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Bölgelerin tanıtılmasında yüksek bir etkiye sahip, bölgenin veya ülkenin ulusal ya da uluslararası çapta
bilinirliğine katkı sağlayan festivaller, turizm faaliyetlerini de destekleyen en önemli etkinlikler
arasındadır. Festivaller; yerel idare ya da yerel halk tarafından tarihi önceden belirlenerek yapılan,
yörenin simgesi haline gelerek gelenekselleşmiş, sürekliliği sağlanarak yeni nesillere aktarılması ve
yaşatılması amaçlanan bilim, sanat, oyun ve diğer sosyal alanlarda düzenlenen ulusal veya uluslararası
gösteri ya da şenliklerdir. Bazen festivaller, turizm bakımından başlıca güdeleyici olmakta, destinasyonun
kültür vaadinin bir parçası olmakta ve destinasyonun tanınması ve markalaşması bakımından önemli rol
oynamaktadır. Özellikle kırsal alanlardaki turizmi canlandırmak ve bölgenin çekiciliklerini ön plana
çıkarmayı sağlayacak, içerisinde çeşitli yöresel etkinliklerin yer aldığı (yöresel oyunlar, gösteriler,
konserler), yöresel el sanatlarının sergilendiği, yöresel yemeklerin sunulduğu festivaller kırsal bölgelerin
tanıtımı için önem arz etmektedir. Bu çalışmada hem kırsal turizm çekiciliği hem de bölgesel tanıtım aracı
olarak görülen etkinliklerden olan festivaller kapsamında Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali
ele alınarak bölgesel tanıtımın yanı sıra yöreye sağladığı sosyal, ekonomik ve kültürel katkıları
araştırılmıştır. Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniği ile 49 kişi
(yerel yönetim, esnaf, yerel halk, katılımcılar) ile görüşülmüş olup elde edilen veriler betimsel analize tabi
tutulmuş olup katılımcıların festival tanımlarında özellikle tanıtım, kültür, eğlence, sanat ve sosyal
paylaşım gibi temaların öne çıktığı görülmektedir. Aynı zamanda katılımcılar, festivalleri düz enlendiği
bölgeye sosyo- ekonomik ve sosyo- kültürel katkılarının olmasının yanı sıra bölgesel reklam ve tanıtımın
bir parçası olarak görmektedirler.

Kabul Tarihi:13.03.2018
Anahtar Kelimeler
Festival
Turizm
Mengen Aşçılık ve Turizm
Festivali

Keywords
Festival
Tourism
Mengen Cookery and Tourism
Festival

Abstract
Festivals are among the most important activities which support tourism activities and have a high impact
in the promotion of the region and contributing to the visibility region of a country or national or
international. Festivals which are made by the Local government or local people in advance by
determining date and by becoming the symbol of tradition in the region, continuity and that is intended to
be kept alive by providing new generations to be transferred to science, art, games, and other social fields
are in a national or international show or festival. Sometimes, festivals in terms of tourism being the main
motivator, with the promise of become a part of the culture of destination and branding plays an
important role in terms of identification of destinations. To emphasize the attractiveness of the area and
boost tourism especially in rural areas that will allow various local activities take place(regional games,
shows, concerts) and festivals where local handicrafts are exhibited and local dishes are presented are
important for the promotion of rural areas. In this study, the International Mengen Culinary and Tourism
Festival will be discussed in the context of the festivals which are both attracted to rural tourism and seen
as a means of regional promotion, and social, economic and cultural contributions contributed to the
region as well as regional promotion will be investigated. Within the scope of the research, 49 persons
(local government, tradesmen, local people, participants) were interviewed through face-to-face interview
technique from qualitative research methods and the obtained data were interpreted with descriptive
analysis. It is seen that the themes such as promotion, culture, entertainment, art and social sharing have
come to the forefront in the festival definitions of the participants. At the same time, participants view the
region where festivals are held as part of socio-economic, socio-cultural contributions as well as regional
advertising and promotion.

* Sorumlu Yazar.
E-posta: zkanerdem@gmail.com (Ö. Erdem)
23-25 Kasım 2017 tarihleri arasında Kastamonu’da düzenlenen 1. Uluslararası sürdürülebilir turizm kongresinde verilerin bir kısmı bildiri
olarak sunulmuş olup literatür ve bulgular kısmı genişletilerek makaleye çevrilmiştir.

228

