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Öz 

Alternatif turizm türleri incelendiğinde kırsal turizmin son yıllarda en fazla gelişim gösteren turizm 
türü olduğu görülmektedir. Öyle ki UNWTO verilerine göre kırsal turizm, Avrupa’da genel olarak 
turizm sektöründe yıllık %2’lik artışa karşın %6 ‘lık bir artışla önemli bir turizm türü haline gelmiştir. 
Bunun en önemli sebeplerinin ise stresli metropol yaşamından kurtulma isteği ile günümüz insanının 
doğaya duyduğu ihtiyacın artması olduğu söylenebilir. Bu durum özellikle metropole yakın kırsal 
alanlara doğru yoğun bir turistik talep oluşturmaya başlamıştır. Ülkemizde de özellikle tatil 
zamanlarında kırsal alanlara yönelik gün geçtikçe daha da arttığı gözlenmektedir. Bu araştırmanın ana 
kütlesini İstanbul’a çok yakın destinasyonlar olan İznik ve Orhangazi ilçelerinin kırsal yerleşimleri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu ilçelerin kırsal mahallelerinde yaşayan ve kolayda 
örnekleme yöntemiyle seçilmiş 229 kişidir. Bu bağlamda bu çalışma ile İznik ve Orhangazi bölgesinde 
yaşayan yerel halkın kırsal turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerine yönelik bakış açısı 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda kırsal turizme bakış açısının kırsal turizm faaliyetlerine 
verilecek destek üzerindeki açıklayıcı etkisi de incelenmiştir. Araştırma bulguları, kırsal turizmin sosyal 
etkilerinin yerel halk tarafından nispeten olumsuz algılandığını, algılanan boyutların yaş, eğitim ve 
kırsal turizm hakkında bilgi sahibi olup olmama değişkenlerine göre farklılaştığını ortaya koymaktadır. 
Kırsal turizme bakış açısının kırsal turizme verilen destek üzerinde de anlamlı bir açıklayıcılığa sahip 
olduğu belirlenmiştir. 
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Abstract 

When alternative tourism types are analyzed, it is seen that rural tourism is the most developed tourism 
type in recent years. Thus, according to UNWTO data, rural tourism has become an important type of 
tourism in Europe with an increase of 6% despite a 2% increase in general. The most important reasons 
for this are the desire to get rid of the stressful metropolitan life and the need for the nature of today’s 
people. This situation has started to create an intense tourist demand especially towards rural areas 
close to metropolitan areas. In our country, It’s observed that the demand for rural areas is increasing 
day by day especially during holidays.The main population of the study is the rural settlements of İznik 
and Orhangazi districts, which are very close to Istanbul. The sample consisted of 229 people who live 
in rural districts of these districts and were easily selected by sampling method. In this context, this 
study aimed to determine the point of view of local people living in İznik and Orhangazi region on 
economic, social, cultural and environmental effects of rural tourism. The explanatory effect of the point 
of view of rural tourism on the support to rural tourism activities was also examined. The findings of 
the research reveal that the social impacts of rural tourism are perceived relatively negatively by the 
local people and that the perceived dimensions differ according to the variables of age, education and 
whether or not they have knowledge about rural tourism. It was determined that the point of view of 
rural tourism has a significant explanatory effect on the support given to rural tourism 
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