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Özet 
Türkiye’de turizmin kıyı kesiminde, belli merkezlerde ve yaz mevsiminde 

yoğunlaşması önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. 12 aya yayılan ve iç bölgeleri de 
kapsayan bir turizm hareketliliği Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisinde de vurgulanan 
bir husustur. Bu nedenle, festivaller gibi turizm çeşitliliğini arttıran, etkinliklerin sayısı 
artmaya başlamıştır. Buradan hareketle hazırlanan bu çalışmada, 8 Haziran – 1 Temmuz 
tarihleri arasında düzenlenen “Ankara Alışveriş Festivali” sırasında Ankara’ya gelen 
yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyet düzeyleri araştırılmıştır. 

Betimsel nitelikte yapılan bu araştırmada amaç, yerli turistlerin Ankara Alışveriş 
Festivali hakkında görüşlerinin saptanması ve festivalden memnuniyetlerinin 
araştırılmasıdır. Araştırma örneklemini Ankara’da festival sırasında ziyaretçi olarak 
bulunan 336 adet yerli turist oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu 
kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümü demografik ve kişisel bilgilerden 
oluşurken ikinci bölümünde Alışveriş Festivali’ne yönelik ifadeler yer almaktadır. 

Araştırma sonucu elde edilen veriler frekans dağılımı, t testi, ANOVA testi gibi 
istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Sonuçlar festivalden, kadınların erkeklere göre, 
bekarların evlilere göre, 20 yaş altı gurubun diğer yaş guruplarına göre, geliri 1000 
TL’den az olanların diğer gelir guruplarına göre daha fazla memnun olduklarını 
göstermektedir. 
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Abstract 
Concentration of Tourism mostly in coastal of Turkey, in certain centers and in 

summer season stands out as a major problem. A tourism mobility that, spread over 12 
months, and including inner zones is emphasized also in 2023 Tourism Strategy of 
Turkey. Therefore, increasing the diversity of tourism such as festivals, which started to 
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increase number of events. Hence, investigated in this study, satisfaction levels from 
Ankara Shopping Fest of domestic tourists, who came to Ankara during "Ankara 
Shopping Fest" which, organized in Ankara on 8 June to 1 July 2012 period. 

Descriptive research method used in the study. The aims in this study, 
determination of the views of local tourists about Ankara Shopping Fest and to 
investigate the satisfaction from the festival. 336 domestic tourists as visitors during the 
festival in Ankara were the sample of research. Questionnaire technique was used as a 
data collection technique. The questionnaire consisted of three parts, the first section 
was demographic variables. The second section was located expressions for Ankara 
Shopping Fest. 

Some statical analysis made to data in the result of research. These analyses were 
frequecy analysis, t tests and ANOVA tests. As a result of the t-tests and ANOVA tests 
significant differences were found between gender, age, level of income and civil staus 
of domestic tourists who came to Ankara during the festival. 
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