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ABSTRACT
Usually islands have some disadvantages and some limitations from the point of natural resources and the use of these
resources for economical development. Being an island, North Cyprus having the similar disadvantages and limitations,
however that considerable advantages as well. In that concept, agricultural resources offers more potential to improve tourism
industry of the ısland. As a new emerging form of tourism, agritourism may become a solution for the development of rural
ecomomy while reducing the disparities in the island. The tourism industry which is supported with agritourism can play an
important role on reversing the fate of the island economy comparing other industries’ contribution to economy. The study
analysis agritourism as conceptually and aims to highlight the agritourism potential and how efficiently use this potential of
North Cyprus for rural’s economic and social development.
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KUZEY KIBRIS İÇİN TARIMSAL TURİZMİ GELİŞTİRME MODELİ
ÖZET
Genellikle adalar ekonomik gelişme için gerekli kaynaklar bakımından bazı dezavantajlara ve kısıtlamalara sahiptir. Bir ada
olarak Kuzey Kıbrıs, benzer dezavantajlara ve sınırlamalara sahip olmakla birlikte diğer yandan belirli endüstriler
bakımından dikkate değer avantajlar taşımaktadır. Bu anlamda adanın kırsal tarımsal alanları turizm endüstrisinin gelişimine
daha fazla olanak sunmaktadır. Tarımsal alanlarda ortaya çıkan yeni bir turizm türü olarak agriturizm, bir yandan kırsal
alanlardaki gelişme yönündeki olumsuzlukları azaltırken diğer yandan tarım alanlarının etkin kullanımına imkan sağlayarak
bölgelerin ekonomik ve sosyal gelişmine fırsat sunmaktadır. Bu çalışma, agriturizm kavramını kavramsal biçimde
incelemekte ve Kuzey Kıbrıs’ın agriturizm potansiyelinin kırsal bölgelerdeki tarımsal kaynakların diğer bileşenleri ile adanın
ekonomik ve sosyal gelişmesi için nasıl etkin bir şekilde kullanilabileceğini açıklamaya çalışmaktadır.
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