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Özet
Rekreasyon kişinin boş zamanlarında yenilenme, rahatlama, motive olma amacıyla gönüllü
olarak katıldığı aktivitelerdir. Kırsal bölgelerde yapılan etkinlikler kişi için rekreatif bir
aktivite seçeneği sunmaktadır. Alternatif turizm çeşidi olan kırsal turizme olan ilgi turizm
tüketici talebi bakımından artış eğilimi göstermektedir. Rekreatif faaliyette bulunmak isteyen
katılımcı, kırsal alanda gerçekleştirilen etkinliklere katılım sağlayarak farklı kültür yapılarını
tanıma ve yörenin doğal güzelliklerini görme fırsatı bulmaktadır. Gerçekleştirilen etkinlikler
farklı destinasyonlardan gelen katılımcılarla bölgenin tanıtımına, ekonomisine ve
kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Çalışmanın amacı rekreasyon turizmi kapsamındaki yerel
etkinliklerin kırsal turizme etkisini ortaya koyarak rekreatif etkinliklerin teşvikine ve kırsal
turizmin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalışmada rekreasyon turizmi kapsamında yer
alan yerel etkinliklere katılımın kırsal turizme olan etkisi incelenecektir. Bu bağlamda,
çalışmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak gereksinim duyulan veriler
derlenmeye çalışılacaktır. Bu çalışma, neticesi değerlendirilerek yerel etkinliklerin kırsal
turizme olan etkisi etkinlik yöneticilerini yönlendirebilecek bir kaynak olabilme özelliği ile
önem taşımaktadır. Ayrıca bu çalışmanın rekreasyon turizmi, yerel etkinlikler ve kırsal turizm
alanında yapılacak diğer çalışmalar için de kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: rekreasyon, rekreasyon turizmi, etkinlik, yerel etkinlikler, kırsal turizm
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Abstract
Recreation is the activities that person attends voluntarily in his/her spare time to refreshing,
relaxing and motivation. Activities that are made in rural area are option for recreational
activities. There is an increase in consumer demand for rural tourism as an alternative tourism
option. Participants get a chance to know different cultural structures and chance to see
natural beauties by attending rural activities. Events that are performed with attendees form
different destinations are support area from economy, development and advertising point of
view. Objective of this work is making contribution to development rural tourism and
recreational activities by defining the effect of local events to rural tourism as a recreational
activity. In this work, the effect of participation of recreational tourism activities to rural
tourism is investigated. Data that is required is gathered by semi structured interview
technique. The result of this work has a potential to use a resource to lead event managers.
This work also has a potential to use a resource for studies that are related to recreation
tourism, local activities and rural tourism.
Key Words: recreation, recreational tourism, event, local events, rural tourism
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Giriş
Global bazda, ekonomik getirisi yüksek olan turizm endüstrisi, son yıllarda mevsimsel
kümelenmenin dışına çıkmaktadır (Akpınar ve Bulut, 2010: 2575-1576). Turizm talebindeki
alternatif turizme olan yönelim 2023 Türkiye Turizm Stratejisi'nde vurgulanan her mevsim
