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Öz 
Yerel halk ile turistlerin karşılaştığı; turistik çekicilik unsuru olarak 

yöresel festivallerin yerel halk üzerinde çeşitli ekonomik, kültürel, yöresel ve 
sosyal etkileri mevcuttur. Yeni istihdam olanakları yaratarak yerel halkın 
yaşam kalitesini arttıran yöresel festivaller bu kapsamda yöreye ekonomik bir 
katkı sağlarken; yerel halk ve turistler için eğlence olanaklarının artması da 
bölgenin imajını ve çekiciliğini arttırmaktadır. Bu çalışma ile 2010 yılından 
itibaren her yıl geleneksel olarak Alaçatı’da düzenlenen Alaçatı Ot 
Festivali’nin yerel halk üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yerel halkın Alaçatı Ot Festivali’ne ilişkin düşünceleri; ekonomik katkı, 
yöresel imaj ve sosyal etki kategorilerinde anket uygulamasıyla incelenmiştir. 
Araştırma verileri, 10 Nisan-5 Haziran 2018 tarihleri arasında 387 kişiden 
toplanmıştır. Araştırma sonucunda; yerel halkın, Alaçatı Ot Festivali’nin 
yöreye olan sosyal ve ekonomik katkılarının farkında olduğu ve gelecek 
nesillere güzel bir örnek teşkil ettiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. Yerel 
halkın demografik özelliklerini, yöresel festivallere yönelik beklentilerini 
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tespit etmek üzere yapılan çalışma sonucunda, yerel halkın yöresel festivallere 
yönelik bakış açısının olumlu olduğunu söylemek mümkündür.  

Anahtar Kelimeler: Yöresel Festival, Yerel Halk, Alaçatı Ot 
Festivali.  

 
Abstract 
Regional festivals, in which local people meet tourists, have various 

economic, cultural, regional and social impacts on local people in terms of 
tourist attraction factors. Just as regional festivals increasing life quality of 
local people by creating employment have economic contribution to the region, 
a rise in entertainment opportunities for both local people and tourists increases 
image and attractiveness of the region. In this study, it is aimed to determine 
impacts of the Alacati Herb Festival, traditionally organized in Alacati every 
year since 2010, on local people. Thoughts of local people about the Alacati 
Herb Festival have been analysed under the categories of economic 
contribution, regional image and social impact. Study data was gathered 
between the dates of 10th April and 5th June 2018 from 387 person. Study 
results demonstrate that local people are aware of social and economic 
contribution of the Alacati Herb Festival to the region and consider that it 
serves a promising example for next generations. In consequence of the study 
carried out to determine demographical structure of local people and their 
attitudes to regional festivals and expectations from them, it is possible to state 
that the viewpoint of local people on regional festivals is positive.  

Keywords: Regional Festival, Local People, The Alacati Herb Festival  
 

Giriş 
Festivallerin tarihine bakıldığında ilk düzenlenme nedenlerin dinsel 

olduğu görülmektedir . Önceki çağlarda kutsal hale getirilmiş törenler 
insanların dini inançlarına hitap etmekteydi  Örneğin, Yunan 
uygarlıklarında Şarap Tanrısı Dionysos adına festivaller organize 
edilmekteydi. Rönesans ile birlikte din dışı amaçlarla da festivaller 
düzenlenmeye başlanmış ve gelişen teknoloji ve uzak bölgelere olan 
ulaşımın kolaylaşması sayesinde de birçok festival uluslararası boyut 
kazanmıştır (Albayrak, 2013). Günümüzde turizm sektöründe artan 
rekabet ve talep ile birlikte kitle turizmine alternatif olan turizm çeşitleri 
tercih edilmeye başlanmış ve farklı destinasyonlarda bu alternatifler 
için pazar oluşturulmuştur. Pazar oluşturulma çabalarında rekabet 
avantajı sağlayan en önemli faktörlerden biri destinasyonların sahip 
olduğu kültürel değerlerdir. Bu açıdan, turistlerin herhangi bir 
destinasyonu ziyaretleri esnasında, destinasyona özel yiyecekler, 
gelenek ve görenekler, kültürel veya tarihi değerlerin ön plana 
çıkarılması önemli hale gelen bir turistik strateji olmuştur. Bu stratejiyi 
hayata geçirebilmenin en kolay yollarından birisi de destinasyona özgü 
kültürel ögenin merkezde yer aldığı bir festivalin düzenlenebilmesidir 
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hayata geçirebilmenin en kolay yollarından birisi de destinasyona özgü 
kültürel ögenin merkezde yer aldığı bir festivalin düzenlenebilmesidir 

(Yıldız ve Polat, 2016). Diğer taraftan da kendi geleneklerini, doğal ve 
yerel ürünlerini festivaller aracılığıyla ziyaretçilerine tanıtmak isteyen 
ve sayıları her geçen gün büyüyen birçok şehir, kasaba ve köy 
destinasyonları bulunmaktadır (McKercher ve Du Cros, 2002). Söz 
konusu destinasyonlardan bir tanesi de İzmir ili Çeşme ilçesi sınırları 
içerisinde bulunan Alaçatı’dır. Alaçatı Mahallesi’nin konumu aşağıdaki 
Şekil 1’de kırmızı renk ile gösterilmektedir.   

 
Kaynak: www.google.com/maps, 2018. 
Şekil 1. Alaçatı Konumu 

 
2010 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak Alaçatı’da (Şekil-

1) düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, yöreye özgü ürünlerin ve çeşitli otlar 
ile yapılan tatların sunulduğu bir festival olma özelliği göstermektedir. 
2018 yılında 06-08 Nisan tarihleri arasında yoğun katılımlı olarak 
gerçekleşen festival aynı zamanda yörede turizm sezonunun başlangıcı 
olarak da kabul edilmektedir. Festivalin turizm sezonu başlangıcı 
olarak kabul edilmesi, yöreye olan turistik arzın doğal bir sonucu olarak 
da ifade edilebilmektedir. Bu arz ve talep doğrultusunda ise 
destinasyonlardaki turizm mevsimini uzatmak ve ekonomik katkı 
sağlamak adına düzenlenen festivaller destinasyonların turizm 
planlamasında önemli bir yer tutmaktadır.  

 



156 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

İlgili Yazın 
Festivaller dünya çapında bölgesel kalkınma stratejileri başlığı 

altında önemli bir unsur olarak görülmektedir (Stankova ve Vassenska, 
2015). Türk Dil Kurumu’nun dört farklı festival tanımı bulunmaktadır. 
Bunlar: “Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği 
programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi”, “Belli bir sanat 
dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, 
derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri 
dizisi, şenlik”, “Bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, şenlik” 
ve “Düzensiz toplantı, curcuna” şeklinde ifade edilmektedir (tdk.gov.tr, 
2018). Genel olarak ifade etmek gerekirse; festivallerin özgün 
çekiciliği, kutlama ve eğlence ortamlarından ve sıradan hayatın dışında 
olmalarından kaynaklanmaktadır (Ekin, 2011).  

