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Özet- Günümüzde turizm; bir yandan ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olması, uluslararası ticaretin gelişmesi ve bireylerin
yaşam standartlarının yükselmesine paralel olarak seyahat eğiliminin artması ile önemli gelişim kaydetmiştir. Bireylerin
turistik ürün algıları ve istekleri çağın değişen koşullarına uygun olarak sürekli değişim göstermektedir. Bu bağlamda dünya
genelinde turistik arz kaynaklarının kırsal turizm amaçlı kullanılmasıyla kırsal alanların kalkındırılmasına yönelik çalışmalar
sürekli artış göstermektedir. Bu çalışmalar ışığında ortaya çıkan turizm türlerinden biri de, çevreye duyarlılık ve
sürdürülebilirlik konularında büyük önem arz eden agro-turizmdir. Agro-turizm yerli ve yabancı turistlere geleneksel turizm
faaliyetlerinin dışında olanaklar sağlamaktadır. Stresli kent yaşamından uzaklaşarak doğa ile baş başa kalmayı sağlayan agroturizm çevreye duyarlı ve bilinçli turistlerin tercih ettiği alternatif turizm türleri arasında yer almaktadır.
Araştırma kapsamında öncelikle kırsal turizm, kırsal kalkınma ve agro-turizm kavramlarına değinilmiş, daha sonra agro-turizm
açısından uygun bir uygulama alanı olduğu düşünülen İspir ilçesinin agro-turizm potansiyeli ele alınmıştır. Bu bağlamda konu
ile ilgili literatür taramaları yapılmış buna ek olarak bölgede araştırma ve gözlem çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
veriler ışığında İspir bölgesinde agro-turizm faaliyetlerini artırmak ve koruyarak kullanma bilincini ziyaretçilere ve yerel halka
aşılamak için önerilerde bulunulmuştur.
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Evaluation of Agro-Tourism Potential in the scope of Alternative Tourism
of Erzurum İspir District
Abstract- Today tourism has made significant progress that an important source of income for countries and the development
of international trade.with the increasing tendency of travel in line with the rising standard of living individuals. Tourist
product perceptions and desires of individuals constant change in accordance with the changing circumstances of the age. In
this context, works on the development of rural areas are continuously increasing the tourism resources of the world are used
for rural tourism purposes. One of the types of tourism that has emerged in the light of these studies is agro-tourism, which is
of great importance in environmental sensitivity and sustainability issues. Agro-tourism provides opportunities for domestic
and foreign tourists outside traditional tourism activities.Agro-tourism, which helps to stay away from stressful urban life and
to stay alone with nature are among the alternative tourism types that sensitive and conscious tourists prefer.
In the research, firstly rural tourism, rural development and agro-tourism concepts were examined, then investigation of agrotourism potential of İspir district which is thought to be a suitable application area in terms of agro-tourism. In this context,
literature reviews related to the subject have been made and research and observation studies have been carried out in the
region. Suggestions have been made for Ispir region to increase and protect the agro-tourism activities and to increase the
awareness of visitors and local people in the direction of the obtained data.
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