turizm anlayışını destekler niteliktedir (Tayfun ve Arslan, 2013: 1). Türkiye'nin turizm
çeşitliliği yönünden zengin kaynaklara (termal kaynaklar, yaylalar, dağlar, akarsular, göller,
mağaralar) sahip olması alternatif turizmden alacağı payı arttırmaklardır (Akpınar ve Bulut,
2010: 1575-1577). Alternatif turizm kapsamında yer alan kırsal turizm (Çeken, vd, 2012:
11)ise mevsimsel turizm yoğunluğunu dengeli hale getirmekte (Cengiz, 2012: 64) ve kırsal
gelişime ekonomik, sosyokültürel katkı sağlamaktadır (Özdemir, 2012: 19).
Yapılan bu araştırmada rekreasyon turizmi kapsamında yer alan yerel etkinliklere katılımın
kırsal turizme olan etkisi incelenecektir. Çalışmanın amacı rekreasyon turizmi kapsamındaki
yerel etkinliklerin kırsal turizme etkisini ortaya koyarak rekreatif etkinliklerin teşvikine ve
kırsal turizmin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Yerel Etkinlikler
Rekreasyonel faaliyetler kişilerin boş zamanlarında gerçekleştirdikleri çeşitli eylemlerdir. Lu
and Hu (2005:117), rekreasyonu, kişilerin kendi iradeleri ve istekleri ile aktif veya pasif
şekilde katılım sağladıkları "etkinlikler" olarak ifade etmektedirler. Butler ise (1959: 24),
rekreasyonu rutin aktivitelerinden ayrı bir deneyim, yükümlülük gereği olmadan ya da
yenilenmek için yapılan bir "etkinlik" olarak tanımlamaktadır (aktaran Akbulut, vd. 2013:
1242).
Toplumsal ve fiziksel çevrenin olumsuz yönde değişmesi insanların rahatlama, gevşeme,
motive olma gereksinimlerini arttırmaktadır (Aslan, 1993: 22). Rekreasyon faaliyetlerinde
bulunan kişilerin davranış şekilleri incelendiğinde, kişilerin rahatlamış, motive olmuş,
yenilenmiş olduğu ortaya çıkmaktadır (Yılmaz, 2004:1). Rekreasyon olumsuz çevre
koşullarının kişilerde yol açtığı stresi azaltabilmekte hatta tamamen giderebilmektedir.
Kişilerin ruh ve beden sağlığına katkıda bulunmakta ve rekreatif faaliyet esnasında kişinin
sosyal hayatının gelişimini de olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca kişilerin motive olmuş
şekilde işlerinde daha verimli çalışmalarını sağlamaktadır (Toy ve Yılmaz, 2010: 1514).
Kentleşmenin hızla büyümesi ile rekreatif faaliyetlere daha çok ihtiyaç duyan kişi öncelikli
olarak doğal alanları tercih etmektedir (Aslan, 1993: 24).
Düzenlenen yerel etkinlikler rekreasyon faaliyetinde bulunmak isteyen potansiyel turisti
etkinliğin düzenlendiği bölgeye çekerek bölgedeki turizm hareketliliğini sağlamaktadır.
Etkinliklerle turizm hareketliliği sağlanan yörenin tanıtımı da yapılmaktadır. Kültürel,
sanatsal, sportif etkinlikler modern turizmde, etkinliklerin gerçekleştirildiği bölgeye imaj
kazandırmada kullanılan etkin yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir (Tayfun ve
Arslan, 2013: 192-193).
Yerel etkinliklerin her yıl düzenlenmesi ile geleneksel hale gelmesi yöreye olan ilgiyi
arttırmakta ve yöreye çekicilik kazandırmaktadır. Düzenlenen yerel etkinlikler arasında
yöresel halk oyunları, geleneksel el sanatları, spor yarışları, fuar ya da panayırlar, müzik
gösterileri yer almaktadır (Yemenoğlu, vd. 2013: 16). Türkiye genelinde gerçekleştirilen
rekreasyon kapsamında yer alan yerel etkinliklerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:
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Tablo 1. Türkiye Genelinde Gerçekleştirilen Yerel Etkinlikler
Etkinliğin
Gerçekleştirildiği
Şehir
Edirne