Falassi (1987); festival kavramını, hemen hemen tüm insan 
kültürlerinde karşılaşılan sosyal bir etkinlik olarak tanımlamaktadır. 
Saleh ve Ryan (1993) doğası gereği festivallerin kısa süreli ve bir 
temaya dayandırılmış organizasyonlar olduğunu belirtmektedir. Getz 
(1997) ise; festivalleri “halka yönelik kutlamalar” olarak ifade etmiştir. 
Atak (2009) ise; festival kavramını “dönemi, yapıldığı çevre, konusu, 
katılanların sayısı gibi nitelikleri belli bir programla belirtilen ve özel 
önemi olan sanat, kültür, bilim, ekonomik faaliyet, ürün, dönem veya 
belli bir temaya yönelik olarak düzenlenen, tek seferlik veya belli 
aralıklarla tekrarlanan gösteri ve etkinlikler dizisi” olarak tanımlamıştır. 
Bilgili, Yağmur ve Yazarkan (2012) da; festival kavramını, “insanlar 
ve toplumlara yönelik ekonomik sosyal ve kültürel açıdan bir kaynaşma 
ve tanıtım sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler” olarak ifade 
etmektedirler.  

Uysal ve Gitleson (1994) farklı bir bakış açısıyla festivalleri; 
“Turizm çekiciliğini potansiyel ziyaretçilerle canlandıran geleneksel 
organizasyonlar” olarak tanımlamaktadır. O'Sullivan ve Jackson (2002) 
da, festival turizmini, festivalin gerçekleştiği bölgenin dışından festival 
bölgesine gelen insanların gerçekleştirdiği bir olay olarak 
nitelendirmektedirler. Turistler için bir çekicilik unsuru olan festivaller, 
bölge için hem ekonomik hem kültürel olarak yararlı olabilmektedir. 
Söz konusu festivallerin diğer önemli katkısı ise; insanlara bir araya 
gelebilecekleri ve eğlenebilecekleri uygun bir atmosferi sağlamaktır. 
Bu yolla da yerel halkın yaşam kalitesini geliştirmektedirler. Bu 
nedenle destinasyonlar mevcut kültürel değerlerini kullanarak 
kendilerini yenilemektedirler (Yolal, Çetinel ve Uysal, 2009). 
Toplumun sosyal yaşamına hitap eden festival turizmi, bölgedeki turist 
sayısını arttırması, bölgenin turizmde rekabet avantajını ele geçirmesi, 
turizmin mevsimsellik özelliğinin olumsuz etkilerini azaltması adına 
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bölge için önemli bir alternatif turizm çeşidi olarak ön plana 
çıkmaktadır. Congcong’a (2014) göre festival turizmi, sistem 
planlaması, eşsiz yerel kültür değerlerinin geliştirilmesi ve kullanımı 
arıcılığıyla şehrin turizm gelişimine katkıda bulunan, ilgili endüstrilerin 
gelişimini yönlendiren bir turizm çeşididir. Doğdubay ve İlsay (2016), 
festivallerin turizm, eğlence, eğitim, sosyal etkileşim,  ilham kaynağı 
olma, iş ve ticaretten oluşan yedi adet işlevi olduğunu ileri 
sürmektedirler Bu kapsamda festivaller, yerel bölgeye gelen ziyaretçi 
sayısını artırma, ekonomik katkı sağlama, bölgenin imajını 
geliştirmektedir. O'Sullivan ve Jackson (2002) da, festival turizminin 
avantajları konusunda elde edilen gelirin yanı sıra toplum gelişiminin 
ve çevresel gelişimin de yerel halk ve bölge için önemli olduğunu ifade 
etmektedirler. Ayrıca, Sert (2017) festivallerin hem düzenleyiciler hem 
de yerel halk tarafından ekonomik getirilerinin yanı sıra sosyal ve 
kültürel etkinlik olarak da benimsendiklerini de belirtmektedir. 

Festival kavramı günümüzde hem ekonomik hem de turizm boyutu 
kazanmıştır (Quinn, 2006). Benzer olarak, Şengül ve Genç (2016) de 
çalışmalarında festivallerin direkt ekonomik katkılarının yanı sıra 
destinasyonun tanınırlığı açısından ne kadar önemli bir reklam aracı 
olduğunu ifade etmektedirler. Getz’e (2010) göre; turizmde 
gerçekleştirilen festivallerin rolü, turistleri bölgeye çekmek, bölge 
pazarlamasına katkıda bulunmak, turist çekim merkezlerini 
canlandırmaktır. Ayrıca festivaller bir taraftan yerel halkın aidiyet 
duygusunu geliştirirken diğer yandan farklı toplum gruplarıyla birlikte 
daha iyi yaşamalarını da sağlamaktadır (Giritlioğlu, Olcay ve Özekici, 
2015).  

Özellikle yemek festivalleri gün geçtikçe kültürel turizmin temel 
bir bileşeni haline gelmekte ve kırsal bölgeler başta olmak üzere 
düzenlendikleri bölgelerde ilgi odağı haline gelmektedirler (Hjalager ve 
Richards, 2002; Lee ve Arcodia, 2011). Quan ve Wang (2003) yemek 
festivallerinin destinasyon toplumundaki yerel kimliği geliştirmeye 
yardım eden kaynaklardan birisi olduğunun altını çizmektedirler. 
Böylelikle bu gelişim sürecinde festivaller daha fazla katılım 
sağlamakta ve bu katılım yiyecek odaklı turizmin sürdürülebilir 
olmasında önemli bir rol oynamaktadır. Hall ve Sharples (2004) de, 
turizm ve gastronomi arasındaki ilişkinin bölgesel kalkınma ve kırsal 
çeşitlilik açısından önemli fırsatlar temsil ettiğini belirmektedir. Bu 
açıdan yöresel gastronomi festivalleri yerel halka fayda sağlamakta; 
bölge için çekicilik unsuru oluşturmaktadır.  Festivaller, Şengül ve 
Genç’in (2016) de belirttiği gibi değişen turist beklentileri arasında 
önemli yeri olan yöresel yiyecek içecek talebi göz önüne alındığında 
destinasyon pazarlamasında da etkileyici olarak kullanılabilmektedir. 
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Destinasyon tanıtımı ve kültürel etkileşimin yanı sıra, Hu (2010) ile 
Wan ve Chan (2013) yemek festivallerindeki düzenlenen aktivitelerin, 
yemek ve günlük yaşam arasındaki ilişkiden dolayı herkesin 
katılabileceği, rahat ve keyifli bir eğlence sunduğunu belirtmektedirler. 
Blichfeldt ve Halkier (2014) ise; yemek festivallerinin başka yerde elde 
edilemeyecek deneyimler sunarak oldukça yüksek sayıda ziyaretçi 
çekebildiğine dikkat çekmektedirler. İlgili yazında birçok yazarın da 
belirttiği gibi yemek festivallerinin ekonomik boyutun ötesinde farklı 
boyutlarda yerel halka getirisi olabilmektedir. 

