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Alaçatı ot festivali

Araştırma, Alaçatı Ot Festivaline paket tur ile katılan yerli turistlerin özgün deneyimlerini
derinlemesine incelemek amacıyla niteliksel araştırma yöntemlerinden yararlanılarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırma verisi 4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Alaçatı
Ot Festivali süresince toplanmıştır. Yapılandırılmış açık uçlu soru formu aracılığıyla elde
edilen veri, içerik analiz yöntemi ile incelenmiş ve özgün festival deneyimine ilişkin
bulgular festival alanı deneyimi, organizasyon deneyimi, servis sağlayıcıları deneyimi, yerel
halk deneyimi, eğlence deneyimi ve öğrenme deneyimi olmak üzere altı tema altında
toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, katılımcıların festival
deneyimlerini derinlemesine anlamanın tatmin edici özgün deneyimler yaratmak ve uzun
vadeli festival başarısını sağlamak için oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Özgün
deneyimler yaratmanın festivalin tekrar ziyaret edilmesi için anahtar bir faktör olduğu
yönündeki bulgularda da araştırmanın önemli sonuçları arasında yer almaktadır.
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The research was carried out utilizing qualitative research methods to examine in-depth the
unique experiences of local tourists participating in Alaçatı Herb Festival with a package
tour. The research data were collected during Alaçatı Herb Festival on April 4-7 2019. The
data obtained through structured open-ended questionnaires were analyzed using the
content analysis technique and the findings of the unique festival experience were collected
under six themes: festival area experience, organization experience, service providers
experience, local community experience, entertainment experience, and learning
experience. The findings obtained within the scope of the research indicate that detailed
comprehension of festival experiences of the participants is very important to create
satisfying unique experiences and ensure long-term festival success. The findings that
creating unique experiences is the key factor in revisiting the festival are among the
important results of the research.

Kabul Tarihi:26.08.2021
Anahtar Kelimeler
Kültür festivali
Yerel festival
Özgün festival deneyimi

Local festival
Unique festival experience
Alaçatı herb festival.

Makalenin Türü
Araştırma Makalesi

* Sorumlu Yazar
E-posta: eda.avci@deu.edu.tr (E. Avcı)
DOI:10.21325/jotags.2021.864

1722