Etkinliğin
Gerçekleştirildiği
İlçe
Keşan ilçesine bağlı
Çamlıca Belediyesi
Sinanpaşa

Afyon
Hopa
Artvin
Taşköprü Belediyesi
Kastamonu
Darende
Malatya
Soma
Manisa
Samsun

Vezirköprü
Belediyesi
Selçuk

İzmir
Bursa

Orhangazi
Belediyesinde
Ereğli İlçesi

Etkinliğin İsmi

Etkinliğin Tarihi

Keşan Boncuk Gecesi

Ocak 2014

Güney Bezelye ve Barbunya
Festivali
Hopa Kemalpaşa Halk
Festivali
Uluslararası Kültür ve
Sarımsak Festivali
Darende Zengibar Karakucak
Güreş ve Kültür Festivali
Karaelmas Kültür ve Sanat
Festivali
Vezirköprü Kültür, Sanat,
Doğa ve Turizm Festivali

Temmuz 2014

Selçuk Efes Deve Güreşi
Festivali
Orhangazi Zeytin Festivali

Kasım 2014

Ağustos 2014
Ağustos 2014
Ağustos 2014
Eylül 2014
Eylül 2014

Kasım 2014

Karadeniz Ereğli Hamsi
Aralık 2014
Festivali
Not: Tablo “http://www.gezialemi.com/FestivalEtkinlik_Y.asp?ULKE=T%FCrkiye&SAYFA=10 ”
Zonguldak

internet sayfası derlenerek oluşturulmuştur.
Bazı sosyal sorumluluk kuruluşları, organizasyon işletmeleri kırsal alanlarda şenlik, festival
gibi çeşitli organizasyonlar düzenlemektedirler (Ertüzün ve Fişekçioğlu, 2013: 55).
Düzenlenen yerel etkinliklerin turizmin denizi, kum, güneş gibi belli alanda ve belli aylarda
yoğunlaşmasını önlediği görülmektedir. Etkinliklerle ulusal alanda yörenin, uluslararası
alanda ise Türkiye tanıtımının yapılması sağlanmaktadır. Kırsal alan çekiciliği oluşturan yerel
etkinlikler geleneksel hale gelerek yöre ile özdeşleşmektedir. Potansiyel turist tarafından
gerçekleştirilen rekreatif faaliyetlerin yerel etkinlik alanlarına yönelmesi ile ortaya çıkan
kırsal turizm hareketliliği bölge ekonomisini güçlendirmektedir (Kişioğlu ve Selvi, 2013: 72).

Kırsal Turizmin Önemi ve Rekreatif Faaliyet Olarak Yerel Etkinlikler
Küresel bazda dengelerin değişip bölgeler ve şehirlerin rekabet içinde yer alması ile genel
talebi oluşturan ülke olmaktan çıkıp destinasyon haline gelmiştir (Özkul ve Demirer, 2012:
158).
Kırsal alanlar rekreasyon faaliyetlerinde bulunmak isteyen kişiler için en uygun yerlerdir.
Kentsel çevre sorunlarından uzak, yenilenme ve dinlenme ihtiyacını karşılayabilecek en
uygun rekreasyon alanlarına sahiptir. Trekking, akarsu turizmi, atlı doğa yürüyüşü, mağara
turizmi, yayla turizmi, kuş gözlemciliği rekreatif faaliyette bulunmak isteyen kişilerce tercih
edilebilecek kırsal turizm çeşitlilerindendir (Ertüzün ve Fişekçioğlu, 2013: 55).Bölgede
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düzenlenen rekreasyonel etkinliklerle yörenin kırsal turizm çekiciliklerinin tanıtımı da
yapılmaktadır.
Kırsal turizmin ön plana çıkması kırsal alanlardaki ekonominin canlanmasını sağlayarak
kırdan kente göçü engellemektedir. Kırsal turizmin gelişmesine verilen destek ile yöresel
kültür ve doğal çevrenin korunması sağlanmaktadır(Torun, 2013: 31). Ayrıca turizmin belli
aylarda veya belli mevsimlerde yoğunlaşması çevresel ve sosyokültürel sorunlara yol
açmaktadır. Kırsal turizm ortaya çıkarttığı alternatiflerin değerlendirilmesi turizmin
mevsimsel yığılmasını önlemekte ve bu sorunları bertaraf etmektedir (Soykan, 2003: 3).
Kırsal turizm içinde birçok turizm alternatifini barındıran zengin bir turizm çeşididir. Çiftlik
turizmi, termal turizm, yayla turizmi, eko turizm, yeşil turizm, kayak, avcılık ve balıkçılık,
alışveriş, doğa tatilleri, bisikletli veya atlı doğa gezileri, sanat, tarih, spor, macera gibi etnik
yapıya sahip birçok turizm imkanı sunmaktadır (Özdemir, 2012: 19). Kırsal bölgelerde
yapılabilecek turizm faaliyetlerinin zenginliği rekreasyonel aktivitelere uygun ortam teşkil
etmektedir.
Rekreasyonel bir faaliyet olan yerel etkinlikler, yerel değerlerle yerel olmayan değerleri
birleştirici bir unsur taşımaktadır. Yerel etkinliklerle yöre halkı kendi kültürel kaynaklarının
tanıtımını yapabilmekte, kültürel yapılarıyla gurur duyma imkanı bulmakta ve kültürel
kaynaklarının geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi sağlanmaktadır (Gül, vd. 2013: 216). Yerel
etkinliklerin olumlu özelliklerini dört kategoride inceleyebiliriz: Sosyo-kültürel, fiziksel ve
çevresel, politik, turizm ve ekonomik (Kızılırmak, 2006: 185).
Tablo 2. Etkinliklerin Olumlu Etkileri
Etki Alanı