  
Yöntem 
Yerel halk ile turistlerin karşılaştığı; turistik çekicilik unsuru olarak 

yöresel festivallerin yerel halk üzerinde çeşitli ekonomik, kültürel, 
yöresel ve sosyal etkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın 
amacı; Alaçatı Ot Festivali’nin, yerel halk üzerindeki etkilerinin tespit 
edilmesidir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırma değişkenlerini 
ölçmeye yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Birinci 
bölümde yerel halkın demografik yapısı belirlenmiştir. İkinci bölümde 
ise; uygulamaya katılmış olan yerel halk için, Alaçatı Ot Festivali’nin 
ne ifade ettiği ve festivale ilişkin bakış açılarının belirlenmesine yönelik 
önermeler sunulmuştur. Anket formunda, konuya ilişkin yazın 
araştırması yapıldıktan sonra Saatcı, Avcıkurt ve Güdü Demirbulat 
(2015) tarafından kullanılan ölçekten yararlanılmıştır. Bu doğrultuda 
5’li Likert olarak hazırlanan ölçek Alaçatı’da yaşayan yerel halka 
uygulanmıştır.  

Alaçatı Mahallesi’nin toplam nüfusu; 9745 
kişidir(www.tuik.gov.tr, 2018). Buradan hareketle; eğer evrende 
bulunan birey sayısı biliniyorsa; N: evren büyüklüğünü, n: örneklem 
büyüklüğünü (örnekleme dâhil edilecek birey sayısı), p: incelenen 
olayın oluş sıklığını (gerçekleşme olasılığı), q: incelenen olayın 
olmayış sıklığını (gerçekleşmeme olasılığı), t: belirli bir anlamlılık 
düzeyinde t tablosunda bulunan teorik değerini, d: olayın oluş sıklığına 
göre kabul edilen örnekleme hatasını ifade etmek üzere örneklem 
hesaplamasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır (Özdamar, 2003; 
Ural ve Kılıç, 2013):  
n=N.t².p.q / d².(N-1)+t².p.q 

2018 yılında Alaçatı’da yaşayan 9745 kişi için 0,05 anlamlılık 
düzeyinde ortaya çıkan örneklem;  

n=9745.(1,96)².(0,5.0,5) / (0,05)².( 9745-1)+(1,96)².(0,5.0,5) 
n=9745.3,8416.0,25 / 0,0025. 9744+3,8416.0,25 

n=9359,098 / 24,36+0,9604 
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Destinasyon tanıtımı ve kültürel etkileşimin yanı sıra, Hu (2010) ile 
Wan ve Chan (2013) yemek festivallerindeki düzenlenen aktivitelerin, 
yemek ve günlük yaşam arasındaki ilişkiden dolayı herkesin 
katılabileceği, rahat ve keyifli bir eğlence sunduğunu belirtmektedirler. 
Blichfeldt ve Halkier (2014) ise; yemek festivallerinin başka yerde elde 
edilemeyecek deneyimler sunarak oldukça yüksek sayıda ziyaretçi 
çekebildiğine dikkat çekmektedirler. İlgili yazında birçok yazarın da 
belirttiği gibi yemek festivallerinin ekonomik boyutun ötesinde farklı 
boyutlarda yerel halka getirisi olabilmektedir. 
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5’li Likert olarak hazırlanan ölçek Alaçatı’da yaşayan yerel halka 
uygulanmıştır.  

Alaçatı Mahallesi’nin toplam nüfusu; 9745 
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olmayış sıklığını (gerçekleşmeme olasılığı), t: belirli bir anlamlılık 
düzeyinde t tablosunda bulunan teorik değerini, d: olayın oluş sıklığına 
göre kabul edilen örnekleme hatasını ifade etmek üzere örneklem 
hesaplamasında aşağıdaki formül kullanılmaktadır (Özdamar, 2003; 
Ural ve Kılıç, 2013):  
n=N.t².p.q / d².(N-1)+t².p.q 

2018 yılında Alaçatı’da yaşayan 9745 kişi için 0,05 anlamlılık 
düzeyinde ortaya çıkan örneklem;  

n=9745.(1,96)².(0,5.0,5) / (0,05)².( 9745-1)+(1,96)².(0,5.0,5) 
n=9745.3,8416.0,25 / 0,0025. 9744+3,8416.0,25 
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n=9359,098 / 25,3204 
n= 369,626783 ≈ 370 

Yukarıda yapılan işlemden hareketle; ± %5 tolerans 
gösterilebilir örneklem hatası ile % 95 güvenilirlik düzeyi ve evrenin 
heterojen varsayımı göz önünde bulundurulduğunda; ulaşılması 
gereken minimum örneklem sayısı 370 kişi olarak belirlenmiştir 
(Bayram, 2009). Çalışmanın amacına uygun olarak, yerel halka toplam 
400 adet anket formu dağıtılmıştır. Araştırmaya katılan yerel halkın 
görüşlerinden değerlendirmeye uygun bulunan toplam 387  adedi analiz 
edilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde; söz konusu yerel 
halkın tümünün çalışmayı destekleyecek niteliklerde rasyonel ve 
sağlıklı veriler sağladığı saptanmıştır. Araştırma verileri 10 Nisan-5 
Haziran 2018 tarihleri arasında toplanmıştır.  

Araştırmanın hipotezleri test etmek için, Alaçatı Ot 
Festivali’nin, yerel halk üzerindeki etkileri; “ekonomik katkı”, “yöresel 
imaj” ve “sosyal etki” başlıkları altında araştırılmıştır. Söz konusu 
hipotezler şu şekildedir:  

H1: Yerel halkın, Alaçatı Ot Festivali’ne yönelik tutumu, 
“ekonomik katkı” boyutunda festivalden gelir elde etme 
durumuna göre farklılık göstermektedir.   
H2: Yerel halkın, Alaçatı Ot Festivali’ne yönelik tutumu, 
“yöresel imaj” boyutunda Alaçatı’lı olma durumuna göre 
farklılık göstermektedir.   
H3: Yerel halkın, Alaçatı Ot Festivali’ne yönelik tutumu, 
“sosyal etki” boyutunda Alaçatı’da yaşama süresine göre 
farklılık göstermektedir.   

