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Türklerde  aileden,  külliyeye  kadar,  kurumsal  yapı  içinde,  rekreasyonel  etkin‐
liklerin  yürütüldüğü  çeşitli  ortamlar  bulunmaktadır.  Fütuvvetnameler 
temelinde,  ahilik  teşkilatı  ve  zaviyeler  bünyesinde  yürütülen  faaliyetlerden 
başlayarak;  halkevleri  ocak  ve  kıraathane  kültüründen  kulüplere  uzanan  bir 
çizgide, rekreasyonu içeren kültürel etkinlikler, genelden özele değişik nitelikler 
arz etmektedir. Türkiye’de Rekreasyon sorununun  ilk kez bütüncül olarak ele 
alınması ve dernekleşmesi Rekreasyon derneği aracılığı ile olmuştur. Araştırma 
Türklerdeki kurumsal bazdaki rekreasyonel faaliyetleri dünden bugüne değer‐
lendirirken Türkiye’de kurulan ilk Rekreasyon derneğini tanıtmakta, yürütmüş 
olduğu  faaliyet  ve  hizmetleri  anlatmakta,  Türkiye’deki  rekreasyon  kültürüne 
katkılarını açıklamaktadır. 
 

Türk milleti geçmişten günümüze  çok geniş bir  coğrafyada ve uzun bir  tarihi 
geçmişle  yüksek  bir  kültürel  birikim,  insani  deneyim,  engin  bir  hoşgörü  ve 
görgü  ile  donatılarak  günümüze  ulaşmıştır.  Tüm  bu  kültürel  birikim  içinde 
somut olan ve olmayan kültürel miras kapsamında rekreasyon ve rekreasyonla 
ilgili konular  çok geniş bir alan  teşkil eder. Sanattan, gündelik oyunlara, halk 
danslarından  savaş  sporlarına,  el  sanatlarından  dekorasyona,    yeme  içme 
adabından,   asker uğurlama, doğum, düğün ve cenaze  törenlerine; dini ritüel‐
lerden festivallere kadar folklorün içine giren hemen her konu aynı zamanda bir 
rekreasyon alanıdır. 
 

Rekreasyon meselesi   bireysel  ihtiyaçlarla  ilgili olmakla beraber  sosyal bir ko‐
nudur   insanın insani yönünü ön plana çıkaran ve geliştiren ve daha çok kamu‐
sal alanı  ilgilendiren bir olgu ve olaylar bütünüdür. Dolayısıyla zaman  içinde  
tüm bu rekreasyonel faaliyetleri düzenleyip  yürütececek kurumlara ve kamusal 
alanlara  ihtiyaç duyulmuştur,bunlar da  ilk zamanlardan beri teşekkül etmiştir. 
Takip  edebildiğimiz  en  eski  zamanlardan  beri  arkeolojik  bulgulardandan  da 
anlaşıldığı üzere mağaraların ve kayaların resimlendiği devirlerden başlayarak  
rekreasyon  ve  rekreasyonla  ilgili  kurumlar  vardır Türklerin  uzak  geçmişinde 
Çinde  ve  orta  asyada  şamanizmden  başka  budist,  manist  ve  Hıristiyanlık  
inançları dahilinde duvar  resimlerini de bıraktıkları   öğretme yeri denen Sarp 
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kayalıklara  ve  uçurumlara  oyulmuş  balkonlu  ve  katlı    mağara  tapınaklar,    
Selçukluda ribat geleneği ile devam eden sınırlara bir kale gibi oluşturulmuş ve 
çeşitli rekreasyonel ihtiyaçları da karşılayan külliye tarzı yapılar ve sonrasında 
devam  eden  külliye  geleneği  pek  çok  rekreasyonel  ihtiyacın  bütünsel  olarak 
düşünülüp hizmete sunulduğu kompleks yapılar ve kurumlar olarak karşımıza 
çıkar. 
 

Ahilik kurumu önemli bir dönüm noktasıdır hem kırsalda hem de  kentte belirli 
meslek ve zanaat örgütleri çevresinde oluşan ahilik ve bunlara bağlı zaviyeler 
sosyal  yardımlaşma  dayanışma  ve  rekreasyon  faaliyetlerinin  yütüldüğü  en 
önemli toplumsal dinamiktir. Öyle ki kişi aylaklık döneminden eli iş tutar hale 
gelip başkalarına el uzatacak seviyeye getirilene kadar her türlü sosyal düzen ve 
içtimai  ilişkilerle  bu  kurumlarda  yoğuruluyordu.  Yine  geçimini  sağlayacak 
mesaisinden hariç zamanı da en verimli şekilde bu ortamlarda değerlendiriyor‐
du. 
 

Tekke, dergâh, zaviye, ribat, külliye,kervansaray, hankah,medrese, imarethane, 
şifahane  ,han,  hamam,kutuphane,  düveyre  ,  asitane,benzer  işlevleri  olan  hep   
rekreasyonla  ilgili  kurumlardır.  Selçuklu  ve  osmanlı  dönemindeki  bu  dinsel 
yarı dinsel ya da sivil rekreasyonel kurumlardan sonra Cumhuriyet döneminde 
tekke ve zaviyelere olumsuz bakış ve miyadlarını doldurmaları  ile halk evleri 
halk ocakları ve halk eğitim merkezleri bunların yerini almıştır. Keza Köy en‐
stitüleri de bir örgün eğitim kurumu olmakla beraber vaktin değerlendirilmesi 
hobi  ve  faaliyetlerini  de  içine  alacak  meşguliyetlerle  rekreasyon  bilincini 
aşılıyordu.  Yine kırsal kesimlerde engin türk misafirperverliğinin bir sonucu ve 
devamı olarak yaran odaları, köy odaları, köy misafir konağı gibi kamusal alan‐
lar da  rekreasyonla  ilgili kurumlar arasında  sayılabilir. Kıraathaneler ve med‐
dah  kahveleri  hem  dinlence  hem  kültür  ortamları  olarak,    yine  belirli  spor 
klupleri ve hobilerin oluşturulduğu sivil toplum örgütlenmeleri olan klupler de 
hep bu geleneklerin bir devamı olup batıdaki şekilleri ile bağlantılıdır.  
 

Türkiyede  rekreasyon  konusunu  bütüncül  olarak  ilk defa  ele  alan dernek  ise 
Rekreasyon  derneğidir.  Başkanlığını  1991  yılından  beri  yürüttüğümüz 
derneğimiz Lerzan Bengisu ve on arkadaşı  tarafından 1959 yılında  İstanbulʹda 
kurulmuştur.   
 

ʺBirçok ünlü sanatçının yer aldığı bu  idealist derneğin amacı, sanatsal boyutta 
insana katkıda bulunarak estetik bilinci daha geniş bir  tabana yaymak, halkın 
çağı anlayan iyi doğru ve güzeli kavrayabilen bir duyarlılık düzeyine gelmesini 
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sağlamaktır.  Derneğimiz  ana  sınıfından  huzurevine  kadar  her  yaş  grubu  ve 
sosyal çevreden insana hizmet götürmektedir. El sanatları seramik, resim, hey‐
kel, vitray çalışmaları, müzik, şiir ve spor dinlentileri gibi sanatsal etkinliklerle 
yaşama  sevinci  aşıladığı gibi olası yeteneklerin gün  ışığına  çıkmasına katkıda 
bulunmaktadır. Rekreasyon Derneği  bu  bağlamda  kurslar  açarak,  seminer  ve 
konferanslar vererek sosyal toplantılar düzenleyerek, sanatla buluşmak isteyen 
her seviyede    insana hizmet vermeyi görev edinmiştir. Güzel sanatların çeşitli 
dallarında  çalışmalar  yapan  üyelerimizin  eserleri  yurt  içinde  ve  dışında  ser‐
gilenmektedir.  Derneğimiz  sanatla  iç  içe,  daha  verimli  ve  yaratıcı,  hayatı 
renklendirmesini bilen, özgüveni yüksek, kendine ve çevresine faydalı bireyler 
oluşturarak,  yaşanmaya  değer  bir  dünya  yaratmak  azminde  ve  kararlılığın‐
dadır.ʺ 
 

İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli,  iyi bir  şiir okumalı, güzel bir  tablo 
görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir.ʹʹ diyor Goethe    işte 
bu düşünce paralelinde  rekreasyon derneği anma günleri, konferans ve  semi‐
nerler, semah gösterileri, şiir dinletileri , resim sergileri, felsefe ve tarih sohbetle‐
ri, konserler düzenlemekte ya da bu tür etkinliklere üyelerine imkan sağlayarak 
davet  ve  rezervasyonlarla  katılım  olanağı  sunmaktadır.  Rekreasyon  derneği 
sanatsal  faaliyetlere yalnız  izleyici değil  icraacı olarak katılmaktadır. Rekreas‐
yon derneği 1991 ʹden sonraki döneminde yılda ortalama 4‐5 sergiyi kapsayacak 
biçimde Adana, Gölcük, İstanbul, Kıbrıs, Edirne, Tarsus, Eskişehir, Yalova, Yu‐
nanistan, Belçika gibi yurt  içi ve yurt dışı  şehirlerde sergiler açmıştır. yaşadığı 
çevreyi tanıma ve şehirlilik bilinci, koruma ve denetleme, yenileme ve ekolojik 
duyarlılık geliştirmektedir. Çevresel duyarlılık yanında insani duyarlılıkla ilgili 
kurumlarla  işbirliğine  giderek  yardıma muhtaç  kişilere moral  fizik  ve maddi 
destek de sağlamaktadır.   Tüm bunları yaparken değişen koşullar ve ihtiyaçlar‐
la insanlığın rekreasyon alanlarını genişletmek için araştırmalar yapmak ve yeni 
çözüm yolları üretmek başlıca gayesidir. Özellikle genç neslin eğilimlerini dik‐
kate alarak  rekreasyon kavramını gelecek yüzyıllara  sağlıklı bir  şekilde aktar‐
mak ve  içini kültürel anlamda doldurarak daha bilişsel duyuşsal ve etkin hale 
getirmek için araştırmalar yapmaktadır. 
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Geçen yıl düzenlenen I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresiʹne farklı bilim dallarında bulunan bir çok 
bilim  insanının  yoğun  bir  ilgisi  olmuştu.  Birinci  kongre Anatolia  Turizm Araştırmaları Dergisi  ile 
Dokuz  Eylül  Üniversitesi,  SBT  Yüksekokulu,  Rekreasyon  Bölümü  işbirliği  ile  gerçekleştirilmişti. 
Rekreasyonun  disiplinlerarası  yapısına  uygun  olarak  geçen  yıl  kongrede  toplam  87  bildiri 
sunulmuştu. Kongrenin  sonunda  farklı  alanlardan  gelen  ama  rekreasyon  ile  ilgili  çalışan  bilim 
insanları  biraraya  gelip,  rekreasyon  alanının  daha  sağlıklı  ilerlemesi  yolunda  atacağı  adımları 
belirlenmeye çalışmışlar ve bir yol haritası belirlemişlerdir. Bu kapsamda ilk kongrenin başarılı geçtiği 
sonucuna.ulaşılabilir. 
 

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nin düzenlendiği şu ana kadar geçen kısa zaman aralığında, bu 
alanda  çalışma  yapan  bilim  insanları,  Rekreasyon  Araştırmaları  Derneği  kurma  girişimini  de 
tamamladılar.  Bu  süreçte  1959  yılında  faaliyete  geçmiş  olan  ve  daha  çok  sanatçıların  oluşturmuş 
olduğu Türkiye Rekreasyon Derneğiʹnin varlığı ile de tanışmış olduk.   Kurumsal geçmişe sahip olan 
Türkiye Rekreasyon Derneği, bu alanda çalışma yapmak isteyen herkese hoşgörü ile kapılarını açmış 
bulunmaktadır.  Yine  de  alanda  çalışan  bilim  insanları,  akademik  kaygılarından  dolayı  olsa  gerek, 
ikinci bir derneğin kurulması yönünde bir adım atmayı uygun görmüşlerdir.  
 

Hem köklü Türkiye Rekreasyon Derneği, hem de Rekreasyon Araştırmaları Derneği’nin katılımıyla, 
bu yıl Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi  ile Dokuz Eylül Üniversitesi, Rekreasyon Bölümüʹnün 
düzenlediği II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresinin, daha güçlü ve anlamlı sonuçlar vereceğini ümit 
etmekteyiz.  Rekreasyonun  disiplinlerarası  ve  çok  disiplinli  bir  alan  olduğu  unutulmadan,  her  iki 
derneğe de destek verilmesinin yerinde olacağının belirtilmesinde fayda bulunmaktadır. Önemli olan 
derneklerin amaçları doğrultusunda, işlerliğinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda alana katkı verecek her 
türlü  çabaya  ihtiyacımız bulunmaktadır.    2015 yılında yapılacak olan  III. Rekreasyon Araştırmaları 
Kongresinin bu ortak  sinerji  ile daha da başarılı geçeceğini  şimdiden öngörülebilir. Kongrelerimize 
destek veren tüm araştırmacı, sanatçı ve katılımcılara teşekkürü bir borç biliriz. 
 

 
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ – Prof. Dr. Nazmi KOZAK 
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ÖZ 
Çalışma, turizm  işletme belgeli günübirlik rekreasyon tesis yöneticilerinin yeterlilikleri üze‐
rine bir değerlendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Veri toplamak amacıyla görüşme ve 
anket  yönteminden  yararlanılmıştır.  Araştırma  soruları,  literatür  taraması  ve  uzmanlarla 
yapılan görüşmeler  sonucunda oluşturulmuştur. Anketler evrenin  tamamına  (57 yönetici) 
ulaştırılmış, ancak 44 yöneticiden geri dönüş olmuştur. Verilerin analizinde tanımlayıcı ista‐
tistikler  ile Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 
yöneticilerin ağırlıklı olarak erkek, yüksek eğitimli ve 1‐5 yıl aralığında  iş deneyimine sahip 
oldukları görülmüştür. Yüksek eğitimli yöneticilerin işletme eğitimi almış olmaları, işletmeci‐
lik alanında yeterli ancak rekreasyon veya spor alanında mesleki bilgi yönünden eksik olduk‐
larına işaret etmektedir. Demografik veriler ile yeterlilikler arasındaki ilişkilerde ise cinsiyet, 
eğitim durumu,  çalışma  süresi  ile  sahip olunan  yeterliklerle  ilgili  algılamaların  farklılaştığı 
görülmüştür. Bu bağlamda, kadın yöneticilerin bütçelemeye daha fazla önem verdikleri,  li‐
sansüstü düzeyde eğitimli yöneticilerin hijyen ve sanitasyon bilgisini daha fazla önemsedik‐
leri, deneyimli yöneticilerin ekip çalışmasını, ahlaki değerleri ve  tesis  ile  ilgili bilgiye sahip 
olmayı daha fazla ön planda tuttukları yolunda bulgularına ulaşılmıştır. 
Anahtar sözcükler: Turizm  İşletme Belgeli  tesisler,  rekreasyon, günübirlik  tesisler, yönetici 
yeterlilikleri. 

 
 

GİRİŞ  
Sanayi devrimi ile birlikte oluşan ve günümüze kadar gelişen boş zaman değer‐
lendirme olgusu her geçen gün önemini artırmakta ve toplumların geleceklerini 
ciddi olarak etkilemektedir. Günümüzde sanayi ve  teknoloji alanında yaşanan 
gelişmelere paralel olarak boş zamanın kişisel ve toplumsal mutluluk yaratacak 
şekilde kullanılması bir ihtiyaç haline gelmiştir (Akoğlan Kozak ve Çakır, 2012: 
126). Bu ihtiyaca bağlı olarak da rekreasyon faaliyetleri gerek gelişmiş ve gerek‐
se  gelişmekte  olan  ülkelerde  boş  zamanların  artması  ile  orantılı  olarak  önem 
kazanmaya başlamıştır. Rekreasyon, eğitimi desteklediği, kültürel ve ekonomik 
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kalkınmayı hızlandırdığı ve çalışma verimini arttırdığı  için önemli olduğu ka‐
dar, beden ve ruh sağlığının korunması ve onarılması, toplum için zararlı dav‐
ranışların  yerleşmemesi  açısından  da  önleyici  ve  koruyucu  faaliyetler  olarak 
kabul edilir (Durukan vd., 2007, 26). Rekreasyon, boş zaman değerlendirme ile 
ilgili ve eğlence fikrinden gelen bir yaklaşımdır. Bu nedenle rekreasyonda, top‐
lumca kabul edilen eğlence olarak aktiviteleri sunan sektörlerle beraber hareket 
edilir (Sevim, 2013: 23). Bu yönüyle bakıldığında, rekreasyon, sektörlerarası ya 
da disiplinlerarası bir geniş çalışma alanı haline gelir. Böylesi dağınık ve farklı 
birçok faaliyeti bünyesinde barındıran bu çalışma alanında, ayrıca farklı özellik‐
teki gruplarla  çalışmak, hizmet  sunmak, özel  rekreasyon programları geliştir‐
mek  ve  planlamak  gerekmektedir.  Bu  işlerin  yürütülmesi  ise  bugün,  ayrı  bir 
uzmanlık dalı haline gelmiştir (Özdağ vd., 2010: 44). Spor yöneticiliği, gezi reh‐
berliği, animatörlük, tesis yöneticiliği, eğlence organizatörlüğü ve sağlık koçlu‐
ğu gibi. 

