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Öz 

Bu araştırmada festivallerin sosyal etkileri, katılımcı memnuniyeti ve festivallerin sosyal etkileri ile katılımcı 
memnuniyeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Adana ilinde 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında 
düzenlenen Nisan’da Adana'da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı katılımcılarıdır. Araştırmanın örneklemi 
araştırmaya katılmayı kabul eden 454 katılımcıdır. Araştırmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini oluşturan 454 katılımcı tarafından cevaplandırılan anketin istatistikî analizi IBM SPSS 22 istatistik 
paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde frekans dağılımı, betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü 
varyans analizi testleri ve korelasyon analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda festival katılımcıların 
festivalin sosyal fayda boyutuna ilişkin algılamalarının sosyal maliyet boyutundan daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetlerine göre sosyal fayda, sosyal maliyet ve festival yönelik memnuniyet 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı kadın ve erkek katılımcıların bu faktörleri aynı 
biçimde algıladığı görülmüştür. Festivalden gelir elde edenlerin festivalden gelir elde etmeyenlere göre festivalin 
sosyal fayda boyutunu daha yüksek, sosyal maliyet boyutunu daha düşük olarak algıladıkları görülmüştür. 
Festivale geliş sayısı arttıkça festivale yönelik genel memnuniyetin daha da arttığı, festival en fazla gelenlerin genel 
memnuniyetlerinin en yüksek olduğu görülmüştür. Kadınların erkeklerden, bekarların evlilerden ve yerel halkın 
festivale dışardan gelenlere göre memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca festival 
katılımcılarının sosyal fayda boyutu algıları ve sosyal maliyet boyutu algıları ile memnuniyetleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 
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Abstract 

In this research, the social effects of the festivals, the satisfaction of the participants and the relationship between 
the social effects of the festivals and the satisfaction of the participants were investigated. The population of the 
research is the participants of the 7th International Orange Flower Carnival in Adana in April held between 3-7 
April 2019. The sample of the research was 454 participants who agreed to participate in the research. In the 
research, was used relational scanning method in the descriptive scanning model. In the research, the questionnaire 
technique was used as the data collection technique. The statistical analysis of the questionnaire, which was 
answered by 454 participants, was carried out with IBM SPSS 22 statistical package program. Frequency 
distribution, descriptive statistics, t-test one-way ANOVA and correlation analysis tests were used in the analysis 
of the data. As a result of the research, it was observed that the perceptions of the festival participants were higher 
than the social cost dimension. There was no statistically significant difference in terms of social benefit, social cost 
and festival satisfaction according to the gender of the participants, and it was seen that male and female 
participants perceive these factors in the same way. t was observed that those who earn income from the festival 
perceive the social benefit dimension of the festival higher and lower the social cost dimension compared to those 
who do not generate income from the festival. It was observed that as the number of arrivals in the festival 
increased, the general satisfaction towards the festival increased further, and the general satisfaction of the festivals 
was highest. It has been observed that women are more satisfied than men, singles, married people and local people 
who come to the festival from outside. In addition, a statistically significant relationship was found between the 
perceptions of social benefit dimensions, perceptions of social cost, and satisfaction of the festival participants. 
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