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Öz 

Günümüzde turizm küresel ekonominin gelişmesine katkı sağlayan ana sektörlerden birisidir. 
Turizmde kullanılan kaynakların gelecek kuşaklara aktarımını sağlayabilmek için, sürdürülebilir 
turizm önemli bir turizm anlayışı olarak görülmektedir. Turizmin sürdürülebilir olabilmesi için ise bir 
bölgede var olan kültürel, turistik ve tarihi değerlerin farkında olunması ve korunması gerekmektedir. 
Destinasyonların bu anlamda ön plana çıkarabilecekleri değerlerin başında da yerel kültürel miras 
unsurları gelmektedir. Çanakkale’nin Ayvacık Deve Güreşleri Festivali önemli bölgenin kültürel 
değerlerinden biridir. Bu araştırmanın amacı Ayvacık Deve Güreşleri Festivali’ne katılan ziyaretçilerin 
profillerinin belirlenmesi ve bu ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesidir. Araştırmada 
289 ziyaretçi ile veri toplama araçlarından biri olan anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda 
katılımcıların çoğunlukla erkeklerden oluştuğu, genç yaşta oldukları, lise mezunu ve üniversite 
mezunu katılımcıların benzer sayıda dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Ziyaretçilerin çoğunlukla 
geleneksel kültürü devam ettirmek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların memnuniyet 
düzeylerinin yüksek olduğu, organizasyonu başarılı buldukları ve festivali dünya çapında değerli 
gördükleri bulunmuştur.  
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Abstract 

Today, tourism is one of the main sectors engaged in the development of the global economy. In order 
to leave the resources used in tourism to future generations, sustainable tourism is an important 
approach. In order to sustain tourism, it is necessary to be aware of and protect the cultural, touristic 
and historical values that exist in a region. Local cultural heritage is one of the main values that 
destinations can bring to the fore. The Ayvacık Camel Wrestling Festival in Çanakkale is one of the 
cultural values of the region. The aim of this research is to determine the profiles of the visitors 
participating in Ayvacık Camel Wrestling Festival and to determine their satisfaction levels. The survey, 
one of the data collected tools, was conducted with 289 visitors. As a result of the research, it was 
determined that the participants are mostly men and young. The high school and university graduates 
have a close distribution. It was found that visitors joined the camel wrestling to continue the traditional 
culture. The result has been reached that the level of satisfaction of the participants was high, they found 
the organization successful and they considered the festival valuable worldwide. In addition, 
suggestions about the festival organization were presented. 
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