Sosyo- Kültürel

Fiziksel ve Çevresel

Politik

Turizm ve Ekonomik

Olumlu Etkiler
- Paylaşılan ortak deneyim
- Gelenekleri güçlendirmek
- Toplumsal gururun yükselmesi
- Toplumsal katılımın yükselmesi
- Yeni ve yaratıcı fikirlerin tanıtılması
- Kültürel bakış açılarının genişletilmesi
- Çevrenin vitrinlenmesi
- Uygulanabilir en iyi modellerin sunulması
- Çevresel bilincin arttırılması
- Alt yapı sisteminin miras olarak kalması
- Ulaşım ve iletişim sisteminin geliştirilmesi
- Kentsel dönüşüm ve yenilenme
- Uluslararası prestij
- Gelişmiş profil
- Yatırımların tanıtılması
- Karşılıklı sosyal destek
- Yönetimsel becerilerin gelişmesi
- Turistik bölgenin tanıtımı ve turist artışı
- Kalış süresinin uzatılması
- Gelir artışı
- Vergi gelirlerinin artışı
- İstihdam oluşturma

Kaynak: Kızılırmak İ (2006). Türkiye’de düzenlenen yerel etkinliklerin turistik çekicilik
olarak kullanılmasına yönelik bir inceleme. Sosyal Bilimler Dergisi. (15): 181-196.
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Yerel etkinliklerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi bölgeye olan ilgiyi arttırmakta ve
bölgedeki turistik canlılığın sürekliliğini sağlamaktadır. Yerel etkinliklerin gerçekleştirildiği
bölgeye sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, katkıları bulunmaktadır. Yöreye gelen ziyaretçilerin
konaklama ihtiyaçlarını bölgede bulunan oteller, pansiyonlar vb karşılamaktadır. Etkinlik
katılımcılarının bölgeye ulaşımını sağlamakta olan seyahat acenteleri, etkinlik yöresine özgü
hediyelik eşya ihtiyacını hediyelik eşya stantları veya ilgili yerel esnaf işletmeleri, yiyecek
içecek ihtiyaçları için yörede bulunan restoranlar yapılan etkinliklerden ekonomik açıdan
yararlanmaktadırlar (Bilgili, vd, 2012: 119).