Hipotezleri test edip sonuca ulaşabilmek amacıyla, güvenirlik 
analizi, araştırmaya katılan yerel halkın demografik özellikleri, 
Alaçatı’da yaşama süreleri, Alaçatı’lı olma durumları ve festivalden 
gelir elde etme durumları ile anket formunda yer alan ifadelere verilen 
cevapların ortalamaları verilmiştir. Sürekli değişkenlerin normal 
dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için Shapiro-Wilk testi 
yapılmıştır. Normal dağılıma sahip olmadığı görülen sürekli 
değişkenler, parametrik olmayan testler kullanılarak test edilmiştir. İki 
bağımsız grup olması durumunda Mann-Whitney U Testi, ikiden fazla 
bağımsız grup olması durumunda Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. 
Sıralı değişkenler arasındaki korelâsyonun incelenmesinde Spearman 
Sıra Korelâsyon Katsayısı  uygulanmıştır. Bütün istatistiksel analizler 
için anlamlılık düzeyi α=0,05 olarak kabul edilmiştir. 
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sonuçlar ve yorumları şu şekildedir. Ankette; ekonomik katkı 
kategorisinde 8, yöresel imaj kategorisinde 5 ve sosyal etki 
kategorisinde 7 olmak üzere toplam 20 ifade yer almaktadır. Bu ifadeler 
için Cronbach Alpha değeri 0,770’dır. Buna göre, uygulanan ölçek 
güvenilirdir ve alfa katsayısı değeri sosyal bilimler araştırmaları için 
kabul edilebilir bir düzeyin üzerinde bulunmaktadır (Ural ve Kılıç, 
2013). Uygulama yapılan yerel halka ait değişkenler, Tablo 1’de 
gösterilmektedir. 

  
Tablo 1: Uygulama Yapılan Yerel Halka Ait Değişkenler 

DEĞİŞKENLER f % DEĞİŞKENLER f % 
CİNSİYET EĞİTİM DURUMU 
Kadın 234 60,47 İlköğretim        66 17,05 
Erkek  153 39,53 Ortaöğretim  102 26,37 
Toplam 387 100 Önlisans  93 24,03 
MEDENİ DURUM Lisans 97 25,06 
Evli 237 61,24 Lisansüstü 29 7,49 
Bekâr 98 25,32 Toplam  387 100 
Dul 52 13,44 MESLEK 
Toplam  387 100 Kamu Çalışanı     25 6,46 
YAŞ Özel Sektör Çalışanı 98 25,32 
17 yaş ve altı   39 10,08 Esnaf 92 23,77 
18 – 35 yaş arası     99 25,58 Ev Hanımı            77 19,90 
36 – 53 yaş arası     129 33,33 Emekli 68 17,57 
54 – 71 yaş arası     102 26,36 Diğer  27 6,98 
72 yaş ve üzeri 18 4,65 Toplam  387 100 
Toplam  387 100 AYLIK GELİR 
ALAÇATI’DA YAŞAMA SÜRESİ 0-1600 TL arası 24 6,2 
1 yıldan az             38 9,82 1601-3200 TL arası 51 13,18 
1 – 9 yıl arası 89 23 3201-4800 TL arası   78 20,16 
10 – 19 yıl arası        123 31,78 4801-6400 TL arası   136 35,14 
20 yıldan fazla 137 35,40 6401 TL ve üzeri 98 25,32 
Toplam  387 100 Toplam  387 100 
ALAÇATI’LI OLMA DURUMU FESTİVALDEN GELİR ELDE ETME 
Evet 269 69,51 Evet 215 55,56 
Hayır 118 30,49 Hayır 172 44,44 
Toplam  387 100 Toplam  387 100 

 
Tablo 1’de ifade edildiği üzere uygulamaya 234 kadın, 153 

erkek olmak üzere toplam 387 yerel halk katılmıştır. Yerel halkın büyük 
çoğunluğunun (% 61,24) medeni durumu evli olarak tespit edilmiştir. 
Katılımcılar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde ise; en fazla 
yoğunluğun belirlendiği iki yaş grubu; 36-53 (% 33,3)  ve 54-71 (% 
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Tablo 1’de ifade edildiği üzere uygulamaya 234 kadın, 153 

erkek olmak üzere toplam 387 yerel halk katılmıştır. Yerel halkın büyük 
çoğunluğunun (% 61,24) medeni durumu evli olarak tespit edilmiştir. 
Katılımcılar yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde ise; en fazla 
yoğunluğun belirlendiği iki yaş grubu; 36-53 (% 33,3)  ve 54-71 (% 

26,36) yaş aralığıdır. Yerel halkın Alaçatı’da yaşama süreleri 
incelendiğinde; 10-19 yıl arasında Alaçatı’da yaşayanlar (% 31,78) ile 
20 yıldan fazla bir süredir Alaçatı’da yaşayanlar (% 35,4) çoğunlukta 
olduğu görülmektedir . Aynı zamanda uygulamaya katılan 269 kişi (% 
69,51) memleketlerinin Alaçatı olduğunu belirtmişlerdir. Yerel halkın 
eğitim durumu incelendiğinde ise; 102 kişi (% 26,37) ortaöğretim, 97 
kişi (% 25,06) lisans, 93 kişi de (% 24,03) önlisans mezuniyet 
derecesine sahiptir. Meslek açısından ele alındığında ise; 98 kişi (% 
25,32) özel sektör çalışanı, 92 kişi (% 23,77) de esnaf olduğunu 
belirtmiştir. Yerel halkın aylık ortalama gelir düzeyi araştırıldığında ise 
136 kişi (% 35,14); gelir düzeylerinin 4801–6400 TL arasında 
değiştiğini ifade etmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan yerel halkın büyük 
çoğunluğunun (% 55,56) Alaçatı Ot Festivali’nden gelir elde ettiği 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Yerel halkın Alaçatı Ot Festivali’ne ilişkin bakış açılarının 
belirlenmesine yönelik “ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki” 
kategorilerinde sunulan önermeler, Tablo 2’de yer almaktadır.  

 
Tablo 2: Önermelere İlişkin Analiz Sonuçları 

İFADELER A.O. S.S. 

EKONOMİK KATKI 

Alaçatı Ot Festivali, yörenin ekonomik hayatına canlılık getirmiş 
ve yeni iş yerleri açılmıştır. 

