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Öz
Turizm sektöründe etkinlikler, kültürel değerlerin tanıtılması, ekonominin gelişmesi ve destinasyonlara turist
çekmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Ancak etkinliklerin çevreye olan etkilerine bakıldığında, binlerce ton
atık oluşturma, çevre kirliliği yaratarak doğal ve kültürel varlıkların tahrip edilmesi gibi olumsuz etkilere sebep
olabilmektedir. Etkinliklerin çevreye olan olumsuz etkisini azaltmak için son yıllarda yeni bir etkinlik türü olan
“eko-etkinlikler” ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada sürdürülebilir turizme değinilerek, eko-etkinliklerin ne olduğu
ve neden gerekli olduğu hakkında kavramsal bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca eko-etkinlikleri değerlendiren
uluslararası kurum ve kuruluşlardan biri olan A Greener Festival kuruluşu ile ilgili bilgi verilmiştir. Araştırmanın
amacı, A Greener Festival Ödülleri’nde ödül almış etkinliklerin sınıflandırılmasıyla, etkinliklerin ya da festivallerin
sürdürülebilir olabilmesi için gerekli eko uygulamaları belirlemektir. “A Greener Festival” adlı sivil toplum
kuruluşunun 2017 yılında 4 dalda (seçkinler, yüksek düzeyde tavsiye edilenler, önerilenler, gelişmekte olanlar)
verdiği ödüllerin eko uygulamaları incelenmiş ve seçkinler ve yüksek düzeyde tavsiye edilenler kategorilerindeki
etkinlikler nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda 4 dalda ödül
alan festivallerin sürdürülebilir faaliyetleri (atık yönetimi, kullanılan malzemeler gibi) festivallerinde uyguladıkları
ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmanın bilincinde oldukları ortaya konmuştur.
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Abstract
Events are very important in tourism sector in terms of the introduction of cultural values, development
of economy and attracting tourist to destinations. However, considering the environmental impacts of
events, they can cause negative impacts like creating thousands of ton waste and destruction of cultural
and natural assets by creating environmental pollution. In order to reduce the negative impact of events
on the environment, one of the new type of events, ‘eco-events’ has emerged in recent years. In this
research, a conceptual study has been made about sustainable tourism and what eco-events are and
why it is necessary. Also, information was given about the A Greener Festival institution which is one
of the international institutions evaluating eco-events. The aim of the study is to determine the necessary
eco related activities for the sustainability of the events or festivals by classifying the events awarded at
the A Greener Festival Awards. The eco related activities of the 4 awards (outstanding, highly
commended, commended, improvers) given by A Greener Festival non- governmental organization in
2017 were analyzed and the events in the outstanding and highly commended categories were analyzed
by content analysis from qualitative research methods.

Keywords: Sustainable Tourism, Sustainable Festivals, Eco-Events, A Greener Festival.
Received: 21.05.2019
Accepted: 02.01.2020

Suggested Citation:
Aydın, B. and Yıldırım, H. M. (2020). Sustainability of Events and Eco-Events: The Case of “A Greener
Festival”, Journal of Turkish Tourism Research, 4(1): 164-180.
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