Rekreasyon programları genellikle birtakım aktiviteleri eğlence  ile bir‐
likte yapmak üzere gerçekleşir. Sadece boş vakitlerin değerlendirildiği ve doğ‐
rudan  eğlencenin  hedeflendiği  zamanlarda  değil,  belirli  bir  çalışma  süresince 
bile eğlence ile ilgili birtakım faaliyetler sürdürülebilir (Özer, 2013: 34). Turizm, 
eğlence ve spor sektörü  ile yakın  ilişkili karmaşık bir alan olan rekreasyon; bu 
alanda çalışacak insan kaynağının özelliğini de karmaşık hale getirmektedir. Bu 
nedenle, günümüzde bir rekreasyoncu tanımı yerine spor ve rekreasyon, turizm 
ve  rekreasyon,  eğlence  ve  boş  zaman  gibi  farklı  disiplinlerdeki  (antrenörlük, 
gazinoculuk, bar ve otelcilik gibi) karma yeteneklerle beslenen farklı uzmanlık 
alanları ortaya  çıkmıştır. Bu durum,  rekreasyon  alanında  çalışacak bir kişinin 
temel  rekreasyon aktörleri yanında hizmet verilen alanın,  tesisin ve grupların 
özelliklerine göre bazı yeterliklere sahip olmasını gerekli hale getirmiştir. Belki 
zaman  içerisinde ortadan kalkacak olan bu  insan kaynağı  ile  ilgili yapısal kar‐
maşık gerçeklik, bugünlerde üzerinde  çalışması gereken bir boşluğa  işaret  et‐
mektedir. Bu nedenle, bu çalışmanın sorusu turistik günübirlik tesislerdeki yö‐
neticilerin yeterliklerine dönük bir değerlendirme yapılması olarak belirlenmiş‐
tir.   

REKREASYON VE EĞLENCE SEKTÖRÜ 

Rekreasyon  çalışmalarında  ele  alınacak konular  arasında öncelikle boş  zaman 
kavramı yer alır. Çünkü rekreasyon her  şeyden önce boş zamanı olan  insanla‐
rın, bu boş zamanlarında gerçekleştirecekleri etkinliklerle  ilgilidir  (Karaküçük, 
2008:  23).  Boş  zaman  (leisure)  ve  boş  zaman  değerlendirme  (recreation)  aynı 
anlama gelmeyen iki kavramdır. Boş zaman kişinin çalışmadığı, yaşam zorunlu‐
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luklarının ve biçimsel görevlerinin dışında kalan ve kendi  isteği yönünde har‐
cayabileceği zamandır  (Jennings, 2007: 11; Kılbaş Köktaş, 2004: 7). Rekreasyon 
ise bu boş zaman esnasında gerçekleştirilen etkinlik olarak tanımlanmakta (Le‐
itner ve Leitner, 2004: 12; Jennings, 2007: 10), bireyleri canlandıran, dinlendiren 
bir süreç olarak düşünülmektedir (Torkildsen, 1999: 48). Önceki yıllarda rekre‐
asyon,  ağır  işlerden  sonra  tekrar  enerji kazanmaya  izin veren, gönüllü olarak 
seçilen  ve  bir dinlenme  aktivitesi  olarak  görülen  faaliyetler  olarak  kabul  gör‐
mekteydi. Ancak bu görüş  iki  sebepten dolayı artık kabul görmemektedir. Bi‐
rincisi, modern toplumlarda birçok iş daha az fiziksel güç gerektirdiği için, çoğu 
insan  hem  fiziksel  hem  de  zihinsel  olarak  işlerinden  daha  çok  rekreasyonla 
meşguldür. İkincisi, sadece iş için yeniden canlanma olarak tanımlanan bu rek‐
reasyon terimi kapsamında günümüzde sayıca artan ve iş yükü olmayan emekli 
kesimi yer almaz, oysa ki yaşamlarını daha anlamlı kılmak için herkes gibi onla‐
rın da rekreasyona kesinlikle ihtiyacı bulunmaktadır (McLean vd., 2008: 40). 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, rekreasyonun önemli kişisel  ihti‐
yaç  ve  motivasyonları  karşılayan  bir  faaliyet  olduğu  üzerinde  durmaktadır 
(Kraus  ve Curtis,  2000:  3). Rekreasyon,  gerek  günümüz  kent  ve  iş  ortamının 
olumsuz koşullarının etkisi gerekse insanlara kattığı yapıcı ve olumlu özellikleri 
nedeniyle insanlar için bir gereksinimdir (Talay vd., 2010: 148). Rekreatif etkin‐
likler, bireyin yaşamındaki birçok sıkıntıdan kurtulmasını ve bireyin kendisini 
geliştirmesini  sağlayarak  bireylerin  kendilerini,  ilişkilerini  ve  sosyo‐kültürel 
uyumlarını olumlu yönde  etkilemektedir  (Tütüncü vd., 2011: 71). Bu nedenle, 
etkinliklerin  bu  çerçevede programlanması  gerekir  (Hurd  ve Anderson,  2011: 
10).  

Tarihsel  araştırmalar  göstermiştir  ki  geçmiş  kültürlerin  hemen hemen 
hepsinde  rekreaktif  olarak  nitelendirilebilecek  faaliyetler  yer  almaktadır.  Bu 
faaliyetler genellikle dinlenme ve eğlenceyle ilgili olmuş ve kimi zaman bireysel 
kimi zaman grup halinde gerçekleştirilmiştir. Eski çağlardan günümüze kadar 
uzanan  bu  faaliyetler  geçen  zaman  içinde  çeşitlenerek  artmıştır.  Tarih  öncesi 
dönemde rekreasyon daha çok insanın yaşam mücadelesi ile ilgilidir (avlanmak, 
balıkçılık vb.). Ancak bunun dışında mağara boyamak, resim çizmek ve güreş‐
mek gibi  rekreasyon  faaliyeti olarak  sayılabilecek  faaliyetlerin de yapıldığı bi‐
linmektedir  (Sevil, 2013: 8).  İkinci Dünya Savaşı’ndan  sonra  ise gelişmiş ülke‐
lerde refah düzeyinin çok üstündeki yaşam şartları ve boş zaman artışı rekreas‐
yon  sektörünü  geliştirmiş,  rekreasyon  fuarları  kurulmaya  başlamıştır  (Hazar, 
2009: 38).  
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Bu gelişmeler bir “boş zamanları değerlendirme  endüstrisi” ortaya  çı‐
karmıştır. Bu endüstri, boş vaktin piyasa değerine,  ticari örgütlenmesine  işaret 
eden  oldukça  geniş  bir pazarı  kapsar. Boş  zamanın  artması,  bu  alanda pazar 
payını artırmak isteyen sektörlerde kıyasıya bir rekabete yol açmıştır (Kaçmaz, 
2009:  5).  Boş  zaman  ve  rekreasyon  endüstrisi  çok  geniş  bir  ölçekte  insanlara 
rekreasyon olanakları  sunmaktadır. Kapsamı konusundaki belirsizlikler nede‐
niyle bu  endüstri dünyada  farklı  isimlerle  anılmaktadır. Sanat,  eğlence ve  tu‐
rizm organizasyonları, boş zaman ve  rekreasyon endüstrisi  içinde değerlendi‐
rilmektedir.  Bu  durum  boş  zaman  ve  rekreasyon  endüstrisinin,  birbirleri  ile 
bağlantılı olarak sunduğu hizmetler nedeniyle dünya çapında en büyük endüst‐
rilerden biri olmasını sağlamaktadır (Coşkun, 2013: 32). Burada bahsedilen boş 
zaman değerlendirme endüstrisi bir nevi eğlence endüstrisi olarak da adlandırı‐
labilir (Argan, 2007: 54). 

Modern  anlamda  eğlence, geniş ve heterojen  insan grubunu  eğlendir‐
mek üzere  satılan deneyim olarak  tanımlanmaktadır  (Özer, 2013: 33). Eğlence 
ayrıca, rahatlatan ve tatmin eden bir deneyim yaşama olarak değerlendirilmek‐
tedir.  Bu  nedenle  eğlence,  rekreasyonu  desteklese  de  psikolojik  ve  duygusal 
etkileri nedeniyle daha spesifik bir kavramdır (Vogel, 2007: 4). Genellikle popü‐
ler kültürle ilişkilendirilen eğlence kavramı ile boş zaman kavramı arasında da 
bir  ilişki bulunmaktadır. Çağımızda boş zaman yapılacak  faaliyetler anlamına 
gelmekte ve bu  faaliyetlerin  çoğu da  “eğlence”  temelli  seçilmektedir. Eğlence 
pazarı  tüketicilerin  boş  zamanlarında  tüketebilecekleri  mal  ve  hizmetleri  de 
kapsamaktadır (Argan, 2007: 7).  

Rekreasyonun, katılımcı ve  seyirciler  açısından  en büyük bileşenlerin‐
den biri spordur. Spor dünyası oldukça karmaşıktır; bazıları için rekreasyon ve 
fitness kaynağıdır, bazıları  için yarış ve başarı anlamına gelir, bazıları  için  ise 
eğlence kaynağıdır  (Stein ve Evans, 2009: 153). Eğlence endüstrisindeki büyük 
parçalardan  diğerini  seyahat  ve  turizm  oluştururken  alışveriş  de  bir  eğlence 
deneyimi olarak değerlendirilir  (Stein ve Evans, 2009: 196). Turizm, dinlenme, 
eğlenme amacı  taşıyan, boş zamanları değerlendirme  ihtiyacından kaynaklan‐
maktadır. Geniş bir ekonomik ve sosyal değere sahip turizm bu anlamda rekre‐
asyon ile bütünleşmiş biçimde bir içiçelik ortaya koymaktadır (Karaküçük, 2008: 
210). Bu durumu, birçok örnekle açıklamak mümkündür. Ancak bu çalışmanın 
amacı  açısından  bakıldığında,  rekreasyon  tesislerinin  belgelendirmesindeki 
benzerlikten  hareket  edilebilir.  Bilindiği  gibi  turistik  tesisler,  Turizm  İşletme 
Belgesi  olanlar  ve  olmayanlar  şeklinde  iki  kategoriye  ayrılır.  Turizm  İşletme 
Belgesi bulunan  işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, bulunmayan  işlet‐
meler ise belediyelerin denetimine tabidir (Hazar, 2009: 11). Aynı şekilde, rekre‐
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asyon tesisleri de Turizm Bakanlığı belgeli ve belediye belgeli olarak kategorize 
edilmektedir.  Turistik  rekreasyon  tesisleri  “Turizm  Tesislerinin  Belgelendiril‐
mesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”e göre düzenlenmektedir. Bu tesisler 
yine aynı yönetmeliğe göre eğlence merkezleri, temalı tesisler, günübirlik tesis‐
ler, kış sporları ve kayak merkezleri mekanik tesisleri olmak üzere dört alt kate‐
goride tanımlanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013). 

Bu  çalışmanın uygulama alanını  turistik belgeli günübirlik  rekreasyon 
tesisleri  oluşturmaktadır.  Günübirlik  tesisler  ilgili  yönetmelikte;  yeme‐içme, 
dinlenme, eğlence ve spor imkânlarından birkaçını günübirlik olarak sağlayan, 
konaklama yapılmayan tesisler (Madde 37) olarak ifade edilmektedir.  

Bir rekreasyon tesisi; etkinlik, program ve hizmetlerin oluşturulması ile 
sunulmasını içeren çok farklı fonksiyonları yerine getirir (Torkildsen, 1999: 554). 
Rekreasyonel kullanımlar  için hazırlanmış bu etkinlik, program ve hizmetlerin 
başarısı  ise  uygulamaya  konulacağı mekânlar  ve  bunların  yönetimiyle  yakın 
ilişkilidir (Karaküçük, 2008: 175). Bu nedenle, yönetimdeki kişiler organizasyon‐
ların başarı ve başarısızlığından doğrudan sorumlu olan kişilerdir (Torkildsen, 
1999: 554). Ancak Ulusal Mesleki Bilgi Sistemleri  tarafından belirlenen mesleki 
tanımlamalar  incelendiğinde,  spor yöneticisi,  spor eğitmeni  (antrenör), anima‐
tör, çocuk animatörü, sahne ve gösteri sanatları yöneticisi gibi günübirlik tesis‐
lerde görev alabilecek meslekler  tanımlanırken, bu  tesislerin yöneticilerine  iliş‐
kin herhangi bir genel tanımlamanın yapılmadığı görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Ulusal mesleki bilgi sistemlerinde rekreasyon ile ilgili mesleki tanımlamalar 
Meslek  Tanımı 

Spor Yöneticisi  Spor, hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu kişidir.
Spor Eğitmeni 
(Antrenör) 

Sporcuların ferdi veya toplu olarak, ihtisasları dâhilindeki her türlü spor faaliyetle‐
rinde,  sportmenlik  anlayışı  içinde,  uluslararası  kural  ve  tekniklere  uygun  olarak 
eğitilmesini sağlayan, sporun esaslarını, teknik prensiplerini ve kurallarını öğreten 
ve alanındaki gelişmeleri takip eden kişidir. 

Animatör  İnsanların  tatil  yerlerinde  iyi  zaman  geçirmeleri  için  birtakım  eğlence  ve  gezi 
programları düzenleyen kişidir. 

Çocuk Animatörü  Konaklama  işletmeleri,  alışveriş  merkezleri  ve  özel  organizasyon  firmaları  gibi 
çocuk  hizmetleri  veren  her  türlü  işletmede,  çocukları  eğitmek  ve  eğlendirmek, 
amacıyla planlanmış program dâhilindeki aktiviteleri uygulayan, aktiviteler sırasın‐
da çocukların sorumluluğunu üstlenerek iyi vakit geçirmelerini sağlayan kişidir. 

Sahne  ve  Gösteri 
Sanatları Yöneticisi 

Tiyatro,  opera,  sinema,  televizyon,  kültür  ve  eğlence  alanlarındaki  etkinlikleri 
planlayan ve yürüten kişidir. 

  Kaynak: mbs.meb.gov.tr. adresinden 05.07.2013 tarihinde alınmıştır.                         
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Her meslekte işlerin daha etkin yapılabilmesi için gerekli olan yeterlilik1 

, özellikle yönetimin karmaşık doğası ve çeşitliliği nedeniyle daha sıklıkla kul‐
lanılmaktadır  (Dimmock vd., 2013: 12). Örneğin,  rekreasyonla  ilgili  çalışmalar 
incelendiğinde, kimi yönetici yeterliliklerinin tanımlanmasının öncelikle gerçek‐
leştirildiği görülür.  

Rekreasyonel  spor yönetimi  için  ihtiyaç duyulan yeterlilikleri  tanımla‐
yan  çalışan  Jamieson  (1980),  kurumsal  gruplarda  yer  alan  rekreasyonel  spor 
yöneticisinin  yeterliliklerini  12  yeterlilik  alanı  olarak  belirlemiştir.  Bu  alanlar; 
yönetim teknikleri, değerlendirme, programlama, denetim, yasal işlemler, felse‐
fe  bilgisi,  iş  prosedürleri,  iletişim,  resmi  işlemler,  koruma/kaza  önleme,  spor 
bilgisi ve tesis hizmetleri yönetimidir (Tripolitsioti vd., 2007: 49). Ticari rekreas‐
yonel spor merkezlerini yönetmek için gerekli olan yeterlilikleri belirlemek üze‐
re Ellard (1984) tarafından yapılan çalışmada; iş prosedürleri, kaynak yönetimi, 
personel yönetimi, planlama ve programlama  teknikleri gibi yeterlilik alanları 
belirlenirken programlama teknikleri ve personel yönetimi en önemli yeterlilik 
alanları  olarak değerlendirilmiştir. Benzer  şekilde Lambrecht  (1987)  farklı  bü‐
yüklükteki  spor kulübü organizasyonlarını yönetmek  için  ihtiyaç duyulan ye‐
terliliklerin  farklılık  gösterip  göstermediğini  tespit  etmek  adına  spor  kulübü 
yöneticileri üzerinde bir araştırma yapmıştır. Çalışma sonunda yeterlilik alanla‐
rı farkındalık, tasarım ve kontrol yeterliliği, spor becerisi, bütçeleme, iletişim ve 
muhasebe olarak belirlenmiştir.  

Başka bir çalışmada Bush (1992), silahlı kuvvetlerde rekreasyon merkez‐
leri ve gençlik merkezlerini yönetmek için gerekli olan yeterlilikleri belirlemeyi 
amaçlamıştır ve rekreasyon merkezi yöneticileri ile gençlik merkezi yöneticileri 
arasında finans, iletişim, programlama, personel yönetimi, tesis hizmetleri yöne‐
timinde farklılık görülmez iken, koruma/kaza önleme ve yönetim tekniklerinde 
farklılıklar olduğu görülmüştür. Afthinos (1993) ise üç düzeyde (ulusal, bölgesel 
ve yerel) görev yapan toplam 132 yöneticiye uyguladığı çalışmasında yönetici‐
lerin önemli gördükleri yeterlilikleri belirlemeye çalışmıştır. Birinci düzey yöne‐
ticilerin  en  önemli  gördüğü  üç  yeterlilik  iletişim,  yönetim  teknikleri  ve  spor 
yönetimi, felsefe olarak belirlendi.  İkinci düzey yöneticiler tarafından seçilenler 
iletişim,  spor  yönetimi  ve  spor  bilgisi  iken üçüncü düzey  yöneticiler  iletişim, 

                                                                                    
1 Genellikle bir  işi daha etkin bir  şekilde yerine getirmek  için gerekli olan bilgi, beceri,  tutum ve 
davranışlar yeterlilik olarak  tanımlanmaktadır  (Hurd vd., 2008: 4). Ulusal yeterlilik  ise yetkilendi‐
rilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılan değerlendirmelerle  tespit edilen ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu  tarafından  onaylanarak  ulusal  yeterlilik  çerçevesine  yerleştirilen,  bireyin  sahip  olması 
gereken bilgi, beceri ve yetkinliktir (www.myk.gov.tr). 
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felsefe ve spor bilgisini daha ön planda değerlendirmiştir (Tripolitsioti vd., 2007: 
50).   Hem spor yönetimi yeterliliklerini belirlemek  için geçerli ve güvenilir bir 
anket geliştirmek hem de spor yönetim yeterliliği modeli oluşturmak amacıyla 
Toh (1997) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, denetim, spor bilgisi, bütçele‐
me, risk yönetimi, bilgisayar bilgisi ve iletişim gibi yeterlilikler belirlenmiştir. 