2,45 1,011 

Alaçatı Ot Festivali, Alaçatı’ya yapılan yeni yatırımlar için 
çekicilik unsurudur. 

2,43 0,999 

Alaçatı Ot Festivali Alaçatı’nın yaşam kalitesini yükseltmektedir. 2,51 0,937 

Alaçatı Ot Festivali Alaçatı dışına göç hareketliliğini durdurmuş 
veya yavaşlatmıştır.  

2,47 0,812 

Alaçatı Ot Festivali, yörede hayat pahalılığına neden olmuştur.  2,31 1,211 

Alaçatı Ot Festivali, yörede kiraların artmasına neden olmuştur. 2,35 0,924 

Alaçatı Ot Festivali, işsizliğin azalmasına katkıda bulunmuştur.  2,65 1,103 

Alaçatı halkı,  Alaçatı Ot Festivali’nin yöreye olan sosyal ve 
ekonomik katkılarının farkındadır.  

2,76 1,114 

YÖRESEL İMAJ 
Alaçatı Ot Festivali, sosyal sorumlulukta ve yardım etmede 
gönüllüdür. 

2,29 0,899 

Alaçatı Ot Festivali, yörede olumlu bir imaja sahiptir. 2,53 0,739 

Alaçatı Ot Festivali yörenin sosyo-kültürel yaşamını olumlu yönde 
etkilemektedir.  

2,14 0,862 

Alaçatı Ot Festivali’nin hoşgörü ve demokrasi kültürünün 
gelişmesinde olumlu etkisi bulunmaktadır. 

2,51 0,711 

Alaçatı Ot Festivali, yörenin tanınırlık ve imajı için önemlidir.  2,13 0,826 
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SOSYAL ETKİ 
Alaçatı Ot Festivali, yöre halkında özentiye ve kültürel yozlaşmaya 
neden olmaktadır. 

1,96 0,841 

Alaçatı Ot Festivali, halkın ailevi ve ahlaki değerlerinin 
bozulmasına neden olmaktadır. 

2,07 0,827 

Alaçatı Ot Festivali, yöre halkına farklı kültürleri tanıma fırsatı 
veriyor. 

2,48 0,971 

Alaçatı Ot Festivali, çocuklarımıza güzel örnek oluyor. 2,22 0,845 

Alaçatı Ot Festivali, yöreye sosyal ve kültürel bir canlılık 
getirmiştir.  

2,40 0,625 

Alaçatı Ot Festivali, Alaçatı halkı tarafından olumlu olarak 
değerlendirilmektedir.  

2,37 0,838 

Alaçatı Ot Festivali’nin katılımcıları ile komşuluk yapmak beni 
rahatsız etmez. 

2,23 0,861 

 
Tablo 2’de sunulan verilere göre; yerel halkın festivale yönelik 

tutumları; “ekonomik katkı”, yöresel imaj” ve “sosyal etki” başlıkları 
altında belirlenmiştir. Tüm kategorilerde yerel halkın ölçekte yer alan 
ifadelere ilişkin görüşlerinin dağılımı, 5’li Likert Ölçeği kapsamında 
değerlendirildiğinde, birçoğunun ortalama altında kaldığı 
görülmektedir. Yerel halkın Alaçatı Ot Festivali ile ilgili görüşlerini 
ortaya çıkarmaya yönelik ifadelerin değişken analizi sonucuna göre; 
genel olarak yerel halkın en fazla katılım gösterdiği ifadeler, “Alaçatı 
halkı, Alaçatı Ot Festivali’nin yöreye olan sosyal ve ekonomik 
katkılarının farkındadır.” ( x =2,76) ifadesi ile “Alaçatı Ot Festivali, 
işsizliğin azalmasına katkıda bulunmuştur.” ( x =2,65) ifadesidir. Söz 
konusu ifadelerin her ikisi de “ekonomik katkı” kategorisinde yer 
almaktadır ve aynı zamanda kendi kategorisinde de en fazla katılım 
oranına sahip önermeler olarak ortaya çıkmaktadır.  

Yöresel imaj kategorisinde ise; “Alaçatı Ot Festivali, yörede 
olumlu bir imaja sahiptir.” ( x =2,53) ve “Alaçatı Ot Festivali’nin 
hoşgörü ve demokrasi kültürünün gelişmesinde olumlu etkisi 
bulunmaktadır.” ( x =2,53) ifadeleri en fazla kabul gören ifadeler olarak 
tespit edilmiştir.  

Sosyal etki kategorisinde de; “Alaçatı Ot Festivali, yöre halkına 
farklı kültürleri tanıma fırsatı veriyor.” ( x =2,48) ifadesi ile “Alaçatı Ot 
Festivali, yöreye sosyal ve kültürel bir canlılık getirmiştir.” ( x =2,40) 
ifadesi yüksek oranda kabul gören ifadeler olarak ön plana çıkmaktadır.  

Yerel halk tarafından çok fazla kabul görmeyen ifadeler ise; 
“Alaçatı Ot Festivali, yöre halkında özentiye ve kültürel yozlaşmaya 
neden olmaktadır.” ( x =1,96) ve “Alaçatı Ot Festivali, halkın ailevi ve 
ahlaki değerlerinin bozulmasına neden olmaktadır.” ( x =2,07) olarak 
sıralanmaktadır. Söz konusu ifadelerin ikisi de “sosyal etki” 
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Araştırmanın temel hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan 
Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis H Testi sonuçlarına göre 
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Tablo 3. Hipotez Sonuçları Tablosu 

HİPOTEZLER  SONUÇ 
H1: Yerel halkın, Alaçatı Ot Festivali’ne yönelik tutumu, “ekonomik 
katkı” boyutunda festivalden gelir elde etme durumuna göre farklılık 
göstermektedir.   

Kabul  

H2: Yerel halkın, Alaçatı Ot Festivali’ne yönelik tutumu, “yöresel imaj” 
boyutunda Alaçatı’lı olma durumuna göre farklılık göstermektedir.   

Kabul 

H3: Yerel halkın, Alaçatı Ot Festivali’ne yönelik tutumu, “sosyal etki” 
boyutunda Alaçatı’da yaşama süresine göre farklılık göstermektedir.   

