeti Odamıza, 
sektörün çalışma koşullarına uygun 
şartlarda verilmesini sağlıyoruz. Ek 
olarak meslektaşlarımızın talepleri 
doğrultusunda kalifiye işgücü potan-
siyeli oluşturabilmek için “Servis Ele-
manlarına Yönelik Hizmet Pazarlama-
sı”, “Beden Dili ve İletişim” gibi sayısız 
seminer ve eğitim düzenliyor, sektö-
rün geleceğine yatırım yapıyoruz. 

YEMEK ÇEKLERİ SEKTÖRÜ 
ZORA SOKUYOR

Hem hizmeti sunan hem de hizmet-
ten yararlanan taraflar üzerinde 
baskı kuran ve sektörün gelişimini sı-
nırlayan bir başka konu ise “Sodexo”, 
“Multinet” gibi yemek çeklerinin aldı-

ğı komisyon oranlarıyla ilgili. Müşte-
riye aynı ürünü aynı fiyatla sunmaya 
çabalerken komisyon oranlarından 
elde edilen haksız kazanç, maliyeti 
%10’un üzerine çıkartarak sektörü 
zora sokmaktadırlar. Nitekim benzer 
bir hizmet sunan kredi kartlarında 
bu oran yalnızca %1 civarındadır.

Sonuç olarak halledilmesi gereken 
bazı problemlere rağmen Eskişe-
hir’de yeme içme sektörü, Türkiye 
geneline oranla daha hızlı büyü-
mekte ve kazançlı bir sektör olarak 
öne çıkmaktadır. Bu durum tekno-
lojiyi yakından takip eden, mobil 
uygulamalarla entegre olabilmiş 
kaliteli markaların doğmasına ze-
min hazırlamıştır. 

Yeme içme 

sektörü tüm 

güzel gelişmelere 

rağmen 

problemleri 

içinde 

barındırmakta 

ve potansiyelini 

yeteri kadar 

ortaya 

koyamamakta


