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Özet 

Turizmin geliştiği bölgede yarattığı istihdam ve çarpan etkisi turizmin bölgesel kalkınmada en önemli 

araçlardan bir tanesi haline getirmektedir. Bu nedenle bölgesel kalkınma politikalarında çok sık 

kullanılmakta ve kırsal kalkınmada da en önemli araçlardan bir olarak kabul edilmektedir. Buna karşın 

kırsal turizmin gelişmesinde en önemli sorun olarak bu alanda yeteri yatırımcıların bulunmaması olarak 

gözükmektedir. Bu açıdan en önemli unsur kırsal turizm için yeni yatırımcılar bulmak veya yaratmaktır.   

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla 

oluşturulan Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal 

Kalkınma bileşenlerinden biridir. Aday ülke olarak Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde en 

önemli hedeflerinden biri ise kırsal kalkınmanın sağlanmasıdır. Bu nedenle, Avrupa Birliği IPARD ile 

Türkiye’de kırsal kalkınmaya dönük ekonomik faaliyetleri desteklemekte ve bu kapsamda hibeler 

sunmaktadır. Bu kapsamda hibe verilen faaliyetlerden bir tanesi de kırsal turizmdir. 

Bu çalışmada öncelikli olarak kırsal turizmle ilgili temel unsurlar ortaya konulacak ve bu alanda yapılan 

çalışmalar incelenecektir. Çalışmanın ikinci kısmında ise kırsal turizm çeşitleri incelenecek ve uygun 

bölge özellikleri ortaya konacaktır. Çalışmanın son aşamasında ise kırsal turizm yatırımlarına dönük 

finansal destekler incelecek ve bu kapsamda ise IPARD ile kırsal turizm yatırımlarına dönük hibe 

uygulamaları analiz edilecektir.  
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Abstract 

The employment and multiplier effect created by tourism in the region where tourism is developed 

makes tourism one of the most important tools in regional development. Therefore, it is frequently used 

in regional development policies and is considered as one of the most important tools in rural 

development. However, the most important problem in the development of rural tourism is the lack of 

sufficient investors in this field. The most important element in this respect is to find or create new 

investors for rural tourism. 

IPARD is one of the Rural Development components of the Instrument for Pre-Accession Assistance 

(IPA), created by the European Union (EU) to support candidate and potential candidate countries. 

Turkey's accession process to the European Union candidate countries as one of the most important 

goals is to provide the rural development. Therefore,  The European Union offers grants to support 

economic activities for rural development in Turkey. In this context, one of the activities awarded is 

rural tourism. 

In this study, the basic elements related to rural tourism will be revealed and the studies in this field will 

be examined. In the second part of the study, the types of rural tourism will be examined and the 

appropriate region characteristics will be revealed. In the final stage of the study, financial supports for 

rural tourism investments will be examined and in this context, IPARD and grant applications for rural 

tourism investments will be analyzed. 
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