Kabul 



164 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

Tablo 3’te yer alan bulgulara göre; araştırmanın hipotezlerinin 
sınanmasına ilişkin test sonucundaki bulgular şu şekilde sıralanabilir:  

Yerel halkın, festivalden gelir elde etme durumları ile ekonomik 
katkıyı değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
(p<0,001). Bu durumda, gruplar arasındaki istatistiksel olarak ortaya 
çıkan farklılığın kaynağını tespit etmek için gruplar ikili olarak 
karşılaştırıldığında;  

 Ekonomik katkı boyutunun değerlendirilmesinde; Alaçatı Ot 
Festivali’nden gelir elde eden yerel halkın puan 
ortalamalarının; festivalden gelir elde etmeyen yerel halkın 
puan ortalamalarına göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir (p=0,018). Bu durumda H1 kabul edilmiştir.  

 Yöresel imaj boyutunun değerlendirilmesinde; Alaçatı’lı olan 
yerel halkın puan ortalamalarının; Alaçatı’lı olmayan yerel 
halkın puan ortalamalarına göre anlamlı olarak daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir (p<0,001). Bu durumda H2 kabul 
edilmiştir. 

 Sosyal etki boyutunun değerlendirilmesinde; Alaçatı’da 
yaşama süresi 20 yıldan fazla olan yerel halkın puan 
ortalamalarının; Alaçatı’da 1 yıldan az yaşayan ve Alaçatı’da 
1-9 yıl arasında yaşayan yerel halkın puan ortalamalarına göre 
anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p=0,001). 
Bu durumda H3 kabul edilmiştir. 

 
Sonuç ve Öneriler 
Festivaller, turizm bölgeleri için çekicilik unsuru olan 

etkinliklerdir. Belirli ve gelenekselleşmiş gün ve tarihlerde yapılmak 
üzere tasarlanmış, toplum yaşamının değerli yönlerini kutlayan temalı 
halk günleri olarak tanımlanabilecek festivallerin de ekonomik, 
kültürel, çevresel etkileri yanında sosyal etkilerinin de olduğu 
bilinmektedir (Small, Edwards ve Sheridan, 2005). Buradan hareketle 
çalışmanın amacı doğrultusunda, 2010 yılından itibaren her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nin yerel halk 
üzerindeki “ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki” boyutları 
araştırılmıştır. Araştırmanın bulguları ışığında elde edilen araştırma 
sonuçları şu şekilde özetlenebilir;  

Araştırmaya katılan yerel halkın demografik özellikleri 
incelendiğinde; katılımcıların büyük çoğunluğu kadın, evli ve 36-53 
yaş aralığındadır. Yüksek oranda ortaöğretim mezunu olan katılımcılar, 
esnaf ve özel sektör çalışanı durumundadırlar. Yaklaşık olarak 
Alaçatı’da yaşama süreleri; 10 yıl ile 20 yıldan fazladır. Gelir düzeyleri 
ise; 4801,00 TL ile 6400,00 TL arasında değişmektedir. Aynı zamanda 
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üzerindeki “ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki” boyutları 
araştırılmıştır. Araştırmanın bulguları ışığında elde edilen araştırma 
sonuçları şu şekilde özetlenebilir;  

Araştırmaya katılan yerel halkın demografik özellikleri 
incelendiğinde; katılımcıların büyük çoğunluğu kadın, evli ve 36-53 
yaş aralığındadır. Yüksek oranda ortaöğretim mezunu olan katılımcılar, 
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yerel halkın büyük çoğunluğu söz konusu festivalden gelir de elde 
etmektedir.  

Yapılan değişken analizi sonuçları göre ise; “ekonomik katkı” 
bakımından; yerel halk, Alaçatı Ot Festivali’nin yöreye olan sosyal ve 
ekonomik katkılarının farkındadır ve festival genel olarak yöredeki 
işsizliğin azalmasına katkıda bulunmuştur. Öte yandan Alaçatı Ot 
Festivali, Alaçatı’nın yaşam kalitesini yükseltmektedir ve Alaçatı 
dışına olan göç hareketliliğinin oranını düşürmüştür. Böylelikle Alaçatı 
Ot Festivali, yörenin ekonomik hayatına canlılık getirmiş ve bu sayede 
yeni iş yerleri de açılmıştır. Festivalin “yöresel imaj”ı 
değerlendirildiğinde ise; Alaçatı Ot Festivali, yörede olumlu bir imaja 
sahiptir. Aynı zamanda Alaçatı Ot Festivali’nin yörede, hoşgörü ve 
demokrasi kültürünün gelişmesinde de olumlu bir etkisi bulunmaktadır. 
Festivalin yöreye olan “sosyal etki” boyutu değerlendirildiğinde de; 
Alaçatı Ot Festivali, yöre halkına farklı kültürleri tanıma fırsatı 
vermektedir. Öte yandan yöreye sosyal ve kültürel bir canlılık da 
getirmiştir. Bu bağlamda, Alaçatı Ot Festivali, Alaçatı halkı tarafından 
olumlu olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak ifade edildiğinde ise; 
festivalden gelir elde eden yerel halk, Alaçatı Ot Festivali’nin 
ekonomik boyutunu daha olumlu ve verimli olarak 
değerlendirmektedir. Alaçatı’lı olan yerel halk, festivalin yöresel imaj 
boyutunu daha olumlu olarak algılarken, Alaçatı’da yaşama süresi 20 
yıldan fazla olan yerel halk da festivalin sosyal boyutunu pozitif olarak 
değerlendirmektedir.  

