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Dünya çapında bir sorun haline gelen yoksulluk, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
çözüm aradığı başlıca konular arasında yer almaktadır. Böyle bir problemin azaltılmasında
turizm sektöründen faydalanılması gerektiği fark edilmiş ve yoksul yanlı turizm
geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında kırdan kente göç olayının yoğun yaşandığı
Eskişehir’deki kırsal bölgelerde, üretimin belirli bir seviyede kaldığı keşfedilmiş ve kırsal
yoksulluk sorununun büyüyebileceği öngörülmüştür. Bu çerçevede herhangi bir çalışmanın
yapılmadığının anlaşılmasıyla, Eskişehir’deki yoksul yanlı turizmin desteklenmesinde ve
kırsal yoksulluğun giderilmesinde kırsal turizm potansiyelinden nasıl yararlanılabileceğini
göstermek amaçlanmıştır. Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Eskişehir
Belediyesinin web sitelerinden ve alanyazındaki bilgilerden yararlanılarak Eskişehir’deki
kırsal turizm potansiyelini gösteren bir SWOT analizi oluşturulmuştur. Araştırma
sonucunda Eskişehir’de botanik, kamp ve karavan, yayla, mağara, akarsu, bisiklet turizmi,
agro ve ekoturizm, trekking, kuş gözlemciliği ve sportif olta balıkçılığı türlerine dair
potansiyelin var olduğu ancak bunların tarihi ve kültürel yan çekiciliklerle desteklenmesi
gerektiği belirlenmiştir. Sürdürülebilir kırsal turizmden bahsedilebilmesi için de
Eskişehir’in “Kırsal Turizmi Destekleme Kurumuna’’ ve master planına ihtiyaç duyduğu
gözlenmiştir.
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It has been recognized that the tourism sector should be used to reduce poverty, which has
become a worldwide problem. Within the scope of the research, it was aimed to show how
the potential of rural tourism can be exploited in supporting poor-sided tourism in Eskisehir,
where rural-to-urban migration is intense, and in eliminating rural poverty. A SWOT
analysis showing the potential of rural tourism in Eskisehir was created using the websites
of Eskisehir Provincial Directorate of Culture and Tourism and the information on
Eskisehir Municipality. As a result of the research, it was determined that there is potential
for botany, camping and caravan, plateau, cave, stream, bicycle tourism, agro and
ecotourism, trekking, bird watching and sport fishing species in Eskisehir, but these should
be supported by historical and cultural side attractions. In order to talk about sustainable
rural tourism, it has been observed that Eskisehir needs the "Rural Tourism Support
Agency" and its master plan.
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