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Kırsal turizmin, kırsal ve doğal ortamlarda yürütülen tüm etkinliklerle bütünleşen, tarımsal
faaliyetlerin ortaya çıkardığı ürünlerle ilişkili ve diğer turizm türleri ile de kolayca
bütünleşebilen doğa dostu bir turizm türüdür. Bu nedenle kırsal turizm, özellikle bu
faaliyetlerin yürütüldüğü kırsal alanlarda yaşayan sakinlerin yaşam kalitesini çok yönlü
olarak etkilemektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, alan yazına dayalı kavramsal olarak
kırsal turizm faaliyetlerinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini belirlemektir. Kırsal turizmin
yaşam kalitesi üzerindeki pozitif etkileri bulunmaktadır. Bunlar; fiziksel çevre, doğal
kaynak kullanımı, toplumsal ve kişisel gelişim, güvenlik, bireysel beklentiler, hayat
standartları, hayata ilişkin kaygıları, bireyin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, özgürlük
seviyesi, sosyal ilişkileri, yaşadığı çevrenin kalitesi, ekonomik durum, kişinin yaşamın
değerini bilmesi, refah duygusu, yaşamdan hoşnutluğu veya mutsuzluğu olarak sıralanabilir.
Bu pozitif etkilere karşın, kırsal turizmin neden olduğu kırsal alanlardaki nüfus artışı,
kalabalıklaşma, gürültü, trafik sorunları, çarpık yapılaşma, gayrimenkul spekülasyonları,
rant ekonomisi ve hayat pahalılığı gibi sorunlar ise yaşam kalitesini olumsuz
etkileyebilmektedir. Ayrıca, kırsal turizmin yaşam kalitesi üzerindeki gerek pozitif ve
gerekse negatif etkileri, kırsal alanlardaki turizmin gelişme evrelerine göre de farklılık
gösterebilmektedir
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Rural tourism is an environmentally sensitive type of tourism that affects the quality of life
of the local people living in rural areas, as it includes all activities related to agricultural
products produced in rural areas and rural environments. In this context, the aim of the
study is to determine the impact of rural tourism activities on quality of life based on the
theoretical framework. Positive effects of rural tourism on quality of life can be listed as
physical environment, natural resource use, social development, personal development,
security, expectations of individuals, life standards, concerns about life, physical health of
the individual, psychological state, level of freedom, social relations, quality of the
environment, economic situation, knowing the value of life, a person's sense of well-being,
life satisfaction and unhappiness. Despite the positive effects of rural tourism on quality of
life, problems such as population growth, crowding, noise, traffic problems, distorted
construction, real estate speculation, rent economy and cost of living in rural areas caused
by rural tourism can affect the quality of life negatively. Thus, both positive and negative
impacts on the quality of life of rural tourism differ according to the development stages of
tourism in rural areas.
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