Araştırma verilerini toplama sürecinde; araştırmacıların yerel halk 
ile yüz yüze görüşmelerinin sonucunda, yerel halkın yöre ve ziyaretçiler 
ile ilgili görüşlerini de almak mümkün olmuştur. Yerel halk genel 
olarak ziyaretçilerin yoğun olarak geldiği zamanlarda trafik ve otopark 
sorunu ile karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca yörenin belli 
zamanlarda çok kalabalık olmasının; yerel halkın ziyaretçilere karşı 
olumsuz davranışlarda bulunmasına neden olduğunu da belirtmişlerdir. 
Bu kapsamda özellikle yörenin taşıma kapasitesinin analiz edilip, 
yoğunlaşmaların önüne geçilmesi; yerel halkın söz konusu 
faaliyetlerden maksimum düzeyde faydalanabilmesine olanak 
sağlayabilecektir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, bir yörede 
özellikle geleneksel hale getirilmesi için çaba harcanan festivallerde 
planlama aşamasının çok iyi oluşturulması gerekmektedir. Yöre 
halkının beklentilerine cevap verebilirliğinin yanında, yörenin fiziki 
altyapısına ve çevresine uygun olarak planlanmalıdır. Bunun yanında 
yöre halkının gelenek ve görenekleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Ancak bu şekilde düzenlenen festivallerin sürdürülebilirliği 
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sağlanabilecektir. Festivallerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve olası 
etkileri konusunda yerel halkın önceden bilgilendirilmesi de uzun 
vadede festival etkilerinin olumlu sonuçlanmasının zemini 
hazırlayacaktır. Bu bağlamda planlama yapılırken yerel halkın da görüş 
ve önerilerinin alınması, karar mekanizmasının içerisine dâhil edilmesi 
gerekmektedir. Tüm boyutlarıyla ele alındığında, festivaller yerel 
halkın hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel durumunu 
canlandırmak amacıyla düzenlenmektedir. Ancak burada festivale ev 
sahipliği yapan yerel halkın da festivale karşı istekli ve olumlu 
davranışlar içerisinde olmasının rolü büyüktür. Çünkü yerel 
festivallerin başarılı olması ve sürdürülebilirliği ile yerel halkın bu 
festivalleri destekleme düzeyi arasında doğrusal bir ilişki olduğu 
gözlenmektedir. Diğer bir deyişle festivaller, yerel gelenek- görenek ve 
kültürü ziyaretçilere aktaran bir araç görevi üstlenmektedir ve böylece 
bu mirasın korunmasına ve yaygınlaşmasına da katkı 
sağlayabilmektedir (Felsenstein ve Fleischer, 2003; Sert, 2017). Bu 
kapsamda Yolal, Çetinel ve Uysal (2009)’ın da ifade ettiği gibi; 
festivallerin düzenlendikleri yerlerde kültürel zenginliği yerel halk 
dışardan gelen ziyaretçilere sunmaktadırlar. Söz konusu festivallerin 
başarısı ve sürekliliği festivalin düzenlendiği bölgede yaşayan yerel 
halkın desteğine ve planlama , uygulama aşamasında da yerel 
yönetimlerin katılımına bağlıdır.   
 

Kaynakça 
Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık. 
Atak, O. (2009). Türk Turizminin Tanıtımında Festivallerin Yeri ve 

Önemi: Antalya Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Üniversitesi.  

Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: 
Ezgi Kitabevi.  

Bilgili, B., Yağmur, Ö., ve Yazarkan, H. (2012). Turistik Ürün Olarak 
Festivallerin Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma 
(Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). Uluslararası Sosyal 
ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 117-124. 

Blichfeldt, B. S. ve Halkier, H. (2014). Mussels, Tourism And 
Community Development: A Case Study Of Place Branding 
Through Food Festivals İn Rural North Jutland, 
Denmark. European Planning Studies, 22 (8), 1587-1603. 

Congcong, T. (2014). The Study Of Festival Tourism Development Of 
Shanghai. International Journal of Business and Social 
Science, 5 (4), 52-58. 



167Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

sağlanabilecektir. Festivallerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve olası 
etkileri konusunda yerel halkın önceden bilgilendirilmesi de uzun 
vadede festival etkilerinin olumlu sonuçlanmasının zemini 
hazırlayacaktır. Bu bağlamda planlama yapılırken yerel halkın da görüş 
ve önerilerinin alınması, karar mekanizmasının içerisine dâhil edilmesi 
gerekmektedir. Tüm boyutlarıyla ele alındığında, festivaller yerel 
halkın hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel durumunu 
canlandırmak amacıyla düzenlenmektedir. Ancak burada festivale ev 
sahipliği yapan yerel halkın da festivale karşı istekli ve olumlu 
davranışlar içerisinde olmasının rolü büyüktür. Çünkü yerel 
festivallerin başarılı olması ve sürdürülebilirliği ile yerel halkın bu 
festivalleri destekleme düzeyi arasında doğrusal bir ilişki olduğu 
gözlenmektedir. Diğer bir deyişle festivaller, yerel gelenek- görenek ve 
kültürü ziyaretçilere aktaran bir araç görevi üstlenmektedir ve böylece 
bu mirasın korunmasına ve yaygınlaşmasına da katkı 
sağlayabilmektedir (Felsenstein ve Fleischer, 2003; Sert, 2017). Bu 
kapsamda Yolal, Çetinel ve Uysal (2009)’ın da ifade ettiği gibi; 
festivallerin düzenlendikleri yerlerde kültürel zenginliği yerel halk 
dışardan gelen ziyaretçilere sunmaktadırlar. Söz konusu festivallerin 
başarısı ve sürekliliği festivalin düzenlendiği bölgede yaşayan yerel 
halkın desteğine ve planlama , uygulama aşamasında da yerel 
yönetimlerin katılımına bağlıdır.   
 

Kaynakça 
Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık. 
Atak, O. (2009). Türk Turizminin Tanıtımında Festivallerin Yeri ve 

Önemi: Antalya Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul Üniversitesi.  

Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi. Bursa: 
Ezgi Kitabevi.  

Bilgili, B., Yağmur, Ö., ve Yazarkan, H. (2012). Turistik Ürün Olarak 
Festivallerin Etkinlik Ve Verimliliği Üzerine Bir Araştırma 
(Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). Uluslararası Sosyal 
ve Ekonomik Bilimler Dergisi, (2), 117-124. 

Blichfeldt, B. S. ve Halkier, H. (2014). Mussels, Tourism And 
Community Development: A Case Study Of Place Branding 
Through Food Festivals İn Rural North Jutland, 
Denmark. European Planning Studies, 22 (8), 1587-1603. 

Congcong, T. (2014). The Study Of Festival Tourism Development Of 
Shanghai. International Journal of Business and Social 
Science, 5 (4), 52-58. 

Doğdubay, M. ve İlsay, S. (2016). Bir İletişim Biçimi Olarak 
Gastronomi Konulu Festivaller. H. Yılmaz (Ed.), Bir İletişim 
Biçimi Olarak Gastronomi (169-191). Ankara: Detay 
Yayıncılık. 

Ekin, Y. (2011). Etkinlik Turizmi Kapsamında Festivaller ve Antalya 
Altın Portakal Film Festivali’nin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal 
Etkileri Konulu Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora 
Tezi), Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Antalya. 

Falassi, A. (1987). Festival: Definition And Morphology. Time Out Of 
Time: Essays On The Festival, 1-10. 

Felsenstein, D. ve Fleischer, A. (2003). Local Festivals And Tourism 
Promotion: The Role of Public Asistance and Visitor 
Ependiture. Journal of Travel Research,  41 (4), 385-392. 

Getz, D (2010), The Nature And Scope Of Festival Studies. 
International Journal of Event Management Research, 5 (1), 1-
47. 

Getz, D. (1997) Event Management & Event Tourism. New York: 
Cognizant Communication. 

Giritlioğlu, İ., Olcay, A. ve Özekici, Y. K. (2015). Bir Turizm Çeşitliliği 
Olarak Festival Etkinliklerinin Sınıflandırılması: Türkiye 
Üzerine Bir Değerlendirme. ODÜ Sosyal Bilimler 
Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 5 (13), 306-323. 

