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Öz
Turizmin yalnızca kitle turizminden ibaret olmadığı düşüncesi, diğer doğal ve kültürel
kaynakların daha fazla turistik amaçlı kullanılması gerektiğini düşündürmüştür. Bununla
birlikte turizmin rahatsızlık verme noktasına gelmemesi bakımından, belirli bölgelerde ve
şehirlerde yoğunlaşmaması, her bölge ve her mevsime yayılması da bir gereklilik halini almıştır.
Doğaya kaçış, beklenti ve isteklerdeki değişimler, çevre bilincinin artması gibi hususlar da
turistleri artık kitle turizmi dışında farklı turistik faaliyetler arayışına itmiş, böylelikle alternatif
turizm türlerine olan ilgi artmıştır. Bu durum destinasyonlardaki alternatif turizm potansiyelinin
belirlenmesi ve turizm faaliyetlerinin belirli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği
düşüncesini kuvvetlendirmiştir. Bu çalışmada Eskişehir’in alternatif turizm potansiyelinin ortaya
konulması amaçlanmaktadır. Göçmen şehri olarak kabul edilen Eskişehir, birçok farklı kültüre
ev sahipliği yapması, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynakları, kültürel etkinlikleri ve genç bir
şehir olma niteliğiyle önemli bir alternatif turizm potansiyeline sahiptir. Şehrin potansiyelinin
ortaya konulması daha fazla turist çekmenin yanında turizm faaliyetlerinin bir plan çerçevesinde
gerçekleştirilmesine de olanak sağlayacaktır. Özellikle şehir merkezinde yoğunlaşan turizm
faaliyetlerinin ilçeleri de içine alarak genişletilmesi ve turizmin yaygınlaştırılması bakımından
potansiyelin belirlenmesi önemli görülmektedir. Çalışmanın bu noktada hem turizm
paydaşlarına hem de literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Abstract
The notion that mass tourism is not the only type of tourism makes one think that other natural
and cultural resources should be utilized touristically. However, to prevent tourism become a
disturbance, it is necessary that tourism is not concentrated in certain regions and cities but it’s
evenly distributed to every region and season. Factors such as escaping into nature, shifting
expectations and desires and increasing environmental sensibilities have led to touristic activities
other than mass tourism, respectively increasing the interest on alternative tourism types. This
has strenghtened the thoughts that alternative tourism potentials of destinations should be
determined and tourism activities in a given region should be realized within the scope of a plan.
This study aims to determine the alternative tourism potential of Eskişehir. Eskişehir is
considered a migrant city, and it can be said that it holds a significant potential for alternative
tourism due to its natural and cultural resources, cultural activities and the youth of its
population. Revealing the potential of the city would provide opportunities for both attracting
more tourists and conducting tourism activities within the scope of a plan. It is considered
particularly important that the potential for expansion of tourism is determined and touristic
activites concentrated within the city center are expanded to include the surrounding districts.
The study is thought to benefit both tourism stakeholders and the literature in this regard.
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