Araştırmanın Yöntemi
Amacı ve Kısıtları
Yerel etkinliklerin yöreye kazanımları düşünüldüğünde kırsal alanlarda yapılan etkinliklerin
yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için yerel etkinliklerin öneminin
vurgulanması gerektiği görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı rekreasyon turizmi kapsamında yer alan yerel etkinliklerin kırsal turizme
etkisini ortaya koyarak yerel etkinliklerin teşvikine ve kırsal turizmin geliştirilmesine katkıda
bulunmaktır. Yerel etkinliklere verilen önemin arttırılmasını ve kırsal alanlarda yapılan
etkinliklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak hedeflenmiştir. Ayrıca bu çalışmanın literatüre;
rekreasyon turizmi, yerel etkinlikler ve kırsal turizm kapsamında katkı sağlaması
amaçlanmıştır.
Bu bağlamda çalışmada Düzce ilinin Akçakoca ilçesinde düzenlenen yerel etkinliklerin kırsal
turizme etkisi araştırma kapsamına alınmıştır. Yörede bulunan esnaflardan yedi tanesi
seçilerek Akçakoca ilçesinde gerçekleştirilen yerel etkinliklere ilişkin yarı yapılandırılmış
mülakat tekniği ile yerel esnafın görüşleri alınmıştır.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırma nitel tabanlıdır. Nitel araştırmalarda durumlar, hareketler, düşünce yapıları ve
inançlar kaynağında incelenebilmekte ve araştırmacı tarafından anlamlandırılabilmektedir.
Nitel araştırma araştırmacının yorumuna açık bir yöntemdir. Gözlem, görüşme, dökümün
analizi nitel araştırma süreçlerindendir (Aydın, E. ve Selvi, M. S., 2012: 136). Bu araştırmada
veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış soru formu Küçük’ün “Kültür Turizmi Kapsamında Yer Alan Festival
Etkinliklerinin Yerel Kalkınmaya Katkısı: Uluslar arası Beyşehir Göl Festivali Üzerine Bir
Araştırma” adlı çalışmasında kullandığı mülakat sorularından derlenerek hazırlanmıştır.
Akçakoca ilçesinde yer alan yedi ile esnaf görüşülmüş ve yarı yapılandırılmış mülakat tekniği
uygulanmıştır. Uygulanan yöntemin güvenilirliğini arttırmak için 2006, 2008, 2009, 2010 ve
2012 yıllarında yörede gerçekleştirilen etkinliklere yazarlar tarafından katılım sağlanarak
gözlem yapılmıştır.
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Bulgular
Araştırmada yerel esnafa yönlendirilen yarı yapılandırılmış soru formuna verdikleri yanıtlar
Şekil halinde getirilerek düzenlenmiştir.
Akçakoca’daki görüşme yapılmış olan yerel işletmelerin bölgede hizmet verdikleri süreleri
Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Yerel Esnafıın Akçakoca ilçesindeki Hizmet Verme Süresi
İşletmenin İsmi
Tezel Camping
Sezgin Otel
Akbey Restaurant
Kamelya Restaurant
Bahçe Kafe -Restaurant
Turkuaz Beach Otel
Sirena Pansiyon
Sky Tower Otel

İşletmenin Hizmet Verme Süresi
15 yıldır
14 yıldır
11 yıldır
10 yıldır
6 yıldır
3 yıldır
2 yıldır
2 yıldır

Tablo 4’te turistlerin Akçakoca’yı ziyaret ettikleri dönemlere yer verilmiştir. Mülakata katılan
yerel esnafın çoğu turistlerin yöreye geliş zamanı olarak Haziran, Temmuz, Ağustos ayları
olarak belirtmişlerdir. Bu aylarda yörede ve yörenin civar bölgelerinde gerçekleştirilen
yöresel etkinlik dönemlerine tekabül etmektedir.
Tablo 4. Turistlerin Akçakoca İlçesine Yoğun Olarak Geliş Zamanları
Turistlerin Yöreye Geliş Zamanları
Haziran, Temmuz, Ağustos
Temmuz, Ağustos, Eylül

Kişi Sayısı
6 kişi
1 kişi

Tablo 5’te yerel esnafın görüşüne göre Akçakoca yöresinde geliştirilebilecek turizm çeşitleri
yer almaktadır. Bu soruya verilen yanıtta dikkati çeken, geliştirilebilir olarak söylenen turizm
çeşitlerinin kırsal turizm içerisinde yer alması ve rekreatif etkinliklerin yapılmasına uygun
turizm çeşitleri olmasıdır.
Tablo 5. Yörede Geliştirilebilecek olan Turizm Çeşitleri
Sorulara Verilen Yanıtlar
Av Turizmi
Trekking
Akarsu Turizmi
Sualtı Dalış
Dağcılık
Sportif Olta Balıkçılığı
Kuş Gözlemciliği
Mağara Turizmi
Yayla Turizmi
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Tablo 6’da yöredeki esnafın turizm ile yöresel kalkınma ilişkisi hakkındaki görüşleri yer
almaktadır. Yerel esnafın genel kanısı yörede gerçekleştirilen yerel etkinliklerin bölgesel
olarak ekonomik gelişim sağladığı, gelir artışı yaşandığı yönündedir. Yerel esnafın bu
konudaki ortak ikinci bir kanısı ise turizm hareketliliğinin altyapı ve üstyapı olanaklarını
hızlandırdığı yönündedir. Rekreasyonel yerel etkinliklerin bölgeye olan Üçüncü önemli
katkısı da sosyo-kültürel gelişimi sağlandığı yönündedir.

