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Alternatif turizm, dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan turizm sektörünün en
önemli unsurları arasında yer almaktadır. Son yıllarda tatil anlayışının deniz, kum ve güneş
üçlemesinden sıyrılarak yerini alternatif turizm türlerine bıraktığı görülmektedir. Turistlerin
yaşları, kültürleri, beklenti ve isteklerinde ki farklılıklar nedeni ile alternatif turizm türleri
artmaya ve çeşitlenmeye devam etmektedir. Bu çalışmada tarihi, kültürel ve doğal açıdan zengin
kaynakların bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinde ki Malatya ilinin sahip olduğu kaynakların
alternatif turizm türü kapsamında ele alınarak potansiyelinin ortaya çıkarılması ve turizme
kazandırılması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmış olup önce alan
yazın taraması yapılarak ikincil verilere ulaşılmıştır. Sonrasında ilin mevcut turizm potansiyeli
hakkında fikir sahibi olan 6 kişiye yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile açık uçlu soru formu
gönderilerek alternatif turizm potansiyeli hakkında bilgileri alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen
veriler betimsel analiz yapılarak incelenmiştir. Katılımcıların bulguları deşifre edilirken kodlama
yapılmış olup birden fazla katılımcının cevaplarının kesiştiği yerde verileri sayısal olarak
göstermek için MAXQDA programı ile kod frekansı yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen
sonuçlar Malatya İlinin sahip olduğu zengin kültürel ve tarihi yapıların başlıca turizm
faaliyetlerini oluşturduğunu göstermektedir. Bununla birlikte ildeki doğal unsurların
değerlendirilmesiyle spor, macera ve sağlık turizmi için potansiyel oluşacağı sonucuna
ulaşılmaktadır.
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Alternative tourism is among the most important elements of the tourism industry, which is one
of the fastest growing industries in the world. In recent years, it has been seen that the
understanding of vacation has left the trilogy of sea, sand and sun, leaving its place to alternative
tourism types. Due to differences in the ages, cultures, expectations and demands of tourists,
alternative tourism types continue to increase and diversify. In this study, it is aimed to reveal
the potential of the resources of the province of Malatya in the Eastern Anatolia Region, where
there are rich historical, cultural and natural resources, within the scope of alternative tourism
and to bring them into tourism. Qualitative research technique was used in the study and
secondary data were obtained by first scanning the literature. Afterwards, an open-ended
question form was sent to 6 people, who had an idea about the current tourism potential of the
province, to obtain information about alternative tourism potential. The obtained data were
analyzed with the descriptive analysis technique. While deciphering the findings of the
participants, coding was made and the code frequency was made with the MAXQDA program
to display the data numerically at the intersection of more than one participant's responses. The
results obtained from the study show that the rich cultural and historical buildings of Malatya
Province constitute the main tourism activities. However, it is concluded that with the evaluation
of the natural elements in the province, there will be a potential for sports, adventure and health
tourism.
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