Kraus ve Curtis’e göre (2000) rekreasyon, park ve boş zaman yöneticile‐
rinin;  liderlik,  organizasyon  yapısını  geliştirme,  programlama  hizmeti,  tesis 
hizmetleri yönetimi, mali işlemler, personel alımı, halkla ilişkiler, hukuki görev‐
ler  ve  risk  yönetimi  gibi  görevleri,  katılımcılara  sağlıklı  rekreatif  faaliyetler 
sunmak  için başarılı bir  şekilde yerine getirmesinin önemli olduğu vurgulan‐
mıştır.  Tayvan’daki  spor  yöneticilerinin  yeterliliklerini  belirlemeyi  amaçlayan 
Chen  (2004),  122 yöneticiye uyguladığı  anket  sonucunda;  spor bilgisi, organi‐
zasyon yönetimi, bütçeleme, spor yönetimi, tesis hizmetleri yönetimi, risk yöne‐
timi, bilgisayar bilgisi, iletişim ve  insan kaynakları yönetimi olmak üzere 9 ye‐
terlilik faktörü üzerinde durmuştur. Hurd ve McLean (2004)  ise rekreasyon ve 
park yöneticileri tarafından algılanan yeterlilikler kapsamında iş süreçleri, ileti‐
şim, insan ilişkileri, liderlik, planlama ve profesyonel deneyimi içeren 6 yeterli‐
lik faktörü belirlemiştir.  

Golf  alanı  yöneticilerinin  yönetsel  yeterliliklerini  belirlemek  amacıyla 
Choi  (2005)  tarafından yapılan  çalışmada özel, yarı‐özel ve kamu alanı olmak 
üzere toplam 382 yöneticiye anket uygulanmıştır. Bu çalışmada yönetimle ilgili 
yeterlilikler;  yönetim  teknikleri,  değerlendirme,    programlama, denetim,  ileti‐
şim,  iş prosedürleri, bilgisayar bilgisi, spor bilgisi,  tesis hizmetleri yönetimi ve 
risk yönetimi  olmak üzere  10  alanda  toplanmıştır. Tripolitsioti    (2007) Yunan 
Belediyelerine bağlı Gençlik ve Spor Organizasyonlarının sağlık ve  fitness ku‐
lüpleri  ile  kapalı  tesis  hizmetlerinin  yöneticileri  için  gerekli  olan  yeterlilikleri 
belirleyebilmek amacıyla yönetim  teknikleri, spor bilgisi, etkinlik organizasyo‐
nu, halkla  ilişkiler, bilgisayar bilgisi,  tesis hizmeti yönetimi, denetim ve koru‐
ma/kaza önleme faktörlerinden oluşan bir ölçek geliştirmiştir. Spor yöneticileri‐
nin yeterlilikleri  ile  ilgili görüşleri karşılaştırmayı ve analiz etmeyi amaçlayan 
Farzalipour (2012) ise 39 Üniversite profesörü ile 64 Spor Federasyonu yönetici‐
sinin katıldığı çalışmada benzer yeterlilik alanları arasında planlama teknikleri, 
etkinlik organizasyonu, spor alanları ve spor tesisi yönetimi ile pazarlama yöne‐
timi en önemli yeterlilikler olarak belirlenmiştir.  

Buraya kadar yapılan açıklamalara bağlı olarak, bir rekreasyon yönetici‐
sinin üzerinde en sık durulan yeterlik alanlarının yönetim teknikleri, spor bilgi‐
si, iletişim, bilgisayar bilgisi, tesis hizmetleri yönetimi, bütçeleme, liderlik, dene‐
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tim, koruma/kaza önleme ve etkinlik organizasyonu olduğu görülür. Çalışma‐
nın ilerleyen bölümünde, rekreasyon yöneticileri ile ilgili elde edilen bu yeterli‐
likler, turistik günübirlik tesis yöneticilerinin değerlendirilmesinde temel daya‐
nak olarak kullanılacaktır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu araştırmanın amacı günübirlik  rekreasyon  tesis yöneticilerinin yeterlilikleri 
ile  ilgili  bir  değerlendirme  yapmaktır. Araştırmada  veri  toplama  aracı  olarak 
görüşme ve anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma evrenini T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve  İşletmeler Müdürlüğü’nün yayınladığı Turizm 
İşletme  Belgeli  Tesisler  listesinde2  yer  alan  toplam  57  günübirlik  rekreasyon 
tesisi oluşturmaktadır. Anket  formu,  tesislerin bulunduğu  illerde  ikamet eden 
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri ve e‐posta aracılığıyla günü‐
birlik rekreasyon tesisi yöneticilerinin tümüne (evrenin tamamına) ulaştırılmaya 
çalışılmıştır. 57 yönetici anketinden 44’ü geri dönmüştür. Analiz edilen anketle‐
rin oranı evrenin %77.19’unu oluşturmaktadır. 

Araştırmada uygulanan anket (soru) formu iki bölümden oluşmaktadır. 
Anketin  birinci  bölümünde  yöneticilerin  demografik  özelliklerini  belirlemeye 
yönelik sorular  (8  soru) bulunmaktadır.  İkinci bölümde  ise yöneticilerin sahip 
olması gereken yeterlilikler  ile  ilgili  ifadeler  (30  ifade) yer almaktadır.  İfadeler 
(1) Kesinlikle Katılmıyorum ile (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklindeki beşli likert 
ölçeği ile ölçülmüştür. 

Anket  formu  hazırlama  aşamasında  Toh  (1997)  ile  Tripolitsioti’nin 
(2007) çalışmaları ve  literatürde daha önce yapılan  ilgili çalışmalardan yararla‐
nılarak yöneticilerin yeterliliklerine ilişkin açık uçlu 14 görüşme sorusu oluştu‐
rulmuştur.  Bu  sorular,  rekreasyonla  ilgili  13  uzmana  yarı  yapılandırılmış  gö‐
rüşmelerle yöneltilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde içerik 
analizi  tekniği  (manuel olarak) kullanılmıştır.  İlk  aşamada görüşmelerde kay‐
dedilen ses dosyaları hiçbir değişiklik yapılmadan bilgisayar ortamında yazıya 
aktarılmıştır. Her  bir  görüşme  veri  kaybı  olmaması  için  tekrar  dinlenmiş  ve 
yazıya aktarılan görüşmeler tekrar okunmuştur. Araştırma problemi için anlam‐
lı olan veriler tespit edilmiştir. Bu veriler ayrıca bir başka uzman tarafından da 
teyit edildikten sonra ortaya çıkan  temalar esas alınarak 30  ifadenin yer aldığı 
bir anket  formu oluşturulmuştur. Bu anket  formu  tekrar uzman görüşüne  su‐

                                                                                    
2  Bu  liste  Yatırım  ve  İşletmeler Müdürlüğü’nün web  sayfasında  http://yigm.kulturturizm.gov.tr 
güncellenerek yayınlanmaktadır. 
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nulmuş, bazı soru ifadeleri düzeltilerek ifadelerin kapsam geçerliliği sağlanmış‐
tır. 

Elde edilen veriler değerlendirilerek öncelikle tanımlayıcı istatistik (fre‐
kans, yüzde, ortalama ve standart  sapma) değerleri hesaplanmıştır. Araştırma 
verilerinin  dağılımı  normal  olmadığı  için  parametrik  olmayan  testler  (Mann 
Whitney U ve Kruskal Wallis) kullanılmıştır. Ayrıca, günübirlik tesis yöneticile‐
rinin  yeterliliklerini  değerlendirmeye  yönelik  oluşturulan  anketin  güvenilirlik 
analizinde iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) 0.822 olarak hesaplanmıştır.  

İÇERİK ANALİZİ  

İçerik analizinde  temelde yapılan  işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kav‐
ramlar ve  temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları okuyucunun an‐
layabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlayabilmektir (Yıldırım ve Şimşek, 
2008: 227). Araştırmada ilgili literatüre dayanarak rekreasyon tesisi yöneticileri‐
nin yeterliliklerine ilişkin hazırlanan 14 görüşme sorusu doğrultusunda belirle‐
nen  temalar ve  temalar çerçevesinde bir araya getirilen cevaplara  ilişkin  içerik 
analizi  Tablo  2’de  sunulmuştur. Aynı  görüşü  belirten  uzmanlar  için  ifadenin 
karşısına frekansı belirtilmiştir. Frekansları verilen ifadeler arasından sık tekrar‐
lananlar  ile önemli görülen bazı  ifadeler seçilerek anket  formunda yer alan 30 
ifade belirlenmiştir. Belirlenen  soru  ifadeleri benzerlik yönünden  test  edilmek 
için tekrar aynı gruba sorularak ikinci turda son şekli verilmiştir.   

 
Tablo 2. Görüşme bulgularına ilişkin içerik analizi 
Görüşme Sorular  Temalar  İfadeler  Sıklık 
Rekreasyon  Tesis 
Yöneticilerinin; 

 
 

Rekreasyon Tesis Yöneticileri;

1. Tur  2. 
Tur 

1.  Spor  bilgisi 
hakkında  ne 
düşünüyorsunuz? 

Spor bilgisi Spor bilgisine sahip olmalıdır. 
Eğitmen olmalıdır.  
Spor ve rekreasyon alanında uzman olmalıdır.  

7
4 
2 

9
3 
1 

2.  Yönetme  tek‐
nikleri  ile  ilgili  ne 
söylersiniz?   

Yönetme 
teknikleri 

Yönetim ve işletmecilik bilgisi olmalıdır.
Ekip çalışmasını özendirmelidir. 
Disiplinli olmalıdır. 

6
5 
3 

5
6 
2 

3.  Etkinlik  organi‐
zasyonları  düzen‐
lemesi  hakkında 
neler söylersiniz? 

Etkinlik
organizasyon‐ 
ları 

Etkinlik organizasyonlarını programlamalıdır. 
Müşterilerle  sosyal  anlamda  iletişim  ve  tanışma 
sağlar. 
Alternatifli etkinlikler hazırlayabilmelidir. 

13
2 
 
1 
 
 

11
1 
 
1 

4.  Halkla  ilişkiler 
ve  iletişimi  nasıl 
olmalıdır? 

Halkla ilişkiler
/İletişim 
 

Güler yüzlü, iletişimi kuvvetli olmalıdır.
Saygılı ve nezaketli olmalıdır. 
Müşteri ilişkileri yönetimi ve satış tecrübesi olma‐

5
4 
3 

4
4 
3 
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lıdır.
Ahlaki değerlere sahip olmalıdır. 

 
1 

 
2 

5. Bilgisayar bilgisi 
hakkında  ne 
düşünüyorsunuz? 

Bilgisayar 
bilgisi 

Office programlarını kullanmalıdır.
İnternet kullanabilmelidir. 
Sosyal medyayı aktif olarak kullanmalıdır. 

8 
5 
1 

7 
5 
1 

6.    Tesis  hizmet 
bilgisi  hakkında 
neler söylersiniz? 

Tesis  hizmet 
bilgisi 
 

Tesisteki araçların ne işe yaradığını bilmelidir.
Her departman için farklı sistem uygulamalıdır. 
Satış ve alan tanıtımında bilgili olmalıdır. 
İşletmelerin hukuk bilgisine sahip olmalıdır. 
Hijyen ve sanitasyon bilgisi olmalıdır. 

6 
3 
 
2 
1 
1 

7 
1 
 
1 
2 
2 

7.  Bütçe/finans 
bilgisi  ile  ilgili  ne 
söylersiniz? 
 

Bütçe
 
 

Finans ve bütçeyi yakından takip etmelidir.
Bir aletin maliyetini ve birime yansımasını bilmeli‐
dir. 
Bütçeyi  takip  etmesi  firma  sahibi olması  ile  ilgili‐
dir. 
Bütçe için farklı bir departman görevlendirmelidir.  
Bütçe için hizmet içi eğitimlere katılmalıdır. 

5 
3 
 
2 
 
2 
 
1 

7 
3 
 
1 
 
1 
 
1 

8.  Güvenlik/ilk 
yardım  bilgisi 
hakkında  ne 
düşünüyorsunuz? 

Güvenlik/ilk 
yardım 
 

İlk yardım kursları almalıdır.
İlk yardım için ayrı bir personel bulundurmalıdır. 
İş güvenliği ve sağlıkla ilgili eğitimli olmalıdır. 

7 
4 
 
1 

8 
3 
 
2 

9.  Rekreasyonel 
liderlik  özelliği  ile 
ilgili  ne  düşünü‐
yorsunuz? 

Liderlik
 
 
 

Liderlik özelliği olmalıdır.
Stres ve kriz yönetiminde  liderlik  rolü üstlenmeli‐
dir. 
Sevilen lider olmalıdır. 
Liderlik özelliğine sahipse daha başarılı olur. 

8 
2 
 
2 
1 

9 
1 
 
2 
1 

10.  Hızlı  karar 
alma  yeteneği 
hakkında  ne 
düşünüyorsunuz? 

Hızlı  karar 
alma 
 

Hızlı ve doğru karar alabilmelidir.
Krizi yönetebilmesi için gereklidir. 
Hızlı karar vermek  için pratik zekaya sahip olmalı‐
dır. 

10 
3 
2 

10 
2 
1 

11. Psikoloji bilgisi 
hakkında  ne 
düşünüyorsunuz? 
 

Psikoloji
 
 
 

Psikoloji bilmelidir.
Kişilerarası anlaşmazlıkları çözmeyi bilmelidir. 
Personel motivasyonunu sağlamada ihtiyaç duyar. 
Boş zaman psikolojisinden anlamalıdır. 
Personelini yetiştirmesi için önemlidir. 

4 
4 
 
2 
 
2 
1 

4 
5 
 
3 
 
3 
1 

12.Donanım/araç‐
gereç  bilgisi  ile 
ilgili  ne  söylersi‐
niz? 

Teknik  yete‐
nek 
 

Teknik bilgiye sahip olmalıdır.
Tesisin kapasitesi ile ilgili bilgili olmalıdır. 
Tesise gerekli olan donanım hakkında bilgili olma‐
lıdır. 

9 
2 
2 
 
 
 

8 
3 
2 

13.  Farklı  toplum‐
ların  kültür  bilgisi‐
ne  sahip  olması 
hakkında  ne 
düşünüyorsunuz? 

Sosyoloji Her  kültüre  ilişkin  bilgiye  sahip  olması  zordur, 
tesise gelenler için belli standartlar oluşturmalıdır. 
Farklı kültürdeki müşteri profiline hitap edebilme‐
lidir. 

8 
 
 
6
   

9 
 
 
4 

14.  Turizm/  rekre‐
asyon  bilgisi 
hakkında  neler 

Turizm/
Rekreasyon 
bilgisi 

Rekreasyon bilgisine sahip olmalıdır.
Hem rekreasyon hem turizm bilgisine sahip olma‐
lıdır. 

5 
3 
 

6 
2 
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söylersiniz?   
 

Turizm  ve  rekreasyon  ile  ilişkili  olan  eğlence 
sektörünü bilmelidir. 
Turizm  bilgisine  ihtiyaç  duymaz,  bu  bilgi  turistik 
tesisler için geçerlidir. 

3
 
2 

4
 
1 

*Sıklık: Sözel ifadeler üzerinde ortak görüş bildiren katılımcı sayısını ifade eder. 

ANALİZ VE DEĞERLENDİRME 

Ankete  katılan  günübirlik  rekreasyon  tesisi  yöneticilerinin  sosyo‐demografik 
özelliklerine  ilişkin dağılım Tablo 3’te gösterilmektedir. Araştırmaya katılanla‐
rın %65.9’unu erkek yöneticiler ve %34.1’ini kadın yöneticiler oluşturmaktadır. 
Bu sonuç günübirlik  rekreasyon  tesislerinde hemen hemen kadın yöneticilerin 
erkek yöneticiler kadar yönetimde etkin olduklarını göstermektedir. Choi (2005) 
tarafından Golf kursu yöneticilerinin yönetim yeterliliklerinin incelendiği çalış‐
mada  ise büyük çoğunluğun  (%94.4) erkek yöneticilerden oluştuğu görülmek‐
tedir.  

Katılımcıların %31.8’i 25‐30 yaş aralığında, %27.1’i 41 yaş ve üzerinde ve 
25 yaş altında olan katılımcıların oranının %2.3 olduğu görülmektedir. Burada 
yöneticilerin çoğunluğunun yetişkin olduğu söylenebilir. Katılımcıların çoğun‐
luğu %59.1’i  bekardır.  Eğitim  durumlarına  göre  katılımcıların %54.5’i  lisans, 
%9.1’i  lisansüstü, %11.4’ü önlisans, %18.2’si  lise ve %6.8’i  ilköğretim mezunu‐
dur. Bu durum yöneticilerin %75’inin yüksek eğitimli olduğunu göstermektedir. 
Benzer  şekilde Gökçeoğlu  (2006)  tarafından Antalya’da bulunan spor kulüple‐
rinde çalışmakta olan spor yöneticileri ile yapılan çalışmada ağırlıklı olarak 26‐
30 yaş aralığında (%37.1) ve lisans mezunu (%51.4) oldukları ifade edilmektedir.  