Hjalager, A. M. ve Richards, G. (2002). Still Undigested: Research 
Issues in Tourism And Gastronomy. Tourism And 
Gastronomy, 21-35. 

http://tdk.gov.tr/, Erişim Tarihi: 20.09.2018. 
http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/IZMIR.pdf, Erişim Tarihi: 

20.07.2018. 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=38.59896843711903%

2C27.55021369531255&spn=1.29089%2C2.469177&hl=en&
msa=0&z=9&ie=UTF8&mid=1luNGKa0asZZOkNq_E7wqK
93RLnY, Erişim Tarihi: 15.11.2018.  

Hu, Y. (2010). An Exploration Of The Relationships Between Festival 
Expenditures, Motivations, And Food İnvolvement Among 
Food Festival Visitors. (Unpublished Doctorate Thesis), 
University of Waterloo / Recreation and Lesisure Studies, 
Canada.  

Lee, I. ve Arcodia, C. (2011). The Role Of Regional Food Festivals For 
Destination Branding. International Journal of Tourism 
Research, 13(4), 355-367. 



168 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

McKercher, B.ve Du Cros, H. (2002). Cultural Tourism: The 
Partnership Between Tourism And Cultural Heritage 
Management. New York: Haworth Hospitality Press.  

O'Sullivan, D. ve Jackson, M. (2002). Festival Tourism: A Contributor 
To Sustainable Local Economic Development? Journal of 
Sustainable Tourism, 10 (4), 325-342. 

Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: 
Kaan Kitabevi. 

Quan, S. ve Wang, N. (2004). Towards A Structural Model Of The 
Tourist Experience: An Illustration From Food Experiences in 
Tourism. Tourism Management, 25 (3), 297-305. 

Quinn, B. (2006). Problematising “Festival Tourism”: Arts Festivals 
And Sustainable Development in Ireland. Journal of 
Sustainable Tourism, 14 (3), 288-306. 

Saatcı, G., Avcıkurt, C. ve Güdü Demirbulat, Ö. (2015). Yerel Halkın 
Üniversiteye Bakış Açısı:  Harmancık Meslek Yüksekokulu 
Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 47, 126-140.   

Saleh, F. ve Ryan, C. (1993). Jazz And Knitwear: Factors That Attract 
Tourists To Festivals. Tourism Management, 14 (4), 289-297. 

Sert, A. N. (2017). Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: 
Beypazarı Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, (38), 187-199. 

Sharples, L. ve Hall, C. M. (2004). The Consumption Of Experiences 
Or The Experience Of Consumption? An Introduction To The 
Tourism Of Taste. C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. 
Macionis ve B. Cambourne. (Ed.), Food Tourism Around The 
World, (13-36), Oxford: Elsevier. 

Small, K., Edwards, D. ve Sheridan, L. (2005). A Flexible Framework 
For Evaluating The Socio-Cultural Impacts of A (Small) 
Festival. International Journal of Event Management 
Research, 1 (1), 66–76.   

Stankova, M. ve Vassenska, I. (2015). Raising Cultural Awareness Of 
Local Traditions Through Festival Tourism. Tourism & 
Management Studies, 11(1), 120-127. 

Şengül, S. ve Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel 
Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: 
Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Örneği. 
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 
79-89.  

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri 
Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. 



169Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute

McKercher, B.ve Du Cros, H. (2002). Cultural Tourism: The 
Partnership Between Tourism And Cultural Heritage 
Management. New York: Haworth Hospitality Press.  

O'Sullivan, D. ve Jackson, M. (2002). Festival Tourism: A Contributor 
To Sustainable Local Economic Development? Journal of 
Sustainable Tourism, 10 (4), 325-342. 

Özdamar, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: 
Kaan Kitabevi. 

Quan, S. ve Wang, N. (2004). Towards A Structural Model Of The 
Tourist Experience: An Illustration From Food Experiences in 
Tourism. Tourism Management, 25 (3), 297-305. 

Quinn, B. (2006). Problematising “Festival Tourism”: Arts Festivals 
And Sustainable Development in Ireland. Journal of 
Sustainable Tourism, 14 (3), 288-306. 

Saatcı, G., Avcıkurt, C. ve Güdü Demirbulat, Ö. (2015). Yerel Halkın 
Üniversiteye Bakış Açısı:  Harmancık Meslek Yüksekokulu 
Örneği. Akademik Bakış Dergisi, 47, 126-140.   

Saleh, F. ve Ryan, C. (1993). Jazz And Knitwear: Factors That Attract 
Tourists To Festivals. Tourism Management, 14 (4), 289-297. 

Sert, A. N. (2017). Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: 
Beypazarı Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, (38), 187-199. 

Sharples, L. ve Hall, C. M. (2004). The Consumption Of Experiences 
Or The Experience Of Consumption? An Introduction To The 
Tourism Of Taste. C. M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. 
Macionis ve B. Cambourne. (Ed.), Food Tourism Around The 
World, (13-36), Oxford: Elsevier. 

Small, K., Edwards, D. ve Sheridan, L. (2005). A Flexible Framework 
For Evaluating The Socio-Cultural Impacts of A (Small) 
Festival. International Journal of Event Management 
Research, 1 (1), 66–76.   

Stankova, M. ve Vassenska, I. (2015). Raising Cultural Awareness Of 
Local Traditions Through Festival Tourism. Tourism & 
Management Studies, 11(1), 120-127. 

Şengül, S. ve Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel 
Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: 
Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Örneği. 
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 
79-89.  

Ural, A. ve Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri 
Analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Uysal, M. ve Gitelson, R. (1994). Assessment of Economic Impacts: 
Festivals and Special Events. Festival Management and Event 
Tourism, 2 (1), 3-9. 

Wan, Y. K. P. ve Chan, S. H. J. (2013). Factors That Affect The Levels 
Of Tourists' Satisfaction And Loyalty Towards Food Festivals: 
A Case Study Of Macau. International Journal Of Tourism 
Research, 15 (3), 226-240. 

Yıldız, S. B. ve Polat, E. (2016). Yerel Halkın Eskişehir’de Düzenlenen 
Festivallerin Etkilerine Yönelik Algıları. Journal of Tourism 
and Gastronomy Studies, 4/2 (2016), 40-62. 

Yolal, M., Çetinel, F. ve Uysal, M. (2009). An Examination Of Festival 
Motivation And Perceived Benefits Relationship: Eskişehir 
International Festival. Journal of Convention & Event Tourism, 
10 (4), 276-291. 

 



170 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute


