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Festivaller, düzenlendikleri bölge ekonomisi büyük oranda katkı sağlamakta, bölge halkı
ile katılımcılar arasında sosyal ilişkiler kurmakta, katılımcıların mesleki gelişimine olumlu
katkı yapmaktadır. Aynı zamanda son yıllarda dünya çapında önem kazanan gastronomi
temalı festivallerin sayısı her geçen gün artmakta ve bu festival türüne ilgi oldukça
artmaktadır. Araştırmada gastronomi festivallerine yönelik uzmanların bakış açılarını
belirlemek amaçlanmıştır. Bu tür etkinliklerin aşçılık mesleğine ve bu alanda eğitim alan
öğrencilerin gelişimlerine yönelik katkıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma da nitel
araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme ile 18 kişinin görüşleri değerlendirilmiştir.
Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Katılımcıların festivale katılım
amacının öğrencilere fayda sağlamak, farklı uygulamalar görmek ve yeni insanlarla
iletişim kurmak olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu tarz etkinliklerin katılımcılar açısında
iletişim ağını geliştirmek, mesleğe katkı sağlamak ve kişisel gelişim açısından oldukça
önemli olduğu vurgusu yapılmıştır. Son olarak katılımcılar, gastronomi festivallerine
katılım sağlayan öğrenciler için özgüven kazanılması, sosyalleşme imkanı bulunması ve
kültürel etkileşim sağlanması gibi birçok fırsatın ortaya çıktığını belirtmiştir.
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Festivals contribute to the regional economy to a large extent, establish social relations
between the people of the region and the participants, and make a positive contribution to
the professional development of the participants. At the same time, the number of
gastronomy-themed festivals, which have gained worldwide importance in recent years, is
increasing day by day and the interest in this type of festival is increasing. The research is
aimed to determine the perspectives of the experts on gastronomy festivals. It has been
tried to determine the contributions of such activities to the culinary profession and to the
development of the students who are educated in this field. It has been tried to determine
the contributions of such activities to the culinary profession and to the development of
the students who are educated in this field. In the research, the views of 18 people were
evaluated by face-to-face interviews, which is one of the qualitative research methods.
The obtained data were subjected to content analysis. It has been determined that the
purpose of the participant's participation in the festival is to benefit students, see different
applications, and communicate with new people. In addition, it was emphasized that such
activities are very important in terms of developing the communication network for the
participants, contributing to the profession and personal development. Finally, the
participants stated that many opportunities such as gaining self-confidence, socialization,
and cultural interaction emerged for students participating in gastronomy festivals.
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