Katılımcıların mezun oldukları branşlar incelendiğinde diğer seçeneğini 
işaretleyenlerin oranı %25 olarak görülmektedir. Diğer seçeneğini işaretleyenle‐
rin belirttikleri branşlar  ise sırasıyla; Mühendislik, Ekonomi, Bankacılık, Kamu 
Yönetimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Maliye’dir.  Yöneticilerin %22.7’si işletme 
mezunu, %15.9’u  turizm mezunu, %6.8’i  beden  eğitimi  ve  spor  öğretmenliği 
mezunu, %4.6’lık oran ise antrenörlük ve rekreasyon mezunu yöneticilerde eşit 
olarak paylaşılmıştır. Buna göre beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenör‐
lük ve rekreasyon mezunu yöneticilerin nispeten daha az olduğu, spor yönetici‐
liği alanından mezun yöneticinin  ise hiç olmadığı  sonucu ortaya  çıkmaktadır. 
Katılımcıların çalışma sürelerine bakıldığında 1‐5 yıl arasında çalışanların oranı 
%45.5, 1 yıldan az çalışanların oranı %6.8 ve 16 yıl ve üzeri çalışanların oranı ise 
%6.8’dir. Buna göre yöneticilerin %52.3’ünün 5 yıldan daha az deneyimli oldu‐
ğu  söylenebilir. Yılmaz  (2007)  tarafından  beş  yıldızlı  turistik  tesislerde  görev 
yapan rekreatif aktivite yöneticileri  ile yapılan çalışmada  ise yöneticilerin ağır‐
lıkla  6‐8  yıl  arasında  iş deneyimlerinin  olduğu  (%55)  belirtilmektedir. Ankete 
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katılanların %77.3’ü en az bir yabancı dil bilmektedir. Bu sonuç yabancı dil bil‐
menin  zorunlu  olmadığı  bu  tür  yurtiçi  hizmet  sunan  tesislerde  yöneticilerin 
nitelikli ve donanımlı olduğunu göstermektedir. Fişekçioğlu vd. (2008) tarafın‐
dan spor yöneticileri ile yapılan çalışmada yabancı dil bilen yöneticilerin oranı‐
nın %29  olduğu  ve  Suiçmez  (2000)  tarafından  üst  düzey  spor  yöneticileri  ile 
yapılan çalışmada da yabancı dil bilen yöneticilerin oranının %32 olduğu ifade 
edilmektedir. 

 
Tablo 3. Katılımcıların sosyo‐demografik özellikleri 

N % 
Cinsiyet   
Kadın  15 34.1 
Erkek  29 65.9 
Yaş   
25 Yaş Altı  1 2.3 
25‐30 Yaş  14 31.8 
31‐35 Yaş  10 22.7 
36‐40 Yaş  7 15.9 
41 Yaş ve Üstü 12 27.3 
Medeni Durum  
Evli   18 40.9 
Bekar  26 59.1 
Eğitim Durumu  
İlköğretim  3 6.8 
Lise  8 18.2 
Önlisans  5 11.4 
Lisans  24 54.5 
Lisansüstü  4 9.1 
Üniversite mezunu iseniz branş  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3 6.8 
İşletme  10 22.7 
Turizm  7 15.9 
Spor Yöneticiliği 0 0 
Antrenörlük Eğitimi 1 2.3 
Rekreasyon 1 2.3 
Diğer  11 25.0 
Çalışma Süreniz  
1 yıldan az  3 6.8 
1‐5 yıl  20 45.5 
6‐10 yıl  7 15.9 
11‐15 yıl  11 25.0 
16 yıl ve üzeri 3 6.8 
Bildiğiniz Yabancı Dil   
Yabancı Dil Bilmeyen 4 9.1 
1 Yabancı Dil Bilen 34 77.3 
2 Yabancı Dil Bilen 5 11.4 
3 Yabancı Dil Bilen 1 2.3 
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Günübirlik rekreasyon tesis yöneticilerinin yeterlilikleri ile ilgili ifadele‐
rin ortalama ve standart sapma değerlerine  ilişkin bulgulara  ise Tablo 4’te yer 
verilmektedir.   Bu  tabloya göre   “çalışanları motive edebilmeli ve yönlendire‐
bilmelidir”  (X̅=  4.75),  “gerekli  hallerde  hızlı  ve  doğru  karar  alabilmelidir” 
(X̅=4.75), “müşteri ilişkilerini yönetebilmelidir” (X̅=4.72), “yönetim ve işletmeci‐
lik  bilgisine  sahip  olmalıdır”  (X̅=4.70)  ve  “kişilerarası  iletişimde  herhangi  bir 
sorun yaşamamalıdır”  (X̅=4.68)  ifadelerinin yüksek ortalama  ile  tercih edildiği 
görülmektedir. Tüm  turistik  tesislerde olduğu gibi  turizm  işletmesi belgeli gü‐
nübirlik  tesislerin  yöneticileri  de  çalışanların  motivasyonu  üzerinde  önemle 
durmakta  bunun  yanı  sıra  yönetimde  tüm  başarı  ve  başarısızlıkların  verilen 
kararlara  dayanan  sonuçlar  olduğu  için  etkili  ve  verimli  karar  verebilmenin 
önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. İşletmenin sürekliliğini sağlamayı amaç‐
layan yöneticiler, yönetim ve işletmecilik bilgisine sahip olmalarının ve müşteri 
ilişkilerini yönetebilmelerinin gerekliliğini belirtmektedirler. Ayrıca, gerek çalı‐
şanlar gerekse müşterilerle  iletişimin kuvvetli olmasını ve  iletişimde herhangi 
bir sorun yaşanmamasını da  ilk beş  ifade arasında dile getirmektedirler. Abra‐
ham  vd.  (2001)  tarafından  yapılan  yönetsel  yeterlilikle  ilgili  çalışmada  ise  en 
önemli  ilk beş yeterlilik;  liderlik becerileri, müşteri  ilişkileri,  sonuçları yönete‐
bilme, sorun çözme, iletişim becerileri olarak sıralanmaktadır.  

Yönetici  görüşlerine  göre  daha  düşük  değerler,  “spor  bilgisine  sahip 
olmalıdır”  (X̅=4.09),  “ilk  yardım  bilgisine  sahip  olmalıdır”  (X̅=4.04),  “belli  bir 
düzeyde  rekreasyon bilgisine  sahip olmalıdır”  (X̅=4.00), “basit sözleşmeler ya‐
pabileceği  hukuk  bilgisine  sahip  olmalıdır”  (X̅=3.90)  ile  “tesisin donanımında 
kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır  (Örneğin,  tenis kortları‐
nın ölçüsü, file kumaşının özelliği, aydınlatma, ses düzeni, müzik sistemi vb.)” 
(X̅=3.84)  ifadelerinde  görülmektedir.  Buna  göre  günübirlik  rekreasyon  tesisi 
yöneticileri işletmecilik ve yönetim bilgisinin spor ve rekreasyon bilgisine naza‐
ran daha  önemli  olduğunu  belirtmektedirler. Hukuk  ve  ilk  yardım  bilgisi  ile 
tesis  donanımında  kullanılan malzemelere  yönelik  bilgilerin  gerekliliği  konu‐
sunda ise kararsız olduklarını ifade etmektedirler. 

 
Tablo 4. Yöneticilerin yeterliliklere ilişkin algıları 
İfadeler*      N       X ̅   SS
1.Çalışanları motive edebilmeli ve yönlendirebilmelidir.    44  4.75  0.43 
2.Gerekli hallerde hızlı ve doğru karar alabilmelidir.   44  4.75  0.48 
3.Müşteri ilişkilerini yönetebilmelidir.   44  4.72  0.45 
4.Yönetim ve işletmecilik bilgisine sahip olmalıdır.    44  4.70  0.46 
5.Kişilerarası iletişimde herhangi bir sorun yaşamamalıdır.  44  4.68  0.47 
6.Tesiste sunulan etkinlikleri programlayabilmelidir.    44  4.65  0.47 
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7.Nezaket kurallarına uygun hareket etmelidir.  44  4.63  0.48 
8.Lider olmalıdır.  44  4.61  0.57 
9.Ekip çalışmasını özendirmelidir.   44  4.59  0.62 
10.İnterneti kullanabilmelidir.   44  4.59  0.49 
11.Tesisteki işler hakkında bilgili olmalıdır.   44  4.56  0.50 
12.Ahlaki değerlere sahip olmalıdır.  44  4.56  0.58 
13.Tesisteki tüm müşterileri için belli standartlar koyabilmelidir.    44  4.54  0.62 
14.Disiplinli olmalıdır.  44  4.54  0.50 
15.Tesis bütçesini hazırlayıp takip etmesi ve denetlemesi gerekir.  44  4.45  0.66 
16.Halkla ilişkiler konusunda bilgili ve deneyimli olmadır.  44  4.43  0.72 
17.Çalıştığı  tesisin  kapasitesi  hakkında  ayrıntılı  bilgiye  sahip  olmalıdır. 
(Salonlar, masalar, sandalyeler, şemsiyeler, parklar, havuzlar vb.) 

44  4.36  0.71 

18.Tesislerde  kullanılan  örneğin,  sporla  ilgili  ekipman  hakkında  yeterli 
bilgiye sahip olmalıdır. 

44  4.36  0.74 

19.Farklı kültürdeki müşteri profiline hitap edebilmelidir.    44  4.34  0.71 
20.Turizmle ilgili bir vizyona sahip olmalıdır.   44  4.34  0.68 
21.İş güvenliği konusunda bilgisi olmalıdır.  44  4.29  0.73 
22.Eğlence sektörünü bilmelidir.  44  4.29  0.66 
23.Boş zaman değerlendirme ve boş zaman psikolojisinden anlamalıdır.   44  4.20  0.76 
24.Office programlarını iyi kullanabilmelidir.   44  4.13  0.70 
25.Hijyen ve sanitasyon hakkında bilgili olmalıdır.  44  4.11  0.61 
26.Spor bilgisine sahip olmalıdır.  44  4.09  0.83 
27.İlk yardım bilgisine sahip olmalıdır.  44  4.04  0.98 
28.Belli bir düzeyde rekreasyon bilgisi olmalıdır.  44  4.00  0.74 
29.Basit sözleşmeler yapabileceği hukuk bilgisine sahip olmalıdır.    44  3.90  0.77 
30.Tesisin  donanımında  kullanılan  malzemeler  hakkında  bilgi  sahibi 
olmalıdır.  (Örneğin,  tenis  kortlarının  ölçüsü,  file  kumaşının  özelliği, 
aydınlatma, ses düzeni, müzik sistemi vb.) 

44  3.84  0.71 

Ölçek değerleri: 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum  
* İfadeler ortalama değerlerine göre büyükten küçüğe sıralanmıştır. 

Yöneticilerin yeterlilikleri ile demografik özellikleri ilişkisinin yer aldığı 
Tablo  5’e  göre,  yöneticilerin  yeterlilikleri  ile  cinsiyetleri  arasında  istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0.05). Bu farklılığın “tesis bütçesini hazırla‐
yıp takip etmesi ve denetlemesi gerekir” ifadesinde olduğu ve kadın yöneticile‐
rin  (X̅=27.40)  bu  ifadeye  erkek  yöneticilerden  (X̅=19.97)  daha  fazla  hassasiyet 
gösterdikleri söylenebilir. Yöneticilerin yeterlilikleri  ile yaşları arasında  istatis‐
tiksel olarak anlamlı bir  farklılık bulunmazken  (p>0.05), eğitim durumları ara‐
sında  istatistiksel olarak anlamlı bir  farklılık bulunmuştur  (p<0.05). Bu  farklılı‐
ğın  “hijyen ve  sanitasyon hakkında bilgili olmalıdır”  ifadesinde olduğu ve  li‐
sansüstü  mezunu  yöneticilerin  (X̅=37.00)  ilköğretim  mezunu  yöneticilere 
(X̅=13.83) nazaran bu ifade üzerinde önemle durdukları görülmektedir. Yüksek 
eğitimli yöneticiler açısından hijyen ve sanitasyon bilgisinin işletmede yönetsel 
düzeyde yeterlilikler kapsamında daha öncelikli değerlendirildiği söylenebilir. 
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Yöneticilerin yeterlilikleri ile çalışma süreleri arasında istatistiksel olarak anlam‐
lı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). “çalıştığı tesisin kapasitesi hakkında ayrın‐
tılı bilgiye  sahip olmalıdır  (Salonlar, masalar,  sandalyeler,  şemsiyeler, parklar, 
havuzlar vb.)”  ifadesindeki  farklılık 6‐10 yıl  çalışan yöneticilerde  (X̅=30.79) en 
yüksek, 1 yıldan daha az çalışanlarda (X̅=7.17) ise en düşüktür. “ahlaki değerle‐
re sahip olmalıdır” ifadesindeki farklılık 16 yıl ve üzerinde çalışan yöneticilerde 
(X̅=31.00) en yüksek, 1 yıldan daha az çalışanlarda (X̅=7.17) en düşüktür. “ekip 
çalışmasını  özendirmelidir”    ifadesindeki  farklılık  incelendiğinde  ise  benzer 
şekilde  16  yıl ve üzerinde  çalışan  yöneticilerde  (X̅=30.00)  en  yüksek,  1 yıldan 
daha  az  çalışanlarda  (X̅=7.00)  en  düşüktür.  Yöneticilerin  iş  deneyimi  arttıkça 
tesisle ilgili daha kapsamlı bilgiye sahip olunmasına, ahlaki değerlere özen gös‐
terilmesine ve işletme verimi ile çalışanlar arası iletişimi etkileyen ekip çalışma‐
sına daha fazla dikkat çektikleri görülmektedir. 
 

Tablo 5. Yöneticilerin yeterlilikleri ile demografik özellikleri ilişkisi 
  Cinsiyet  Yaş  Eğitim  Çalışma 

Süresi 

Z 
de

ğe
ri 

An
la
m
lıl
ık
 (p

) 

  Ki
‐k
ar
e 

  An
la
m
lıl
ık
 (p

) 

Ki
‐K
ar
e 

An
la
m
lıl
ık
 (p

) 

Ki
‐K
ar
e 

An
la
m
lıl
ık
 (p

) 

1  Spor bilgisine sahip olmalıdır. ‐,553  ,580  8,793  ,066  2,880 ,578  4,370  ,358 
2  Yönetim  ve  işletmecilik  bilgisine 

sahip olmalıdır.  ‐1,676  ,094  3,620  ,460  5,829 ,212  2,633  ,621 

3 
 

Tesiste  sunulan  etkinlikleri  prog‐
ramlayabilmelidir.    ‐,588  ,557  2,457  ,652  1,867 ,760  6,792  ,147 

4  Müşteri  ilişkilerini  yönetebilmeli‐
dir.   ‐,064  ,949  1,437  ,838  2,096 ,718  2,875  ,579 

5 
 

Halkla  ilişkiler  konusunda  bilgili 
ve deneyimli olmadır.  ‐1,324  ,185    2,259  ,688    4,077 ,396  ,134  ,998 

6 
 

Kişilerarası iletişimde herhangi bir 
sorun yaşamamalıdır.  ‐1,197  ,231  2,060  ,725  5,372 ,251  1,403  ,844 

7  Office  programlarını  iyi  kullana‐
bilmelidir.   ‐,487  ,626  ,944  ,918  1,952 ,745  2,726  ,605 

8  İnterneti kullanabilmelidir. 
  ‐,087  ,931  3,439  ,487  2,137 ,711  8,008  ,091 

9 
 
 

Tesislerde  kullanılan  örneğin, 
sporla  ilgili  ekipman  hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

‐,740  ,460  1,925  ,750  3,168 ,530  2,233  ,693 

10 
 

Tesis  bütçesini  hazırlayıp  takip 
etmesi ve denetlemesi gerekir.  ‐2,064  ,039  3,807  ,433  4,480 ,345  3,364  ,499 

11  İlk  yardım  bilgisine  sahip  olmalı‐
dır.  ‐1,437  ,151  ,718  ,949  ,723  ,948  ,789  ,940 

12  İş  güvenliği  konusunda  bilgisi 
olmalıdır.  ‐,108  ,914  ,927  ,921  3,408 ,492  4,740  ,315 
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13  Lider olmalıdır. ‐1,477 ,140  3,621  ,460  4,037 ,401  4,241  ,374 

14  Belli  bir  düzeyde  rekreasyon 
bilgisi olmalıdır.  0,000 1,000  3,519  ,475  5,680 ,224  2,409  ,661 

15  Eğlence sektörünü bilmelidir. ‐,710  ,478  4,769  ,312  5,384 ,250  3,186  ,527 

16  Boş zaman değerlendirme ve boş 
zaman  psikolojisinden  anlamalı‐
dır. 

‐1,237 ,216  1,744  ,783  1,072 ,899  7,098  ,131 

17 
 

Çalışanları  motive  edebilmeli  ve 
yönlendirebilmelidir.    ‐1,271 ,204  3,636  ,457  4,431 ,351  6,604  ,158 

18 
 

Gerekli  hallerde  hızlı  ve  doğru 
karar alabilmelidir.   ‐,357  ,721  3,906  ,419  1,976 ,740  5,318  ,256 

19 
 

Farklı kültürdeki müşteri profiline 
hitap edebilmelidir.   ‐,448  ,654  2,961  ,564  5,882 ,208  2,378  ,667 

20 
 

Tesisteki tüm müşterileri için belli 
standartlar koyabilmelidir.    ‐1,312 ,189  4,970  ,290  1,203 ,878  3,202  ,525 

21  Disiplinli olmalıdır. ‐,517  ,605  3,630  ,458  4,760 ,313  4,399  ,355 
22 
 

Basit  sözleşmeler  yapabileceği 
hukuk bilgisine sahip olmalıdır.    ‐1,005 ,315  2,084  ,720  3,745 ,442  8,516  ,074 

23  Tesisteki  işler  hakkında  bilgili 
olmalıdır.   ‐1,572 ,116  5,207  ,267  1,936 ,748  6,247  ,181 

24  Turizmle  ilgili  bir  vizyona  sahip 
olmalıdır.   ‐,327  ,744  2,461  ,652  4,979 ,289  7,395  ,116 

25 
 

Çalıştığı  tesisin kapasitesi hakkın‐
da ayrıntılı bilgiye sahip olmalıdır.   ‐,573  ,567  1,543  ,819  ,621  ,961  9,535  ,049 

26 
 
 

Tesisin  donanımında  kullanılan 
malzemeler  hakkında  bilgi  sahibi 
olmalıdır.  