Tablo 6. Gerçekleştirilen Turizm Faaliyetlerinin Yerel Esnafa Etkileri
Sorular ve Yanıtları
Ekonomik Gelişim Sağladığı İçin Gelir Artışı
Görülür
Altyapı ve Üstyapı Olanaklarının Gelişimini
Hızlandırır
Sosyal ve Kültürel Gelişim Sağlar
Yerel Ürünler Daha Çok Tercih Edilir
Yerelde İstihdam Artışı Sağlar

Kişi Sayısı
7 kişi
6 kişi
5 kişi
4 kişi
1 kişi

Tablo 7’de gerçekleştirilen turistik faaliyetlerin yerel esnafa olan katkısının değerlendirilmesi
ve bunun arttırılması için yapılması gerekenler üzerine öneriler yer almaktadır. Yerel esnafın
genel olarak fikri etkinliklerde yerel esnafa ağırlık verilmesi gerektiği yönündedir. Ayrıca
altyapı ve üstyapı imkanlarının geliştirilmesi yönünde ortak nır düşünce söz konusudur.
Tablo 7. Gerçekleştirilen Turistik Faaliyetlerin Yerel Esnafa Olan Katkısını Arttırmak İçin
Yapılması Gerekenler Üzerine Öneriler
Yerel Esnafa Olan Katkının Arttırılması İçin Verilen Öneriler

Kişi Sayısı

Yerel Etkinliklerde Yerel Esnafa Ağırlık Verilmeli

7 kişi

Altyapı ve Üstyapı Olanakları Geliştirilmeli

5 kişi

Yerel Halk Turizm Konusunda Bilinçlendirilmeli

4 kişi

Yerel Esnaf Turizm Konusunda Bilinçlendirilmeli

4 kişi

Yöreye Ait Yerel Ürünler Geliştirilerek Turistik Ürüne Dönüştürülmeli

3 kişi

Yiyecek İçecek İşletmeleri Çeşitlendirilmeli ve Varolan yiyecek içecek
İşletmelerinin Hiyjenik Kurallara Uygunluğu Denetlenmeli

3 kişi

Sosyal Etkinliklerin Yapılabileceği Alanlar Turist Beklentileri Gözetilerek
Uygun Geliştirilmeli

1 kişi

Tablo 8’de gösterilen soru tipi spesifik olup mülakat katılımcılarının tek bir etkinlik üzerinden
cevap vermeleri istenmiştir. Akçakoca ilçesinde en geniş kapsamlı rekreatif yerel etkinliktir
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(Uluslararası Parlayan Kent Akçakoca Kültür ve Sanat Festivali). Bu şekilde genel olarak
verilen cevaplarla Akçakoca ilinde yapılan en büyük etkinlik hakkında verilen cevaplar
kıyaslanarak güvenilirliği ölçülmüştür. Bunun sonucunda cevapların paralellik gösterdiği
ortaya çıkmıştır.
Tablo 8. Yerel Esnafın Uluslararası Parlayan Kent Akçakoca Kültür ve Sanat Festivaline
Yönelik Değerlendirmeleri ve Önerileri
Festival stantlarında daha çok dışarıdan esnaf yer alıyor. Bu nedenle yerel esnaf zarar
görüyor. Böyle bir durumda yerel kalkınmadan söz edemeyiz.

7 kişi

Festival ile ilçenin kalkınması için festivalde daha çok yerel esnafa ağırlık verilmelidir.

7 kişi

Festivalde daha çok yerel ürünler öne çıkartılmalı ve ağırlık verilmelidir.

6 kişi

Otopark ihtiyacını alanın giderilmesi festival trafiğinin rahatlaması bakımından
önemlidir.

6 kişi

Festivalde ilçenin nüfusu neredeyse ikiye katlanıyor.

5 kişi

Festival stantlarının kira ücretleri oldukça yüksek.

4 kişi

Festival yörenin tanıtımı için iyi fakat süresi uzun.

