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ABSTRACT 
 
The purpose of the research is to determine what the proposals for the development of the carnival of the participants of the V. 
International Orange Flower Carnival are. The research was based on content analysis from qualitative research methods. 
Proposals for the development of the carnival participants were collected from 97 people using a questionnaire (07-09 April 
2017) and the data were subjected to content analysis. More than half of the participants have participated in carnavals 
organized earlier. It has been found out that more than half of the information source about the carnival is “friends and family”. 
When the proposal for the development of the carnival of the participants is examined, it has been determined that the most 
important emphasis is on the quality of the organization. In addition, "promotional activities in local and national borders" and 
“promotion and informing activities in big cities”, “organizing carnival in the first organized place”, “improving environment and 
land-scape”, "making carnival food and beverage and souvenir prices more reasonable" suggestions have been also found. 
Findings were presented as; (1) suggestions for the carnival organizer, (2) suggestions for carnaval promotion, (3) suggestions for 
the carnaval where the carnival was organized and suggestions for the superstructure, and (4) suggestions for prices.  The 
sampling is limited to participating in the Adana V. Orange Blossom Carnival. The participants of the Orange Flower Carnival held 
in Adana show the originality of the study of what their views on the development of the carnival have not been investigated 
before. 
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ÖZ  
 
Araştırmanın amacı, V. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılanların karnavalın geliştirilmesi için önerilerinin neler 
olduğunu belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan içerik analizinden yararlanılmıştır. Katılımcıların 
karnavalın geliştirilmesine yönelik önerileri anket (07-09 Nisan 2017) aracılığıyla 97 kişiden toplanmış olup, veriler içerik analizine 
tabi tutulmuştur. Katılımcıların yarısından fazlasının daha önce düzenlenen karnavallara katılım gösterdiği belirlenmiştir. Karnaval 
ile ilgili yararlanılan bilgi kaynağının yarısından fazlasının “arkadaşlar ve aile” olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların karnavalın 
geliştirilmesi ile ilgili önerileri incelendiğinde en önemli vurgunun organizasyonun kalitesine yönelik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 
“yerel ve ulusal basında tanıtım faaliyetlerinde bulunulması”, “büyük şehirlerde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde 
bulunulması”, “karnavalın ilk yapıldığı yerde yapılması”, “çevre düzenlemesine önem verilmesi”, “karnavaldaki yiyecek-içecek ve 
hediyelik eşya fiyatlarının daha makul düzeyde olmasına” yönelik öneriler bulgulanmıştır.  Karnavala katılanların önerileri (1) 
karnavalı düzenleyen organizasyon firmasına yönelik öneriler, (2) karnavalın tanıtımına yönelik öneriler, (3) karnavalın 
düzenlendiği yere ve alt-üst yapıya yönelik öneriler ve (4) fiyatlara yönelik öneriler şeklinde ele alınmış ve yorumlamalar 
yapılmıştır. Örneklem Adana V. Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılan ziyaretçiler ile sınırlıdır.  Adana’da gerçekleştirilen Portakal 
Çiçeği Karnavalı ile ilgili katılımcıların karnavalın geliştirilmesine yönelik görüşlerinin ne olduğunun daha önce araştırılmamış 
olması çalışmanın orijinalliğini göstermektedir. 
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