‐,229 
 

,819  5,080  ,279  ,872  ,929 
 
4,001 
 

,406 

27  Ahlaki değerlere sahip olmalıdır. ‐,652 ,514 1,733 ,785 4,355 ,360  9,824  ,043 
28  Ekip çalışmasını özendirmelidir.  ‐,312 ,755 3,160 ,531 4,230 ,376  10,736  ,030 
29  Nezaket  kurallarına  uygun  hare‐

ket etmelidir.  ‐,357  ,721  4,106  ,392  3,607 ,462  3,689  ,450 

30 
 

Hijyen  ve  sanitasyon  hakkında 
bilgili olmalıdır.  ‐,086  ,932  1,727  ,786  9,556 ,049  4,187  ,381 

*Yapılan analizlerde yaş, eğitim durumu ve çalışma süresi için serbestlik derecesi (df): 4’tür. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günübirlik  rekreasyon  tesis  yöneticilerinin  yeterlilikleri  ile  ilgili  bir değerlen‐
dirme  yapmayı  amaçlayan  bu  çalışmada,  yöneticilerin  konu  ile  ilgili  algıları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Rekreasyon alanı  turizm, eğlence ve spor sektörünü 
içerisinde barındırdığı  için  rekreasyon  tesisi yöneticilerinin yeterliliklerinin de 
bu yönde olması gerektiği beklentisini doğurmaktadır. Ancak rekreasyon yöne‐
ticilerinin yeterlilikleri  ile  ilgili yapılan çalışmaların spor tesisleri ve spor faali‐
yetleri kapsamında yoğunlaştığı; bu alanın aynı zamanda bir turizm ve eğlence 
alanı olduğu yaklaşımının dikkate alınmadığı görülür. Rekreasyon faaliyetleri‐
nin aynı zamanda hoşça vakit geçirmek ve eğlenmek olduğu fikrinden hareketle 
planlanan bu çalışmada,  rekreasyon  tesis yöneticilerinin bu anlamda herhangi 
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bir yeterliğe  sahip olup olmadıklarının belirlenmesi yanında, özellikle mevcut 
yeterliklerinin de  literatür kapsamında değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla 
gerçekleştirilen  araştırmada,  rekreasyon  tesisi yöneticilerinin;  erkek,  25‐30 yaş 
aralığında, bekar, lisans mezunu ve 1‐5 yıllık deneyim seçeneklerinde yoğunlaş‐
tıkları belirlenmiştir.   Bu durum,  rekreasyon alanının halen  erkek  egemen bir 
çalışma alanı olduğuna, yetişkin yaş grubunda ancak yönetici olunduğuna ve 
yöneticiliğin uzun soluklu olduğuna  işaret etmektedir. Ayrıca, yöneticilerin bu 
işi başarı  ile yapabilmek  için çalışanları motive edebilme, hızlı ve doğru karar 
alabilme, müşteri  ilişkilerini yönetebilme,  işletmecilik ve yönetim konularında 
bilgili olma ve  iyi bir  iletişim becerisine  sahip olma konularını önemsedikleri 
görülmüştür. Bu  sonuç  günübirlik  rekreasyon  tesisleri  yöneticilerinin  ağırlıklı 
olarak  işletme  eğitimi  almalarına  bağlanabilir.  Başka  bir  ifadeyle  yöneticiler, 
günübirlik rekreasyon tesisi yönetimini diğer işletmelerden farklı olarak algıla‐
mamaktadırlar.   

Yöneticilerin yeterlilikleri ile cinsiyet, eğitim durumu ve çalışma sürele‐
ri gibi demografik bilgiler arasındaki ilişkiler incelendiğinde; kadın yöneticilerin 
bütçeleme konusunda daha dikkatli davrandıkları, lisansüstü eğitimi olan yöne‐
ticilerin hijyen ve sanitasyon bilgisine daha  fazla önem verdikleri,  iş deneyimi 
artan yöneticilerin ekip çalışmasını, ahlaki değerleri ve tesis bilgisini daha fazla 
önemsedikleri görülmüştür.  

Üzerinde çok fazla durulmayan günübirlik tesislerle ilgili yürütülen bu 
çalışma  sonrasında, diğer  rekreasyon  tesislerine olan  farkındalığın da artacağı 
beklenmektedir.   Ayrıca, bundan sonra yapılacak çalışmalarda,  turistik  tesisle‐
rin bünyesindeki rekreasyon yöneticilerinin de konu  ile  ilgili görüşlerinin alın‐
ması, bu konuda oluşturulacak yeterlilik setine daha fazla katkı verecektir. Ge‐
lecekte  rekreasyon eğitimine verilen önemin artmasına bağlı olarak bu  tür  ça‐
lışmaların artması konunun detaylı olarak incelenmesine ve bu alanda yetiştiri‐
lecek elemanların niteliklerinin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu bağlamda 
son olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na bu alandaki boşluğu doldurmak  için 
örneğin,  rekreasyon  görevlisi,  rekreasyon  yöneticisi,  rekreatif  işler  sorumlusu 
vb. konularda yeni iş standartları ve tanımları yapması önerilebilir.    
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; yetişkin bireylerin serbest zaman algılarını belirlemek ve bazı bağım‐
sız değişkenlere göre serbest zaman aktivitelerine yüklenen anlamın farklılaşıp farklılaşma‐
dığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin üç  farklı 
kentinde, organize ya da organize edilmemiş  rekreasyonel etkinliklere katılan 563 yetişkin 

birey (nkadın=336;  yaş=27.17±4.54 ve nerkek=227;  yaş=28.50±5.21) oluşturmaktadır. Araştır‐
mada veri toplama aracı olarak, Türkçe adaptasyonu Gürbüz, Özdemir ve Karaküçük (2007) 
tarafından yapılan “Boş Zamanın Anlamı Ölçeği‐BZAÖ” veri toplama aracı olarak kullanılmış‐
tır. Veriler, betimsel istatistik yöntemler, tek faktörlü MANOVA, ANOVA ve Pearson Correla‐
tion testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, 
katılımcılar için en yüksek puan ortalamasının “İş İlişkisi” boyutunda, en düşük puan ortala‐
masının ise “Hedef Yönelimi” boyutunda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucun‐
da, katılımcıların “Boş Zamanın Anlamı Ölçeği”nden aldıkları puanların cinsiyet, medeni du‐
rum ve aktivitenin programlı olup olmama durumu değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde 
farklılaştığı; eğitim ve gelir durumu değişkenleri ile de arasında anlamlı ilişkilerin olduğu gö‐
rülmüştür.  
 
Anahtar Sözcükler: Serbest zamanın anlamı, rekreatif aktiviteler, yetişkin bireyler   
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GİRİŞ 

Serbest zamanın evrensel bir tanımının olmamasının ve farklı odak noktalarının 
etkisi ile oluşan “renk karmaşası”nın (Burton 1996) yanı sıra, en yaygın kullanı‐
lan anlamı  ile kişinin  isteği dâhilinde ya da zorunlu zamanlarının dışında öz‐
gürce seçerek kullandığı, arzu edilen zaman, aktiviteler  (Ragheb ve Tate 1993; 
Kelly  ve Kelly  1994; Kraus  1998;  Esteve, Martin  ve  San‐Lopez  2007; Watkins 
2013)  olarak  tanımlanırken, Kılbaş  (2001),  tarafından  “kişinin  çalışmadığı,  ya‐
şam  zorunluluklarının  ve  biçimsel  görevinin  dışında  kalan  ve  kişinin  kendi 
isteği yönünde harcayabileceği  zaman” olarak özetlenmiştir. Bununla birlikte, 
pasif veya aktif, grup ya da  ferdi olarak  (Argan 2007) bireyin öz benliğine uy‐
gun,  toplumsal,  kültürel  ve  sportif  etkinliklere  katılarak  (Kleiber  2001; Zorba 
2002),  ırk,  toplumsal ve kişisel özellikler, yaş,  cinsiyet gibi pek  çok  faktörden 
etkilendiği  (Hultsman  1995;  Juniu ve Henderson  2001; Demir ve Demir  2006; 
Liu ve arkadaşları 2008; Walker ve Wang 2009) aktivitelerdir.     

Iso‐Ahola (1999)’a göre serbest zamanın anlamını anlamak için bireyle‐
rin neden katıldıkları/katıl”a”madıkları ve ne “elde etmek” için çabaladıklarını 
anlamak gereklidir. Serbest zamanın anlamının bir kişinin motivasyonuna bağlı 
içsel ödüller olduğunu  (örneğin, zorlu ortamlarda hâkimiyet), bunun yanı sıra 
deneyim kazanma için serbest zamanın bir araç işlevi gördüğünü vurgulamıştır. 
İnsanlar kendilerine yeterlilik sağlayacak bu tür içsel ödüller aktiviteler ararlar. 
Bunun yanı sıra serbest zaman, sosyal ilişkiler oluşturmak, dostlukları pekiştir‐
mek, sosyal destek elde etmek  için fırsat sağlamanın yanında, diğer potansiyel 
içsel motivasyonlar  için uyarıcı arama, kendini gerçekleştirme, başarı, meydan 
okuma, rekabet, zaman öldürme, can sıkıntısından kaçınma ve entellektüel este‐
tizm  içerebilmektedir (Iso‐Ahola 1999). Bunun yanında birçok araştırmacı, yaş, 
cinsiyet,  eğitim ve kültür perspektifi  ile  serbest  zaman katılımsal ve  anlamsal 
farklılıklarına yönelik araştırmalar gerçekleştirmişlerdir (Henderson 1996; Hud‐
son  2000;  Juniu  ve Henderson  2001;  Parr  ve  Lashua  2004; Ho  ve  arkadaşları 
2005; Torkildsen 2005; Floyd, Bocarro ve Thompson 2008; Gürbüz ve Henderson 
2011).  

Serbest zamanın anlamının tanımlanmasına yönelik yapılan bu çalışma‐
lar  kavramı;  genellikle  zamanın  özgürce  kullanılması,  seçmedeki  özgürlük, 
stresten kurtulmak ve kişisel  tatmin gibi kelimelerle  ilişkilendirerek açıklamak 
konusunda  birleşmişlerdir  (Watkins  ve  Bond  2007).  Literatürde  yer  alan  bazı 
çalışmalarda ise serbest zamanın anlamında ortaya çıkan farklılıkların temelin‐
de kültür faktörünün önemli rolünden bahsedilmektedir. Kültür sadece insanla‐
rın yaşamlarını nasıl sürdükleri ile ilgili değil aynı zamanda dil ve dinleri ile de 
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ilişkilidir.  Günümüzde  her  ne  kadar  insanlar  serbest  zamanlarını  genellikle 
benzer şekilde değerlendiriyor ve aynı anlamları yüklüyor gibi görünse de kül‐
türün de beraberinde getirdiği bazı etkilerle serbest zaman tercihlerinde, davra‐
nışlarında ve anlamlarda farklılıklar oluşabilmektedir (Roberts 2011). Bu nokta‐
dan  hareketle  çalışmanın  amacı,  farklı  bir  kültür  olarak  Türkiye’de  yaşayan 
yetişkin bireylerin  serbest zaman algılarını belirlemek ve bazı bağımsız değiş‐
kenlere göre serbest zaman aktivitelerine yükledikleri anlamın farklılaşıp farklı‐
laşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada çalışmanın hipotezlerine uygun olarak sosyal bilimler alanında 
sıklıkla  kullanılan  betimsel  araştırma modeli  kullanılmıştır.  Betimsel  çalışma‐
lardaki  amaç, mevcut  durumu  araştırmak  ve  belirlemektir  (Büyüköztürk  ve 
arkadaşları 2012). Çalışmaya Türkiye’nin üç  farklı kentinde organize ya da or‐
ganize  edilmemiş  farklı  türdeki  rekreasyonel  etkinliklere  katılan  (nkadın  =  336; 

yaş = 27.17, Ss=4.54 ve nerkek = 227;  yaş = 28.50, Ss=5.21) toplam 563 kişi gönüllü 
olarak  katılmıştır.  Bireylerin  serbest  zaman  aktivitelerine  katıldıklarında  ne 
hissettiklerini  ölçen  Boş Zamanın Anlamı Ölçeği  (BZAÖ),  35 madde  ve  8  alt 
boyuttan (Aktif‐Pasif Katılım, Sosyal Etkileşim, Algılanan Yeterlilik, Boş Zama‐
nın Kullanılırlığı, Algılanan Özgürlük,  İçsel Motivasyon, Hedef Yönelimi ve  İş 
İlişkisi) oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe adaptasyonu Gürbüz, Özdemir ve Kara‐
küçük  (2007)  tarafından  gerçekleştirilmiştir.  Katılımcılardan  ölçekte  yer  alan 
ifadeleri  Likert  tipi  6  (“Kesinlikle  Katılmıyorum”=1  ve  “Tamamen  Katılıyo‐
rum”=6)  aralıklı  seçenek  üzerinden  değerlendirmeleri  istenmiştir.  Bu  çalışma 
kapsamında yapılan analiz sonuçlarına göre  toplam ölçek  için  iç  tutarlılık kat‐
sayısının 0.84 olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmada  kullanılan  veri  toplama  araçlarının  uygulaması,  gerekli 
izinlerin  alınmasını  takiben  antrenman  saatlerinden  önce  gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma  kapsamında  yapılan  istatistiksel  analizler,  SPSS  20  istatistik  paket 
programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatis‐
tikî  yöntem  olarak;  frekans,  aritmetik  ortalama,  standart  sapma;  değişkenler 
arası  farklılıkların  belirlenmesinde MANOVA,  ANOVA  ve  değişkenler  arası 
ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Correlation  testleri kullanılmıştır. Verilerin 
parametrik testlerin ön şartlarını sağlayıp sağlamadığına Skewness ve Kurtosis 
(verilerin  normal dağılım durumu) değerleri  ve Levene  (varyansların  eşitliği) 
testi sonuçları incelenerek karar verilmiştir (Büyüköztürk 2008).  
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BULGULAR 

Çalışma  kapsamındaki  katılımcıların,  BZAÖ’nden  aldıkları  toplam  puanların 
aritmetik ortalaması  4.42 ve  standart  sapması  0.50’dir. Tablo  1  incelendiğinde 
faktör bazında ise en düşük ortalamanın ‘Hedef Yönelimi’ boyutunda (3.92), en 
yüksek ortalamanın ise ‘İş İlişkisi’ boyutunda (4.88) olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Ölçek puanlarının dağılımı 

  Madde 
Sayısı  N    Ss  Çarpıklık Basıklık  Min.  Maks. 

Aktif‐Pasif Katılım 5 563 4.01 0.79 ‐0.172 ‐0.313  6  30 

Sosyal Etkileşim 5 563 4.17 0.76 ‐0.033 0.384  5  30 

Algılanan Yeterlilik 4 563 4.53 0.67 ‐0.237 0.069  9  24 

Boş Zaman Kul. 5 563 4.70 0.70 ‐0.274 ‐0.139  11  30 

Algılanan Özgürlük 5 563 4.57 0.84 ‐0.370 ‐0.013  6  30 

İçsel Motivasyon 3 563 4.34 0.81 ‐0.170 0.478  3  18 

Hedef Yönelimi 3 563 3.92 1.21 0.018 ‐0.906  3  18 

İş İlişkisi  5 563 4.88 0.72 ‐0.683 0.739  10  30 

BZAÖ Toplam 35 563 4.42 0.50 0.198 0.526  82  202 

MANOVA sonuçları, cinsiyet değişkeninin BZAÖ alt  faktörleri üzerin‐
deki temel etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir [λ=0.961, F(8, 554)=2.797, 
p<0.05]. Hangi bağımlı değişkenin çok değişkenli anlamlılığa katkı sağladığını 
anlamak  amacıyla ANOVA yapılmıştır. Cinsiyet  ana  etkisi açısından  ‘Boş Za‐
man Kullanılırlığı’ [F(1, 561)=8.110, p<0.05] ve ‘Hedef Yönelimi’ [F(1, 561)=9.898, 
p<0.01] alt boyut puanlarının anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anlamlı  farklılığın  tespit edildiği  tüm alt boyutlarda kadın katılımcıların orta‐
lama puanları erkeklerin puanlarından daha yüksektir (Tablo 2). Analizler, me‐
deni durum değişkeninin BZAÖ alt faktörleri üzerindeki temel etkisinin olma‐
dığını  [λ=0.983, F(8, 554)=1.211, p>0.05] ancak  faktör düzeyinde sadece  ‘Hedef 
Yönelimi’ [F(1, 561)=4.626, p<0.05] boyutunda puanların anlamlı olarak farklılaş‐
tığını göstermektedir. Anlamlı  farklılığın  tespit edildiği bu boyutta bekâr katı‐
lımcıların ortalama puanı evli katılımcıların puanından daha yüksektir  (Tablo 
2). MANOVA  sonuçları,  serbest  zaman  aktivitesinin  programlı  olup  olmama 
durumu değişkeninin BZAÖ alt faktörleri üzerindeki temel etkisinin olmadığını 
[λ=0.975, F(8, 554)=1.771, p>0.05] ancak faktör düzeyinde sadece ‘Algılanan Ye‐
terlilik’ [F(1, 561)=8.672, p<0.01] boyutunda puanların anlamlı olarak farklılaştı‐
ğını göstermektedir. Bu boyutta, programlı serbest zaman aktivitelerine katılan 
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bireylerin ortalama puanları diğer katılımcıların puanlarından daha yüksektir 
(Tablo 2). 

Tablo 2. Bağımsız değişkenlere göre ölçek puanlarının dağılımı 

Faktör 
Kadın 

(N=336)

Erkek

(N=227)

Bekâr 

(N=303)

Evli

(N=260)

Programlı

(N=346)

Programsız

(N=217)
  Ss  Ss   Ss    Ss Ss Ss

F1  4.02  0.84  3.99 0.72 4.00  0.79  4.02 0.80 4.04 0.77 3.96 0.83

F2  4.20  0.82  4.11 0.68 4.14  0.77  4.19 0.75 4.17 0.77 4.16 0.76

F3  4.55  0.68  4.51 0.65 4.57  0.69  4.49 0.64 4.60 0.64 4.43 0.70

F4  4.77  0.70  4.60 0.70 4.74  0.69  4.65 0.71 4.70 0.69 4.71 0.71

F5  4.57  0.89  4.58 0.78 4.60  0.88  4.54 0.80 4.58 0.82 4.56 0.89

F6  4.36  0.82  4.30 0.80 4.33  0.83  4.34 0.79 4.34 0.81 4.33 0.81

F7  4.05  1.23  3.73 1.15 4.02  1.21  3.80 1.20 3.95 1.17 3.87 1.27

F8  4.87  0.74  4.91 0.68 4.91  0.72  4.86 0.72 4.92 0.71 4.83 0.73

(F1: Aktif‐Pasif Katılım, F2: Sosyal Etkileşim, F3: Algılanan Yeterlilik, F4: Boş Zaman Kullanılırlığı, F5: 
Algılanan Özgürlük, F6: İçsel Motivasyon, F7: Hedef Yönelimi, F8: İş İlişkisi)   

Katılımcıların BZAÖ alt  faktörlerinden  (‘Algılanan Yeterlilik’,  ‘Boş Za‐
man Kullanılırlığı’, ‘Algılanan Özgürlük’, ‘Hedef Yönelimi’ ve ‘İş İlişkisi’) aldık‐
ları puanlar ile eğitim durumu değişkeni arasındaki korelasyon katsayısı pozitif 
yönde;  aynı faktörler ile gelir seviyesi değişkeni arasındaki korelasyon katsayısı 
ise negatif yönde anlamlı bulunmuştur (Tablo 3).  

Tablo 3. BZAÖ puanları, eğitim ve gelir seviyesi korelasyon sonuçları 

  F1  F2  F3 F4  F5  F6 F7 F8 Eğitim Gelir

F1  1         

F2   0.464**  1       

F3   0.326**   0.320** 1      

F4   0.090*   0.112** 0.461** 1     

F5   0.197**   0.122** 0.321** 0.425**  1   

F6   0.344**   0.322** 0.169** 0.206**   0.328**  1 

F7   0.291**   0.365** 0.308** 0.346**   0.386**  0.207** 1

F8   0.273**   0.170** 0.375** 0.378**   0.528**  0.329** 0.300** 1

Eğitim  ‐0.024  ‐0.023  0.095* 0.136**   0.221**  ‐0.045 0.201** 0.184** 1

Gelir   0.008  ‐0.018  ‐
0.150** 

‐
0.227** 

‐
0.288**   0.045  ‐

0.332** 
‐

0.181** 
‐

0.461**  1 

*p<0.05, **p<0.01 
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(F1: Aktif‐Pasif Katılım, F2: Sosyal Etkileşim, F3: Algılanan Yeterlilik, F4: Boş Zaman Kullanılırlığı, F5: 
Algılanan Özgürlük, F6: İçsel Motivasyon, F7: Hedef Yönelimi, F8: İş İlişkisi)   

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma bulgularına göre,  tüm katılımcılar  için ölçek alt boyutlarından elde 
edilen puanların ortalama sınırın üzerinde olduğu hatta ölçek toplamından elde 
edilen puanın üst sınıra yakın olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca her ne kadar alt 
boyutlardan elde edilen ortalama puanlar bir diğerine  çok yakın olsa da katı‐
lımcılar  için  İş İlişkisi alt boyutundaki puanın en yüksek olduğu ve bunu sıra‐
sıyla Boş Zamanın Kullanırlığı ve Algılanan Özgürlük faktörlerinin takip ettiği 
görülmektedir.  Bu  sonuca,  katılımcılar  tarafından  serbest  zamanın  öneminin 
anlaşılması  ve  serbest  zamanın  iş‐karşıtı  bir  kavram  ve  özgürlük  olarak  algı‐
lanmasının sebep olduğu düşünülebilir. Ayrıca, çalışmadan elde bu sonuç Gür‐
büz ve Henderson (2011) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları ile de paralel‐
lik göstermektedir.  

Yapılan analizler; İş İlişkisi ve çok düşük bir farklılık da olsa Algılanan 
Özgürlük alt boyutları dışında kadın katılımcıların ortalama puanlarının erkek‐
lerden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Elde bu sonuç kadın katılımcı‐
ların serbest zamanı ve rekreasyonel aktiviteleri erkeklerden daha çok önemse‐
diğini göstermektedir. Karaca, Çağlar ve Cinemre  (2009)’nin de belirttiği gibi, 
Türk  toplumunun  erkeklerden  farklı  olarak  kadınlar  hakkında  gelenek‐
sel/kültürel bir  takım beklentilerinin olduğu ve bu nedenle kadınların  serbest 
zaman aktivitelerine katılımda daha az şansa sahip olmaları, bu sonucun ortaya 
çıkmasında etkili olmuş olabilir.   

Bekâr katılımcılar  ile evli katılımcıların ortalama puanları arasında sa‐
dece Hedef Yönelimi alt boyutunda fark olması ise bu çalışmanın başka bir so‐
nucudur. Bu alt boyutta bekâr katılımcıların ortalama puanları daha yüksektir. 
Bu sonuç bekâr katılımcıların serbest zaman aktivite tercihlerinde veya katılım‐
larında evlilere göre en az aktivitenin kendisi kadar aktivitenin gerektirdiği tüm 
hazırlıklara da  gereken  yönelimi  gösterdikleri  şeklinde  açıklanabilir.  Buna  ek 
olarak çalışmada yer alan ve programlı olarak serbest zaman aktivitelerine katı‐
lan bireyler, beklenildiği gibi neredeyse  tüm alt boyutlarda programsız olarak 
aktiviteye katılanlara göre daha yüksek ortalama puana sahiptirler. Bu grupta 
yer alan bireylerin serbest zamanın önemini ve anlamını daha çok kavraması ve 
bilinçli olarak bu tür aktivitelere katılıyor olması, bu sonucun ortaya çıkmasında 
etkili olmuş olabilir. Watkins (2000)’in de belirttiği kişilerin aktivite tercihlerinin 
serbest  zamanın  anlamında  farklılıklara  neden  olabileceği  bilinmektedir.  Bu 
çalışmada, medeni durum değişkenine göre farklılıkların oluşmasında, evlilerin 
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serbest  zamanlarında  çoğunlukla  aileleri  ile birlikte hareket  etme durumunda 
olmalarından dolayı bekârlara göre daha  farklı aktivite  tercih etme  şansına sa‐
hip olmalarının etkili olduğu düşünülebilir. Araştırmanın ilgi çeken bir bulgusu 
olarak, katılımcıların eğitim seviyesi arttıkça Algılanan Yeterlik, Hedef Yönelimi 
ve  İş  İlişkisi puanlarının  arttığı  ancak katılımcıların gelir  seviyesindeki  artışla 
birlikte  aynı  alt  boyutlardaki  puanlarının  azaldığı  tespit  edilmiştir.  Genelde 
eğitimi  seviyesi  ile  gelir  durumu  arasında  pozitif  yönde  bir  ilişkinin  olduğu 
düşünülmekle birlikte bu çalışma bize tam tersi bir sonucu göstermektedir. Bu 
sonuç,  katılımcı  karakteristikleri  veya  değişen  yaşam  koşullarının  eğitim  ve 
gelir seviyesi arasındaki ilişkinin negatif yönde olmasına neden olduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Serbest zaman aktivitelerine yüklenen anlamın, eğitim ve gelir 
seviyesi gibi iki önemli değişken açısından ileriki çalışmalarda ele alınması, bu 
konuda daha net bilgi edinme ve sonuçları yorumlama noktasında önemli kat‐
kılar sağlayacaktır. 

Türk  toplumunda  farklı değişkenlere göre  serbest zamanın anlamında 
ortaya  çıkan  farklılıkların  ortaya  konulmaya  çalışıldığı  bu  çalışmanın  temel 
kısıtlılığı sınırlı bir katılımcı grubu ile yapılmış olmasıdır. Ancak çalışmanın bu 
anlamda yapılan ilk araştırmalar arasında olması ve ileride daha fazla katılımcı 
sayısı ile yapılacak çalışmalara öncü olabileceği fikri güçlü yönünü sergilemek‐
tedir. Ayrıca bir  çok  araştırmacının da  (Chick  2009; Sivan  2011) belirttiği gibi 
ileride yapılacak kültürlerarası çalışmaların serbest zamanın anlamındaki farklı‐
lıkların belirlenmesinde önemli rol oynayacağı ve bu yönde yapılacak çalışma‐
ların literatür zenginliği açısından önemli olacağı düşünülmektedir.    
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ÖZ 
Yılın  belirli  zamanlarında,  benzer mekânlara  yoğunlaşan  turizm,  çekiciliğini  günden  güne 
kaybetmiş, yerini alternatif turizm çeşitlerine bırakmıştır. İnsanların ilgi alanlarının değişme‐
ye başlaması,  tercih edilen  turizm  sektörünü  ve  çeşitliliğini de etkilemiş,  farklı mekânlara 
olan  talebi arttırmıştır.  İnsanların “gezilecek yer” anlayışındaki bu değişim, daha önce  far‐
kında bile olunmayan yerlerin,  (küreselleşen dünyamızda, ülke yönetim ve  rejimlerinde ki 
değişimlerin hızlılığına etki eden iletişim, ulaşım ve bilişim araçlarının çokluğuyla) toplumla‐
rın, yaşam biçimlerinin  fark edilmesine neden olmuş ve bu  farkındalık, küresel bir hareket 
oluşturarak “inanç turizmi” kavramını doğurmuştur.Bu çalışmada; inançlarını belirli merkez‐
lerde yaşayan bir toplum olan Süryaniler, inanç turizmi kapsamında ele alınmıştır. Süryanile‐
rin dini liderleriyle yüz yüze ve telefonla görüşmeler yapılarak bu topluma ait kutsal yerleri 
ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin, buraları ziyaret nedenleri ve bu yerlere bakış açıları 
anlaşılmaya çalışılmıştır 
 
Anahtar Sözcükler: Turizm, İnanç Turizmi, Süryaniler, Mardin, Deyrulzafaran Manastırı. 

 

 

GİRİŞ 

Önceleri sadece “3S” (Sea, Sand, Sun ‐ Deniz, Kum, Güneş) efsanesine dayanan 
turizm sektörü, insanların yeni arayış ve ilgi alanlarına girmesiyle beraber çeşit‐
lilik kazanmıştır. Eskiden deniz, kum, güneş anlamına gelen  tatil kavramı,  in‐
sanların  uğramaya  başladığı  değişim  paralelinde  gelişmeye  başlamıştır.  Yeni 
yerler  keşfetmek,  farklı  yaşam  tarzlarını  görmek,  kültürleri  tanımak,  eğitim 
almak, alışveriş yapmak insanları seyahat etmeye sevk eden nedenler arasında 
yer almaya başlamıştır. Bütün bu seyahat nedenlerinin temelinde aslında, insa‐
nın kendini manevi yönden  iyi hissetme  ihtiyacı yatmaktadır.  İnanç  turizmini 
tercih  edenlerin  çoğunluğunu  bu  kapsamda değerlendirebilirken,  kendi  inan‐
cından  farklı  inançlara  sahip  kutsal  yerleri  ziyaret  edenleri  ise  küreselleşen 
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dünyamızda ötekileştirmeden, diğerine karşı “hoşgörü” sergileme örneği olarak 
ifade edilebilir. 

İnsanoğlunun  tarihiyle  neredeyse  aynı  geçmişi  paylaşan  din  (ya  da 
inanç) kavramı, kişiyi manevi yönden tatmin eden, seyahat edilen kutsal yerler‐
de kişiyi etkileyen, yüzyıllardır var olan ve geçerliliğini günümüzde de koruyan 
bir motivasyon aracıdır. Doğası gereği bir “inanma” ihtiyacı içinde olan insanın, 
dini açıdan kutsal sayılan yerleri ziyaret ettiğinde, kendini manen çok daha iyi 
hissettiği,  herkesçe  bilinen  bir  gerçektir.  Bu  gerçeklikle  turizm  sektöründeki 
çeşitlenme,  insanları  inanç  turizmine  iten nedenlerin başında gelmektedir.  İn‐
sanlar dini görevlerini yerine getirmek için başta, inandıkları dinin kutsal yerle‐
rini ziyaret ederek inançlarının köklerini oluşturan değer ve birikimleri görmek‐
te,  dini  vecibelerini  yerine  getirmekte  ya  da  farklı  inanç merkezlerini  ziyaret 
ederek o  inanca ait birikimi görme, gözlemle ve fikir sahibi olma  imkânına sa‐
hip olmaktadırlar. Bu merkezlerin ziyaret edilme nedenleri bununla sınırlı kal‐
mayıp aynı zamanda  farklı  inanca sahip  insanlar  içinde  tarihi, kültürel, mistik 
ve mimari bir anlam taşımaktadır. 

İNANÇ TURİZMİ 

Çeşitli  dinlere  mensup  kişilerin,  dini  ihtiyaçlarını  gerçekleştirmek  amacıyla 
inanç  çekim  merkezlerine  yaptıkları  seyahatlerin  turizm  kavramı  içerisinde 
değerlendirilmesine  inanç turizmi denir (Sargın, 2006: 3). Ruhsal bir rahatlama 
sağlayan inanç turizmi, turistler için hoş bir seyahatin yanı sıra, kültür, tarih ve 
dinlere  ait  mirasların  bugünün  hayatını  nasıl  etkilediklerini  görebilmelerine 
olanak sağlamaktadır (http://www.globusfaith.com).  

Alternatif  turizmin,  uluslararası  turizm  hareketlerindeki  zaman  ve 
mekânın yoğunlaşması problemine karşı bir çıkış noktası oluşturması, özellikle 
inanç turizminin yılın 12 ayı yapılabilirliği ve inanç turizmine katılan turistlerin 
bu konu üzerine yaptıkları seyahat ve diğer harcamalarda kısıtlı davranmama‐
ları, ülkeler açısından öneminin artmasına neden olmuştur  (Karaman ve Usta, 
2006: 473). Seyahat etme sebepleri çeşitlilik göstermekle birlikte dini amaçlı se‐
yahatler özellikle son 30 yılda büyük gelişme göstermiş, en büyük artış 1990’lı 
yıllarda  olmuştur.  Dini  Konferans  Birliği  Başkanı  Wright’e  göre  1994’ten 
2006’ya kadar inanç pazarı 4.4 milyon katılımcıdan 14.7 milyon katılımcıya yük‐
selmiştir.  İnsanları  inanç  turizmine  yönelten  nedenler  şu  şekilde  sıralanabilir 
(Güzel, 2010: 90): 

 Hac ziyaretinin yerine getirilmesinin vereceği manevi rahatlık, 
 İnsanların kendi dinlerine mensup kişilerle tanışma ve buluşma is‐

teği, 
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 Dini vazifelerini yerine getirmek, 
 İnsanların kendi dinlerine ait önemli merkezleri görme isteği, 
 Günahlarından kurtulmak ve Allah’a dileklerini bildirme isteği. 

İnanç turizmi, dinlerce kutsal sayılan beldeleri ziyaret etmek, dinsel top‐
lantı ve törenlere katılmak veya bunları izlemek, hac gibi dinsel görevleri yerine 
getirmek, kutsal ve ünlü mabetleri görmek amacıyla yapılan ve zaman zaman 
çok  önemli  boyutlara  ulaşan  seyahatlerin  ve  konaklamaların  oluşturduğu  tu‐
rizm olayı olarak da yorumlanmaktadır (Dikici ve Sağır, 2012). Günümüz şartla‐
rının dini seyahatleri kolaylaştırdığı, ulaşım ve haberleşme teknolojilerinin ileri 
seviyeye ulaştığı ve özellikle Batı Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da kişi başına 
düşen milli gelir yükseldiği  için  inanç  turizmi gittikçe daha geniş kitleleri  ilgi‐
lendiren bir faaliyet olmuştur (Sargın, 2006: 4). İnanç turizmi sadece hac ve mis‐
yonerlik seyahatlerini değil,bu kapsamda gerçekleştirilen 12 farklı faaliyeti kap‐
samaktadır(Wright, 2007: 14).Bunlar, kısaca aşağıda açıklanmaktadır: 

1. Hac Yolculuğu: Hac yolculuğu, dini bir amaç  için kutsal toprakları 
ziyaret etmektir. 

2. Misyonerlik Seyahatleri: Misyonerlik seyahatleri İncil’de Hz.İsa’nın 
“Gidin ve insan balıkçısı olun” nasihati üzerine, insanları Hıristiyanlık 
hakkında bilgilendirmek ve onları Hıristiyanlığa davet etmek amaç‐
lı yapılan seyahatlerdir. 

3. Gemi Yolculukları: Hıristiyanlar eskiye nazaran daha çok sayılarla 
gemi yolculuğu yapmakta ve bu seyahatlerinde kısa süreli kurs ve 
ayinler tertiplemektedirler. 

4. Boş Zaman/ Kaçamak: İnanç turizminin gizli büyüyen alanlarından 
birisi,  dini  grupların  boş  zamanlarında  yaptıkları  kaçamaklardır. 
Henüz  açıklayıcı  bir  çalışma  yapılmasa  da,  inanç  turizminin 
%20’sinin boş zaman ve kaçamak seyahatleri olduğu gözlenmiştir. 
İnanç seyahati grupları birlikte gezmekten zevk alırlar. Bu yeni se‐
yahat için verilen yeni isim “duygu paylaşımı seyahatleri”dir. 

5. Konferanslar/ Kongreler:  İnanç Konferans Yönetimi Birliği’ne göre 
2006 yılında 15 milyon kişi 17.000 dini toplantıya katılmıştır. 

6. Destinasyonlar/ Çekicilikler: Dini  oyunlar,  sergilenen  görüntü  ve 
ses tiyatrosu, dini festivaller, dinsel olaylar turist davranışlarını et‐
kileyen ve inanç turizmine yönelten önemli faktörlerdir. 

7. İnzivaya Çekilme/ Misafir Evleri:  İnzivaya  çekilmek, Tanrı  ile za‐
man geçirmenin dinsel bir görünüşüdür. İnziva evleri en çok Hıris‐
tiyanlar tarafından kullanılsa da, her dinden insana açıktır. 
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8. Hıristiyan Kampları: 120.000’den  fazla kilise ki bu ortalama her 4 
kilisenin biri anlamına gelir, her yıl Hıristiyan kamplarına ev sahip‐
liği yapmaktadır. 

9. Macera/ Aktivite: Dini  gruplar  kendi  cemaatleri  ile  her  yıl  deniz 
aşırı yerlere kayak, yürüyüş ve diğer macera turları için seyahat et‐
mektedirler. 

10. Gönüllü Seyahatler: Birçok grup, felaket yaşayanlara yardım etmek 
için  gönüllü  olarak  seyahat  etmektedirler.  Bu  amaçla Amerika’da 
özel dini birlikler kurulmuştur. 

11. Öğrenciler/ Gençler: Wright’e göre sadece Kuzey Amerika’da 3 mil‐
yon öğrencinin 10.000 özel din okulunda eğitim almaktadır. Birçok 
dini okul denizaşırı ülkelere  seyahatler ve kongreler düzenlemek‐
tedir. 

12. Aileler: Ailesel dini seyahatler, hac turizminden gemi seyahatlerine, 
konferanslardan inziva evlerine kadar birçok bölümde yer alabilir. 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın temel amacı; inanç turizmini açıklayıp bu turizmin yaşamasına 
katkıda bulunan bir toplum olan Süryaniler hakkında bilgi vermektir. Değişen 
dünyanın  paralelinde  turizmin de değişmesi,  farklı  turizm  şekillerinin  ortaya 
çıkması ve Süryani toplumu hakkında çok az çalışma yapılması bu çalışmanın 
şekillendirilmesinde belirleyici olmuştur.  

Çalışmanın  verileri,  yüz  yüze  görüşme  tekniği  kullanılarak,  Süryani 
toplumunun  liderleri ve az sayıda kalan cemaat mensupları  (4 aile)  ile Adıya‐
man  ilinde görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin ağırlıklı olarak Adıyaman’da 
yapılmasının amacı;  ‘Adıyaman ve Çevre  İller Metropolitliğinin’ 2005’li yıllar‐
dan sonra hükümetin AB kriterleri kapsamında aldığı kararlar sonucunda yeni‐
den  ibadete  açılması  ve  aktif  olarak  faaliyetlerine  başlamış  olmasıdır.  Diğer 
taraftan makaleyi hazırlayan akademisyenlerden birinin Adıyaman Üniversite‐
si’nde görev yapıyor olması, şehrin turizmine, tanınırlığına ve zamanla unutu‐
lan bir toplum olan Süryanilerin tanınmasına katkı yapma  isteği ve Adıyaman 
ilinde yapılan görüşmelerin yer ve zaman kolaylığı sağlamasından dolayı araş‐
tırmanın Adıyaman’da yapılmasına karar verilmiştir. 

Görüşme  soruları,  Süryanilerin  inançları,  kullandıkları  dil,  2000  yıllık 
tarihleri, yaşattıkları kültür, diğer din ve mezheplere bakış açıları, yaşadıkları 
şehir, diğer  toplumlara  ve ülkeye  karşı  olan  tutumları,  inanç  turizmi  ile  olan 
ilgileri paralelinde sohbetin akışı sırasında şekillenmiştir. 
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Veriler, yıllık ve aylık bazda değerlendirilmiş, verilerdeki değişimlerin 
nedenleri  Deyrulzafaran  Manastırı  yetkisi  (İshak  BAYYİĞİT,  Deyrulzafaran 
Manastırı, Ziyaretçi Kayıtları, Eylül 2013) ve Adıyaman Metropolitine  (Grigor‐
yos Melke ÜREK)  sorularak  kayıt  altına  alınmıştır. Türkiye’de  bulunan diğer 
metropolitlikleri  ziyaret  eden  turistlere  ait  sağlıklı  kayıtlar  tutulmadığından 
makalede  (görüşmelerde  ifade  edildi)  sadece Deyrulzafaran Manastırı verileri 
kullanılmıştır. 

İLK HIRİSTİYAN OLAN TOPLUM: SÜRYANİLER 

55 asırlık süreçte  farklı  isimlerle anılsalar da bu  toplum son 20 asırdır, Hıristi‐
yanlık dinini kabul ettikten sonra “Süryaniler” olarak bilinmektedirler. Havari‐
lerin  dilini  konuşan  (Arami)  Süryani Antakya’sı Hz.İsa’nın  öğretilerini  kabul 
ederek, Hıristiyanlık dinini  ilk kabul eden topluluk olmuştur. Burada inşa edi‐
len  ilk kilise  (Kudüs’ten sonra) Antakya Kilisesi, Süryani Kilisesi olarak  tanın‐
mıştır. Bu kilise cemaatine de halk tarafından Süryaniler denilmiştir. Putperest 
Aramilerden (genellikle Kenan, Babil ve Asur tanrılarına taparlardı. Kendi tan‐
rıları arasında en önemlileri Hadad veya Raman, en önemli tanrıçaları ise Atar‐
gatis  idi)  ayrılmak  için  kullandıkları  lisana  Süryanice  demişlerdir 
(www.vikipedi.com). Arami Krallık  ve  boylarının  tamamının  tek  Süryani  adı 
altında  isimlendirilmeleri  ise M.S.170 yılına denk gelmektedir  (Ürek,  2011:  5). 
Süryanilerin günümüzde konuştuğu dil “Turoya” yeni Aramice’nin doğu lehçe‐
sidir. Süryaniler, Süryani Kadim Kilisesi’ne bağlıdırlar. Kendi aralarında Sürya‐
ni Katolik, Süryani Ortodoks ve Süryani Protestan olarak üç gruba ayrılmakta‐
dırlar  (İris,  2002:  289). Arami  kültürünü  devam  ettiren  nesil  olan  Süryaniler, 
Hıristiyanlık dininin Ortodoks mezhebine mensup bir ırktır (Ürek, 2012: 2).  

Antakyaʹdan sonra kurulan Urfa (Orhoy) Süryani Kilisesi  ile bölgedeki 
birçok  halk Hıristiyanlığın  şemsiyesi  altında  bütünleşmiş, Hz.İsa’nın  öğretisi 
etrafında  yeni  bir  dünya  düzeni  oluşturulmuştur.  Bu  arada Hıristiyanlık  da 
yerel kültürlerin etkisiyle kültürel gelişimine devam etmiştir. Dönemin ve böl‐
genin egemen gücü olan Roma imparatorluğu ve Bizans, Hıristiyanlık inancın‐
daki etkin rolünü M.S.4. yüzyıldan itibaren ağırlıklı olarak hissettirmeye başla‐
mıştır. Daha sonraları doğu  ile batıyı,  imparatorlukları ve kiliseleri birbirinden 
ayıracak olan bu teolojik tartışmalardan en çok Süryaniler etkilenmiştir. Bu dö‐
nem  içerisinde  Süryaniler,  tarihçiler  tarafından  coğrafik  olarak  Batı  ve Doğu 
Süryanileri olarak  isimlendirilmişlerdir. Batı Süryanileri;  coğrafi olarak Diyar‐
bakır, Antakya, Maraş, Urfa, Mardin, Midyat ve Nusaybin ve Suriyeʹde yaşa‐
yanları; Doğu Süryanileri ise; İran, Irak ve Hindistan coğrafyasında yaşayanları 
tanımlamak için kullanılmaktadır (Altınışık, 2012: 23).  
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Günümüzde  Süryani Ortodokslarının  dünyadaki  yaklaşık  nüfusunun 
4,5 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. Dünya’da; İsveç, Almanya, Fransa, 
İsviçre, Belçika, Hollanda, Brezilya, ABD, Hindistan, Irak ve Suriye’de yaşamla‐
rını  sürdürmektedirler  (İris,  2002:  288).  Türkiye’deki  nüfus,  göçler  sebebiyle 
25.000  kişi  civarında  olup,  15.000  kişisi  İstanbul  ve  çevresinde  yaşamaktadır. 
Diğerleri  ise Mardin, Malatya,  Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır  şehirlerinde  ya‐
şamlarını sürdürmektedirler (Altınışık, 2012: 7).  

 
Kaynak: www.suryaniler.com, (Erişim Tarihi: 03.08.2013) 

Günümüzde dünyada 20 milyonu aşkın Süryani ırkına mensup kişi bulun‐
maktadır.  (Süryani Ortodokslar, Süryani Katolikler, Maruniler, Melkitler  (Mel‐
kit  Katolikler),  Syro‐Malabarlar  vb.).  3,5  milyonu  Hindistan’da  olmak  üzere 
yaklaşık  5,5 milyon Süryani Ortodoksʹun dini  liderliğini Patrik Mor  İğnatiyos 
I.Zekka Iwas ve ona bağlı olan Hindistan’da bulunan Doğu Mafiryanı Mor Ba‐
seliyos I.Toma ve 40 metropolit ile yapmaktadır (Altınışık, 2012: 20). Kilise Pat‐
riklik merkezini  birçok  kez  değiştirmek  zorunda  kalmıştır.  Patriklik merkezi, 
1963 yılından beri Suriye’nin başkenti  Şam’da bulunmaktadır.  İlk Patrik olan, 
Aziz Petrus’tan günümüze 121 Patriğin başkanlık ettiği kilisenin şu andaki Pat‐
riği  122.Patrik  olan Mor  İğnatiyos  I.Zekka  Iwas’dır.  Patriklik merkezi  Suriye 
Şam olan Süryanilerin, Hindistan dışında dünyada 27 metropolitliği (abraşiye‐
bölge) bulunmaktadır  (İris,  2002:  12). Türkiye’de dört merkezde Metropolitlik 
bulunmaktadır. Bunlar; (Tahincioğlu, 2011: 91).  

1. Midyat Turabdin Metropolitliği  
2. İstanbul‐Ankara Metropolitliği 
3. Mardin Metropolitiliği 
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4. Adıyaman ve Çevre İller Metropolitliği 

Ülkemizde  son  yıllarda  oluşan  demokratikleşme  ve  Avrupa  Birliği  (AB)  
üyeliği  süreci  azınlıklara yönelik haklarda  iyileşmelere vesile olmuştur. Ülke‐
mizde bulunan Hıristiyan dinine mensup birçok grup ve mezhebe ait dini yerler 
onarılmış,  ibadet serbestiye getirilmiştir. Bu paralelde gelişen diğer dışsallıkla‐
rın başında, buraya ziyarete gelen yurtiçi ve yurtdışındaki turistleri sayabiliriz.  

Ekim 2002 yılında TÜRSAB ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize 
edilen ‘İnanç Turizmi Günleri’ kapsamında bir konuşma yapan İstanbul Süryani 
Ortodoks Metropoliti Yusuf ÇETİN, “Süryani toplumu olarak; dünyanın gelişimini 
ve  tarihini etkileyen, onlarca medeniyetin doğduğu güzel Anadolu  toprakları üzerinde 
varlığımızı yüzyıllardır sürdürmekteyiz….” diye konuştu. (Çetin, 2002: 63).  

2012 yılında, Adıyamanlılar Vakfı tarafından organize edilen “Çok Kültürlü‐
lük ve Hoşgörü Buluşmaları” kapsamında bir konuşma yapan Adıyaman ve Çevre 
İller Metropoliti GrigoryosMelke ÜREK  “Adıyaman  ve  İnanç Turizmi  ile  alakalı 
olarak; Adıyaman’ın  adını  dünyanın  her  tarafına  duyurduk.  İnanç  turizmi  açısından 
Adıyaman’a katkımız çok fazla olmuştur. Adıyaman’daki kilise, tüm Süryanilerin katkı‐
sıyla  oluşturulmuş  ve  restore  edilmiştir. Bu  elbette  ki Türkiye  ve Adıyaman  için  bir 
kazanımdır.” demiştir. (Ürek, 2012: 4). 

MARDİN ŞEHRİ VE DEYRULZAFARAN MANASTIRI 

Mardin, pek çok farklı uygarlığa ev sahipliği yapan 7000 yıllık eski bir şehirdir 
(Dolapönü, 1972: 17). Ayrıca, birçok din ve dillerin merkezi olmuştur. M.S.1160‐
1932 yılları arasında kentin Antakya Süryani Ortodoks Patrikhanesi’nin merke‐
zine ev  sahipliği yapmıştır. Mardin  ilinde pek çok kilise ve manastır varlığını 
sürdürmekte  ve  bizlere  bu  topraklardaki Hıristiyanlık  geçmişi hakkında  bilgi 
vermektedir.  Deyrulzafaran Manastırı’nın  bulunduğu  yer,  ilk  olarak  güneşe 
tapan  ve  Pagan  kültürüne  ait  bir  toplum  tarafından  ‘Güneş  Tapınağı’  olarak 
(365 güne dayalı güneş  takvimini  simgeleyen manastırda 365 odanın varlığını 
bunu açıklar) inşa edilmiştir (Egresi vd., 2012: 5).  

Istvan EGRESİ ve arkadaşları tarafından yapılan “Dini Şehirlerde Turizm: 
Mardin  Örneği” makalesinde  yapılan  ankete  göre  katılımcıların %  94’ü Mar‐
dinʹde kaldıkları süre boyunca dini merkezleri ziyaret ettiklerini ifade etmişler‐
dir  (Egresi vd.,  2012:  11). Mardin’de  inanç  turizminin varlığı ve  geliştirilmesi 
için büyük bir potansiyel olduğu muhakkaktır. Kent merkezinde,  14 kilise ve 
Patrikhane (ilin geri kalanında daha birçok kilise ve manastır) mevcuttur. 

Süryani Patrikliğinin  ilk merkezi Antakya’dır. 518 yılına kadar Antak‐
ya’da kalan Patriklik, geçici olarak bir manastıra ve kiliseye taşınmış, 969 yılın‐
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da Malatya’da  konuşlanmıştır.  1058  yılında  Diyarbakır,  1058’den  1293  yılına 
kadar da hem Diyarbakır hem Mardin (Deyrulzafaran) Manastırı merkez olarak 
kullanılmıştır. 1293’ten sonra merkez Mardin (Deyrulzafaran) Manastırı olmuş‐
tur. 1932 yılında Patriklik, Suriye’nin Humus  şehrine, 1959’da  ise Şam’a  taşın‐
mış olup, halen burada  faaliyetlerini  sürdürmektedir  (Altınışık, 2012: 25). Gö‐
rüldüğü gibi Süryani Ortodokslara ait çoğu dini merkez, Türkiye Cumhuriyeti 
toprakları  içinde yer almıştır. Bu durum, dünyaya yayılmış olan bu mezhebin 
mensupları için çok büyük önem taşıdığından, yurtiçi ve yurtdışındaki Süryani 
toplumu  bu merkezleri  ziyaret  etmekte,  bu  da  ülkemizdeki  inanç  turizmine 
katkı sağlamaktadır. 

Mardin  şehrinin  önemli  tarihi  değerlerinden  biri  olan  Deyrulzafaran 
Manastırı, yedi asır boyunca Süryani Ortodoks Kilisesi’nin Patrikhane Merkezi 
olmuştur  (Bilge,  2008:  5). Patrikhane merkezinin  burada  olması,  buranın  tüm 
dünya Süryanileri için hem dua edilen hem de ziyaret edilen bir merkez olma‐
sına  vesile  olmuştur. Manastır,  aynı  zamanda  birçok  Süryani Hıristiyan  din 
adamının yetişmesinde okul görevi üstlenmiştir (Bilge, 2008: 30). Deyrulzafaran 
Manastırı’ndaki  eğitim  ve  buradaki  rahiplerin  yazdığı  eserler,  bu  kurumun 
tarihsel süreçte dini, sosyal ve entelektüel birikim alanında oynadığı  rolü gös‐
termektedir. (Bilge, 2008: 33).  

Erken dönem Hıristiyanlığın önemli yapıtlarından biri olan Deyrulzafaran 
Manastırı,  Mardin  şehrinin  (Dolapönü,  1972:  19)  beş  kilometre  doğusunda, 
Mardin ovasına hâkim bir dağın orta yamacında kurulmuştur  (Bilge, 2008:11). 
Deyrulzafaran Manastırı’nı hem Süryani Kilisesi hem de Mardin şehri tarihinde 
önemli kılan başlıca nedenler; (Bilge, 2008: 8).  

 Erken Hıristiyan mimarisinin en güzel örneklerinden biri olması, 
 Hıristiyan inancına göre Azizlerin yetiştiği ve barındığı yer olması, 
 Süryani Patrikhanesinin merkezi olması, 
 Önemli yazar ve din adamlarının yetiştiği eğitim yuvası olması, 
 Zengin bir tarihi, ilmi ve dini kütüphane olması, 
 Bölgenin ilk matbaasının manastırda olması, 
 Mardin’in en eski  tarihi yapılarından ve  turizm  için çekim merkezi ol‐

masıdır. 

