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Öz
Festivaller, yapıldığı destinasyonlarda ikamet eden yerel halka ferdî ve sosyal yararlar sağlamakta,
turistik hareketlilik yaratarak destinasyonun imaj oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu
çalışmada da festivallerin önemini vurgulamak adına Adana’da gerçekleştirilen Adana Kebap ve
Şalgam Festivaline katılan bireylerin destinasyon imajı algılarını oluşturan faktörlerin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmada veriler, literatürden yararlanılarak geliştirilen anket formu ile 8-9
Aralık 2017 tarihinde festival etkinlikleri sırasında uygulanmış olup, 347 katılımcının verisine
ulaşılmıştır. Elde edilen verilere, katılımcıların destinasyon imajı algılarını oluşturan faktörlerin
belirlenmesi amacıyla açıklayıcı faktör analizi uygulanmış olup, “memnuniyet”, “yörenin kültürü”,
“fiziki durum”, “festivalin kente katkıları”, “festivalin yerel halka katkıları” olmak üzere beş faktör
elde edilmiştir. Verilerin normal dağılım göstermemesi sebebiyle katılımcıların demografik
özelliklerine göre destinasyon imajı algılarını oluşturan faktörlerin farklılık gösterip göstermediğini
tespit etmek amacıyla, nonparametrik testler uygulanmıştır. Analizler sonucunda katılımcıların,
destinasyon imajı algılarını oluşturan faktörler ile demografik özellikleri arasında istatistiki açıdan
anlamlı şekilde farklılık olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların, “memnuniyet” faktörünü daha önemli
gördükleri ve memnuniyetin tekrar ziyaret etme niyetleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Festivals provide individual and social benefits to the local people residing in nearby locations, and
play an important role in the image formation of the destination by creating touristic mobility. In this
study, it is aimed to determine the factors forming the perception of destination image of the
individuals participating in the Adana Kebab and Turnip Festival held in Adana in order to emphasize
the importance of the festivals. The questionnaire form, which was developed by analyzing the
literature data, was implemented on 347 participants on 8-9 December 2017 during the festival
activities. In order to determine the factors forming the perceptions of the destination image of the
participants, explanatory factor analysis was applied. Five factors were obtained: satisfaction, culture
of the region, physical state, contribution of the festival to the city, and contributions of the festival
to the local community. Nonparametric tests were applied in order to determine whether the factors
that form the perceptions of destination image differ according to the demographic characteristics of
the participants due to the lack of normal distribution of the data. As a result of the analyses, it was
determined that there was a statistically significant difference between the demographic
characteristics and the factors that constitute the perceptions of destination image. It is seen that the
participants perceive the satisfaction factor as essential and have an effect on their intention to revisit.
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