
ÖNSÖZ

Kırsal turizm, günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan bir turizm türüdür. Günümüzde, 
turizmde yeni arayışlar, turizm sektöründeki değişmeler, yeni yerlerin ve yerel kültürlerin keşfine 
duyulan ilginin artışı, kırsal turizmin giderek daha fazla önem kazanmasına yol açmaktadır.  

Kırsal turizm yerel boyutta istihdam sağlayarak, yerel ekonomileri canlandırarak ve göçü önleyerek 
sosyo-ekonomik gelişime katkı vermektedir. Ayrıca, kırsal kültürün yok olmasını önlemekte, doğal 
çevrelerin korunmasına destek vermekte, diğer turizm türleriyle kolaylıkla bütünleşebilmekte, 
turizmin on iki ay yapılabilmesine fırsat tanımaktadır. Kırsal turizmin bütün bu yararları göz 
önüne alındığında, Türkiye’de ve ilimizde planlı ve kontrollü biçimde uygulanması gerektiği, bir 
kez daha ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de ve Karaman’ımızda yöresel zenginliklerimiz fazla olduğu halde kırsal turizm henüz 
yaygınlaşmamış ve kurumsal hale gelememiştir. Karaman’da yapılan yatırımlarla her açıdan nitelikli 
bir şehir inşa etmek istediğimiz için, kırsal ekonomiyi çeşitlendirecek ve dinamizm kazandıracak 
bilimsel çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumunda sunulan 
çok değerli bilimsel çalışmalar, ilimizdeki kırsal turizm uygulamalarına yön vermesi açısından da 
çok önemli olmuştur.

Kırsal turizmin ülkemizdeki mevcut durumunu ortaya koymak ve gelecekteki uygulama ve 
araştırma çalışmalarını yönlendirmek amacıyla 13-15 Eylül 2011 tarihleri arasında Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi‘nde düzenlenen “1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu” çok önemli 
bilimsel çalışmaların paylaşılmasına fırsat oluşturmuştur. Karaman Valiliği olarak desteklediğimiz 
bu sempozyuma, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK); Karaman 
Belediye Başkanlığı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığı; 
Kırsal Turizm Derneği; Karaman Bilim ve Araştırma Merkezi de katkı sağlamış ve kurumlar 
arası işbirliği ile kırsal turizmin önemi ilimizde gündeme getirilmiştir. Tüm kamuoyunun bu 
konuya sahip çıkması, yerel aktörlerin kapasitesinin gelişmesi için gerekli bilgi ve birikimin 
sağlanması noktasında kurumların bu birlikteliği çok önemlidir. Bu anlamlı girişimi gerçekleştiren 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ni ve değerli bilimsel çalışmalarını ilimizde paylaşıma 
açan araştırmacıları tebrik ediyorum.

İlimizde düzenlenen bu sempozyumun bundan sonra kırsal turizm konusunda gerek yurtiçi ve 
gerekse yurtdışında yapılacak çalışma ve organizasyonlara ışık tutacak ortak değerler üreteceğini 
ümit ediyorum. 

Sempozyumu değerli kılan araştırma sonuçlarının, International Journal of Social and Economic 
Sciences ile KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisinde yayınlanması, Karaman ilimiz 
açısından değerli bir projedir. Dergilerdeki araştırma sonuçlarının yararlı olmasını ve bu önemli 
akademik çalışmaların artarak devam etmesini diliyorum.
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Üniversitelerin, öğrencilerine daha iyi bir eğitim-öğretim verebilmek, onları çağdaş bilgilerle donatarak 
geleceğe hazırlamak, bilimsel araştırma yapmak, düşünmeyi öğretmek, düşünce üretmek gibi temel 
görevlerinin yanında; ülkenin ve bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine öncülük etmek, katkı 
sağlamak ve sorunlarına çözüm üretmek gibi çok önemli görevleri de vardır. 

Bugün çoğu insan, üniversiteleri, geleneksel olarak yüksek öğretim ve temel araştırma merkezi olarak 
görmektedir. Günümüzde üniversiteler bunun ötesine geçmeyi başarmış ve toplumun refah düzeyi ve 
yaşam kalitesine ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan oldukça geniş çerçevede katkıda bulunan kurumlar 
haline gelmiştir. 

Her alanda eğitime büyük önem veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, bölgede sanayi-üniversite 
ve toplum-üniversite işbirliği çerçevesinde düzenlediği toplantı, panel, seminer ve konferanslarla 
bölge kalkınmasında üstlendiği öncü görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. 1. Ulusal Kırsal Turizm 
Sempozyumu da bu kapsamda düzenlenmiş bir organizasyondur.

Bugüne kadar Türkiye’de ulusal boyutta kırsal turizm hakkında bir sempozyum yapılmamıştır. Bu 
sempozyum bir ilk olarak, kırsal turizmde çalışanları bir araya getirmiş, bilgi birikimleri ve deneyimler 
paylaşılmış, kırsal turizme yönelik olarak dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durum ve gelişmelerden 
haberdar olunması sağlanmıştır. Gelecekte çok önemli bir yere sahip olacağına inandığım kırsal turizm 
açısından ülkemiz dünyada eşi bulunmayan bir potansiyele sahiptir. 

1.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu; 51 üniversite ve 6 araştırma enstitüsünün katılımıyla gerçekleşmiştir. 
Diğer yandan sempozyuma 110 akademisyen, araştırmacı ve uygulayıcı katılmıştır. Sempozyumda 
sunulan bildiriler; kırsal turizmde stratejilerin belirlenmesi, kırsal turizmin desteklenmesi, Ar-Ge 
çalışmalarına yön vermesi açısından işlevsel katkılar sağlamıştır. Bu önemli sonuçların, International 
Journal of Social and Economic Sciences ile KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi aracılığıyla 
çok sayıda kişiye ulaştırılması da, bilgiye ulaşılması bakımından önemli bir çalışmadır. 

Sempozyumun ve dergide yayınlanan bildirilerin, bundan sonra kırsal turizm ile ilgili yapılacak 
çalışmalara ve organizasyonlara ışık tutacağına inanıyorum. 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumunun 
düzenlenmesi, uygulanması ve ortaya konan önemli bilimsel çalışmaların International Journal 
of Social and Economic Sciences ile KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi aracılığı ile 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan tüm görevlilere ve derginin içeriğini zenginleştiren araştırmacılara 
teşekkür ediyor, dergideki yayınların yararlı olmasını diliyorum.
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