1 kişi

Festivaldedahaçokyerelürünleröneçıkartılmalıveağırlıkverilmeli

6 kişi

Yerelhalkıngözünde festival sadecepiknikveeğlenceolarakgörülüyor

5 kişi

Festival süresiçok kısa,uzatılabilir

5 kişi

Yerelhalkbilinçlendirilmeli

4 kişi

Festival stantlarıyerelesnafadahauygunkiralanmalıdır

4 kişi

Festivali olumlubuluyorum ürünlerdahaucuzoluyor

4 kişi

Yöreselvurgularfestivalidaha da anlamlandırabilir

3 kişi

Festival süresi uzun, kısatutulmasıyerelesnafaçısındandahaiyiolur

1 kişi

Festival stantlarında yerel esnaf da yer alıyor bu dönemde daha çok iş yapıyor esnafa
katkı yapıyor

1 kişi

Yerel esnafa yöneltilen sorulardan bir diğeri ise "Yörenin bilinirliğinin arttırılması için
yapılması gerekenler nelerdir" şeklindedir. Alınan yanıt, festivaller ve diğer etkinliklerin
tanıtımının daha iyi bir şekilde yapılması yönünde olmuştur.
Tablo 9'da turistlerin yerel esnafa ekonomik katkısı incelenmiş ve genel olarak esnaf
etkinliklerin süreklilik gösterdiği takdirde ekonomik katkısının artacağı yönünde görüş
bildirmişlerdir. Ekonomik canlılığı sağlayan yerel etkinliklerin geleneksel hale gelmesiyle
ekonomik katkının artacağı anlaşılmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi yerel etkinlikler
kırsal turizme olumlu olarak etki etmekte ancak etkinliklere gereken önem verilmemektedir.
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Tablo 9. Turistlerin Yerel Esnafa Yaptığı Katkılar
Etkinlikler süreklilik sağlamadıkları için şu
anda çok az ekonomik katkı sağlıyorlar

5 kişi

Hizmetimizin karşılığında ekonomik olarak
katkı sağlıyorlar

3 kişi

Sosyal yönden katkı sağlıyor

3 kişi

Bize bir katkıları yok. Çünkü ilçeye günübirlik
ziyaretler yapıyorlar bu nedenle ihtiyaçlarını
Düzce’den temin ediyorlar

2 kişi

Çeşitli yıllarda yapılmış olan gözlem neticesinde Akçakoca ilçesinde düzenlenen etkinliklerin
yerel esnafa ekonomik katkı sağlaldığı ve halkın sosyokültürel gelişimlerine etki ettiği
gözlemlenmiştir. Etkinlik dönemlerinde yakın illerden yoğun olarak ziyaretçi çeken Akçakoca
yatak kapasitesinin üstünde ziyaretçi ağırlamaktadır. Akçakoca'nın yerel etkinliklerinin ulusal
ve uluslararası tanıtımını arttırılması ve yerel etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması gerektiği,
gözlem ve yapılan görüşmeler neticesinde varılan noktadır.

Sonuç ve Öneriler
Araştırmada esnaf ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakat neticesinde genel olarak esnafın
düzenlenen yerel etkinliklerden memnun olduğu görülmüştür. Ekonomik ve sosyokültürel
katkısı bulunan yerel etkinliklerin süresinin uzatılması ve geleneksel hale getirilip
çeşitlendirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.
Araştırmanın sonucunda görüldüğü gibi yerel etkinlikler kırsal turizmi hareketlenmemekte ve
bu hareketlilik ekonomik canlanmayı sağlamaktadır. Yerel etkinliklerin önemli bir turizm
aracı olduğu görülmektedir. Yörede yapılmakta olan etkinliklere verilen önemin etkinlik
yöneticileri tarafından arttırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Bulgulara göre bölgede birçok kırsal turizm çeşitli yapılabilmektedir. Bunlar: av turizmi,
trekking, akarsu turizmi, sualtı dalış, dağcılık, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği,
mağara turizmi, yayla turizmi. Yerel etkinliklerin düzenlenmesiyle bölgeye yöneltilen ilgi
sonucunda katılımcıların yöre hakkında bilgi sahibi olması sağlanacak ve yörede birçok kırsal
turizm çeşidinin de gelişimi sağlanacaktır.
Yerel etkinlikler hakkında oluşturulabilecek yazınların hem literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmekte hem de yerel etkinliklerin yöre için önemi vurgulanarak dikkat çekeceği
düşünülmektedir.
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