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Öz
Kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri olarak tanımlanan kırsal turizm, kent yaşamının zorluklarından
uzaklaşmak isteyen bireyleri cezbedecek bir alternatif turizm türü olarak kabul edilmektedir. Öte yandan; söz
konusu yöredeki yerel halkın, tarım gelirleriyle beraber turizm gelirinden de pay almasına ve sosyo-kültürel açıdan
gelişmesine imkân vermektedir. Türkiye de hem tarım hem turizm için kullanılabilecek arazilere sahip olması
nedeniyle, yeterince yararlanamadığı önemli bir kırsal turizm potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli artırabilecek
yöntemlerden biri de yerel paydaşları bilinçlendirmek ve turizm faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Bu noktada
da bir bölgede yaşayanların gönüllü şekilde bir araya gelmesiyle oluşturulan, toplum yararına çalışan ve bölgenin
her yönden kalkınması için çabalayan sivil toplum kuruluşları etkin rol oynamaktadır. Buradan hareketle; nitel
yöntemlerden biri olan literatür taraması yöntemi ile hazırlanan bu çalışmada; sivil toplum kuruluşlarının turizm
sektöründeki işlevleri de göz önünde bulundurularak, kırsal turizmde hangi kuruluşların yer aldığı ve hangi
fonksiyonlara sahip olduğu araştırılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda İtalya, Fransa, İspanya vb. ülkelerde
kırsal turizm tesislerinin yaklaşık bin yatak kapasitesinden toplamda on binlere varan bir artış gözlenmiştir. Bu da
kırsal turizmin gereken özen gösterildiği takdirde, gelir yaratma açısından ne kadar etkili bir turizm çeşidi
olabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonunda ülkemizde de kırsal turizm kuruluşları incelenerek yapılan
karşılaştırmalarla fonksiyonlarının nasıl daha çok artırabileceğine yönelik öneriler geliştirilmiştir.
*Bu çalışma, 2. Uluslararası Kırsal Turizm Kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.
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Abstract
The rural tourism, which is defined as all tourism activities performed in rural areas, is accepted as an alternative
tourism type which will attract the people who want to go away from the difficulties of city life. On the other hand;
it allows the local residents to get a share from tourism incomes besides their agricultural incomes and to improve
themselves in socio-cultural way. As having convenient lands suitable for agriculture and tourism, Turkey has an
important potential for rural tourism which cannot take enough advantage of this potential. In order to increase
this potential, it should be considered to inform and encourage the local residents to participate into tourism
activities. In this context; the non-governmental organizations (NGOs), which are defined as the organizations
founded by local residents gathered voluntarily, work for the benefits of society and for a region’s economic,
political and social development; have an effective role. In this project, by considering their role in tourism industry,
it is searched that what kind of NGOs play an active role in rural tourism and what kind of functions they have by
using the literature review method used in qualitative methods. As a result of the research, it has observed that
some countries such as Italy, France, Spain, etc. the capacity of rural tourism facilities has been increased from one
thousand beds to ten thousand in total. This suggests that rural tourism can be an effective form of tourism in terms
of income generation if due care is taken. At the end of the study, the rural tourism organizations in Turkey have
examined suggestions on how to improve their function have been discussed with the comparisons made.
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