Bölgenin  ilk matbaası Süryani Ortodoks Patriği  IV.Petrus  (M.S.1874)  tara‐
fından Londra’dan Mardin’e getirtilerek Deyrulzafaran Manastırı’nda  faaliyete 
geçirilmiştir  (Bilge,  2008:  35). Matbaa,  Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilk  yıllarında 
Mardin’de bulunan  tek matbaa olduğu  için, devletin resmi evrakları dâhil bir‐
çok eserin basılmasında işlev görmüştür (Taşğın, 2005: 24).  
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Eskiden, Deyrulzafaran Manastırı’nı 2‐3 bin kişi ziyaret ederken, son yıllar‐
da yapılan bu düzenlemelerle sayı 100 binleri bulmaktadır (Bilge, 2008: 51). Bu 
çalışmalar sonucunda Mardin ili ve çevresi ciddi oranda yerli ve yabancı turiz‐
me açılan bir bölge olmuştur. Hıristiyan dünyası için önemli bir yere sahip olan 
bu bölge ve Deyrulzafaran Manastırı yabancı turistleri ve özellikle vatandaşla‐
rımız için de ilgi duyulan tarihi ve kültürel bir miras olmuştur. 

Dünyanın  inşa  edilen  ilk  kiliselerden  biri  olan Aziz  Pierre’in  bulunduğu 
Antakya, Aziz Paul’un doğum yeri olan Tarsus, Hz.İbrahim’e ev sahipliği ya‐
pan  Urfa,  Süryani  Ortodoks  Hıristiyanlarının  merkezi  kabul  edilen Mardin, 
Türkiye’nin  inanç  turizminde öne çıkan mekânlarıdır. Süryaniler, haclarını bu 
kutsal toprakları ziyaret ederek yapmaktadırlar. Yılın farklı dönemlerinde yapı‐
lan “su bayramı, ayak yıkama töreni” gibi kutlamalar, ülkemizde bulunan Met‐
ropolitliklerde  yapılmaktadır. Ayrıca  buralara,  okul ve  eğitsel  faaliyetler  kap‐
samında seyahatler düzenlenmektedir. 

Burayı  özellikle,  İstanbul  ve Avrupa’da  yaşayan  Süryani  kökenli  vatandaşlar 
ziyaret etmektedirler. 

 Geleneksel Dini Bayramları olan Haziran ayının son Pazar günü ( geçen 
sene 24 Haziran 2012) 

 Hz.İsa’nın havarilerine yaptığı nefsi köreltme ve hizmet etme alışkanlığı 
olan ‘Ayak Yıkama Töreni’ her yıl Mayıs ayının ilk pazarı ( geçen sene 
24 Haziran 2012) 

 Süryanilerce kutlanan, kişinin  takdis edilmesi  ile  ilgili  ‘Su Bayramı’ et‐
kinlikleri (her yılın temmuz ayının ilk Pazar günü) 

Bu kapsamda metropolit merkezlerine gelen yurtiçindeki ve yurtdışındaki 
Süryaniler,  diğer Hıristiyan mezhepleri mensupları  ve  farklı  dinlere mensup 
olan kişiler hem günü birlik gezilerde, hem de kaldıkları süre boyunca bulun‐
dukları şehir ve mekânlara turizm girdisi sağlamaktadırlar. 

Yapılan görüşmeler  sonucunda, her  şeyin  sahiplenmek ve  sahip  çıkmakla 
alakalı bir durum olduğu ortaya  çıkmıştır. Ülke politikasındaki değişimler ve 
Süryani cemaatinin sahip olduğu inanç merkezlerinde yapılan iyileştirmeler ve 
tanıtımın sonucunda buralara ibadet ve ziyaret maksatlı birçok yerli ve yabancı 
turist akını olmuştur. 
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DEYRULZAFARAN MANASTIRI ZİYARETÇİ VERİLERİ 
 
TARİH 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı  2013 Yılı  
     
Ocak  2.700  4.000  2.000  2.300 
Şubat  3.200  4.000  1.600  3.800 
Mart  6.800  6.000  4.500  8.400 
Nisan  20.500  20.100  16.250  18.500 
Mayıs  25.150  25.050  18.500  21.300 
Haziran  10.700  8.500  10.850  12.500 
Temmuz  8.000  7.000  5.800  6.500 
Ağustos  5.100  3.600  5.500  6.800 
Eylül  9.400  8.900  7.300              ‐ 

Ekim  13.200  7.000  7.200              ‐ 

Kasım  14.500  4.600  4.090              ‐ 

Aralık  4.250  2.800  2.500             ‐ 

       
TOPLAM ( Ziyaret 
Eden Kişi ) 

123.500  101.550 86.090  80.100 

Kaynak: İshak BAYYİĞİT, Deyrulzafaran Manastırı, Ziyaretçi Kayıtları (Eylül 2013). 
* Yaklaşık (% 15) lik kısmı (yabancı turistlerden) oluşmaktadır. 
 

 Tabloyu gözlemlediğimizde, turistlerin Deyrulzafaran Manastırı’nı ağır‐
lıklı olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında ziyaret ettikleri görülmekte‐
dir. Bunun başlıca nedeni Mardin ilinin yaz aylarında çok sıcak olması‐
dır. 

 Tarihi miras korunduğu için Manastır daha uzun yıllar gelecek nesillere 
hizmet verecektir. 

 Turizm sektöründe faaliyet gösteren acenta çalışanlarına ‘inanç turizmi” 
konusunda belli dönemlerde konferans,  toplantılarla bilgi verilmesi ve 
bu çalışanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yapacakları pazarlama 
ve satışlar, inanç turizmine olan ilgiyi artıracaktır. 

 İnanç turizmini tercih eden turist profili farklı olduğu için Manastır, yaz 
turizmini (Deniz, Kum, Güneş) tercih eden turistler için bir engel teşkil 
etmemektedir.  
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İnanç turizmi kapsamında çalışmanın başında Wright tarafından ifade 
edilmiş olan 12 başlığın bazıları, ‘Süryani Ortodoksları’, Deyrulzafaran Manastı‐
rı ve Mardin şehri için de geçerli sayılabilir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Küresel  etkileşim  ve  değişimin  sonucu  olarak  ülkemizde  son  yıllarda  oluşan 
demokratikleşme ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği süreci, azınlıklara yönelik hak‐
larda belli oranda iyileştirmelere neden olmuştur. Bu kapsamda, topraklarımız‐
da bulunan Hıristiyan dinine mensup birçok grup ve mezhebe  ait dini yerler 
onarılmış,  düzenlemiş  ve  ibadet  serbestiye  getirilmiştir.  Bu  paralelde  gelişen 
diğer  olumlu  dışsallıkların  başında,  bu  mekânlara  ziyarete  gelen  yurtiçi  ve 
yurtdışındaki turistleri sayabiliriz. İnanç turizmi kapsamında, tüm semavi din‐
ler  için  (Musevilik,  Hıristiyanlık, Müslümanlık)  ülkemiz  oldukça  zengin  bir 
tarih ve mirasa sahiptir. Birçok medeniyetin, dinin doğuşuna ve gelişimine şa‐
hitlik edip, merkezlerine ev sahipliği yapan ülkemizin bu zenginliğini ne kadar 
değerlendirdiğimiz ise ayrı bir tartışma konusudur. 

Bu çalışmada, ülkemizde yaşayan Süryanilerin ataları olan Aramiler ve 
Hıristiyanlığı  kabul  ettikten  sonra  ‘Süryaniler’  olarak  bilinen  toplumun  inanç 
turizmine konu olabilecek miraslarından biri olan, Hıristiyanlığın  ilk yıllarına 
tanıklık  eden  ve  Hz.İsa’nın  havarilerinin  gayretleriyle  oluşturulan  Antakya 
Ortodoks Kilisesine bağlı Deyrulzafaran Manastırı’nda (2010‐2013 tarihleri ara‐
sında) ziyaretçi sayıları tespit edilmiştir.  

Yıllar bazında değerlendirildiğinde, ziyaretçi sayısında azalma olduğu 
görülmüştür. Bu durum, tanıtımın yetersizliği ya da buraya olan ilginin azalma‐
sı gibi nedenlere bağlanabilir. 

Ziyaretçi verilerini  incelediğimizde ağırlıklı olarak,  ilkbahar ve  sonba‐
harda belli bir yoğunlaşmanın olduğu gözlemlenmiştir. Bu veriler bize,  inanç 
turizmi kapsamında ülkemizdeki yerli  turist ya da ülkemize diğer ülkelerden 
gelen  yabancı  turistlerin  deniz,  kum,  güneş  turizm  dönemini  tercih  etmeyen 
farklı bir turist profilini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda yapılan ve yapılabi‐
lecek çalışmalar, medeniyetlerin ve dinlerin beşiği olan ülkemizde ‘Deyrulzafa‐
ran Manastırı’ gibi birçok  tarihi mirasın ve  inanç merkezinin hem korunması, 
tanıtılması  hem  de  inanç  turizmi  kapsamında  pazarlanması  ve  ekonomimize 
girdi sağlanmasına vesile olacaktır. 
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ÖZ 
Dünya nüfusunun yaşlanması, doğal afet ve felaketler, savaşlar, trafik kazaları ve doğuştan 
gelen bir takım hastalıklar gibi nedenlerle engelli nüfusu dünya çapında artmaktadır. Engelli‐
liğe bakış açısının olumlu yönde gelişmesi ve ülkelerin altyapı anlamında birtakım yasal dü‐
zenlemeleri  uygulamaya  koyması,  turizm  endüstrisine  de  yansımış,  engelli  turizm  pazarı 
önemli bir niş pazar haline gelmiştir. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere bir çok devlet, ilgili 
kitlenin  turizme  katılması  için  çaba  sarf  etmektedir. Mevcut  durumda,  turizm  faaliyetleri 
temel olarak fiziksel engeli olmayan kişiler  için tasarlanmış şekildedir ve bu sebeple engelli 
bireyler için çeşitli zorluklar yaratmaktadır. Bu zorlukların aşılması için de ulaşılabilirlik ile il‐
gili  birtakım  düzenlemeler  yapılması  gerekmektedir.  Bu  çalışmanın  amacı,  engelli  turizmi 
kapsamında  İzmir  ilindeki otel işletmelerinin ulaşılabilirlik standartlarına uygunluğu üzerine 
bir durum analizi yapmaktır. Bu kapsamda, oteller  için ulusal ve uluslararası standartlarca 
belirlenmiş, çeşitli ölçüm ve değerleri  içeren bir kontrol  listesi oluşturulmuş ve bu  listeler, 
İzmir il ve ilçe merkezlerinde bulunan toplam 34 adet üç, dört, beş yıldızlı ve butik otellerde 
uygulanmıştır. Bulgular, ulaşılabilirlik kapsamında otellerin tüm bölümlerine ait birtakım fi‐
ziksel eksiklikler ile bu eksikliklerin giderilmesi için yapılması gereken düzenlemeler olduğu‐
nu göstermiştir.  
 
Anahtar Sözcükler: Engelli Turizmi, Otel İşletmeleri, Ulaşılabilirlik, İzmir 

 
 

GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen  İnsan Hakları Evrensel Beyanname‐
sinin birinci maddesinde “Bütün  insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından 
eşit doğar” denilmektedir (UN, 1948:72). Dolayısı ile turizm faaliyetlerine katıl‐
mak,  engelli  bireylerin  de  en  doğal  hakkıdır  (Öztürk  vd.,  2008:382;  Foggin, 
2011:100). Seyahat etme ihtiyacı, arzusu ve seyahat motivasyonları engeli olsun 
ya  da  olmasın  tüm  insanlarda  aynıdır  (Burnett  ve  Baker,  2001:10;  Yau  vd., 
2004:946; Daniels vd., 2005:928; Small vd., 2012:949). Ancak engellilerin  turizm 
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faaliyetlerine katılmalarının önünde birtakım kısıtlamalar olduğu da bilinmek‐
tedir. Turco ve Stumbo (1998)ʹe göre, bunlar yapısal, kişisel ve kişilerarası kısıt‐
lamalar olarak üçe ayrılmaktadır. Yapısal kısıtlamalar; seyahatin yapıldığı yerde 
ulaşım ve mimari eksikliklerden oluşurken, kişisel kısıtlamalar; maddi  imkan‐
sızlıklar, kendine güvensizlik, cesaretsizlik ve bilgi eksikliğinden oluşur. Kişile‐
rarası kısıtlamalar ise; gidilen bölge insanlarının ve/veya birebir görüşülen kişi‐
lerin  sosyal  iletişim  eksikliğinden kaynaklanır. Engelli kişiler  tatil yapabilmek 
için  seyahat  öncesi  planlama  ve  seyahat  sırasından  itibaren  bilet  satın  alma, 
rezervasyon, ulaşım,  transfer ve konaklama  (Yau vd., 2004:947) gibi aşamalar‐
dan çok daha fazlasını katetmek zorundadır. Ancak bunlar içinde ulaşılabilirlik 
ile ilgili olan yapısal kısıtlamalar en etkin konumdadır (Bi vd., 2007:207). Dola‐
yısı  ile  bu  konuların her birinin  ayrı  ayrı  ele  alınması mümkündür  ancak  bu 
çalışmada, engelli kişiler için en kritik noktayı oluşturan tatillerini geçirecekleri 
otel  işletmelerindeki  (UNESCAP,  2003:16)  ulaşılabilirlik  standartlarının,  İzmir 
otelleri açısından uygunluğu araştırılmıştır. 

LİTERATÜR 

Engelliler ile ilgili çalışmalar, 1980’li yılların sonları ile 1990’lı yılların ortaların‐
dan itibaren özellikle yasal düzenlemelere paralel olarak hız kazanmıştır (Yaylı 
ve Öztürk, 2006:88; Öztürk vd., 2008:382). Geçmiş yıllarda literatürde engelliler 
ile ilgili yapılan çalışmaların azlığından yakınılsa da (Burnett ve Baker, 2001:10; 
Yau vd., 2004:947; Öztürk vd., 2008:382) son yıllarda bu konudaki hassasiyet ile 
birlikte  engellilerle  ilgili  her  alanda  yapılan  akademik  çalışmaların  da  arttığı 
göze  çarpmaktadır  (Buhalis ve Darcy 2011; Darcy,  2010; Darcy vd., 2010; Ric‐
hards vd., 2010; Bizjak vd., 2011; Chang ve Chen, 2011; Var vd., 2011; Chang ve 
Chen,  2012; Kim ve Lehto,  2012; Small vd., 2012) ancak uygulama  anlamında 
halen bazı kısıtlar bulunmaktadır. 

Engelliliğe  bakış  açısının olumlu  yönde  gelişmesi ve ülkelerin  altyapı  anla‐
mında  birtakım  yasal  düzenlemeleri  uygulamaya  koyması,  günümüz  turizm 
endüstrisine de yansımış ve engelli pazarı önemli bir niş pazar haline gelmiştir 
ve giderek büyümektedir  (Burnett ve Baker,  2001:4; Takeda ve Card,  2002:48; 
Ray ve Ryder, 2003:65; Shaw ve Cole, 2004:397; Card ve diğerleri, 2006:162; Öz‐
türk ve Yaylı, 2006:32; Bi ve diğerleri, 2007:205, Öztürk ve diğerleri, 2008:382; 
Bizjak ve diğerleri, 2011:842, Var ve diğerleri, 2011:599). Başta gelişmiş ülkeler 
olmak üzere bir çok devlet, ilgili kitlenin turizme katılması için çaba sarf etmek‐
tedir (Öztürk ve Yaylı, 2006:17) ancak mevcut durumda turizm faaliyetleri temel 
olarak  fiziksel engeli olmayan kişiler  için  tasarlanmış  şekildedir ve bu sebeple 
engelli bireyler  için çeşitli zorluklar yaratmaktadır (Yau ve diğerleri, 2004:946). 
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Bu koşullar da ulaşılabilirlik  ile  ilgili birtakım düzenlemeleri zorunlu hale ge‐
tirmektedir (Kırlar, 2013:2). 

YÖNTEM 

İzmir ilindeki otellerin engelli turizmi kapsamında ulaşılabilirlik standartlarına 
uygunluğunun  belirlenebilmesi  için Avrupa Birliği  (AB), Amerikan Engelliler 
Yasası (ADA  ‐ American Disabilities Act) ve Türk Standartları Enstitüsü  (TSE) 
standartlarından faydalanılarak oteller için bir kontrol listesi oluşturulmuştur. 

Araştırmanın  evreninin  belirlenebilmesi  için  ise Kültür  ve  Turizm  Bakanlı‐
ğıʹnın  31.05.2013  tarihli  güncel  ʺTurizm  İşletmesi  Belgeli  Tesislerʺ  listesi  esas 
alınmıştır  (Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı,  2013).  Bakanlığın  Turizm  Tesislerinin 
Belgelendirilmesine  ve Niteliklerine  İlişkin Yönetmeliğiʹnde  toplam  kapasitesi 
80 oda ve üzerinde olan oteller ile tatil köylerinin en az 1 oda olmak üzere top‐
lam oda kapasitesinin %1ʹi oranında oda bulundurması gerektiği belirtilmekte, 
80 odanın altındaki otellerle  ilgili  ise herhangi bir yasal zorunluluk bulunma‐
maktadır  (Resmi Gazete, 2005:25852; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011). Buna 
göre, küçük ölçekli otel işletmeleri ile ilgili yönetmelikte herhangi bir yasal zo‐
runluluk olmamasına rağmen,  İzmirʹde bulunan küçük ölçekli otel  işletmeleri‐
nin ulaşılabilirlik  standartlarına uygunluğu  ile  ilgili durum araştırılmak  isten‐
miş  ve  rastgele  örnekleme  yöntemi  ile  10  otel  ziyaret  edilmiştir.  Bu  otellerin 
engelli standartlarına uygun olmadığı ve otellerde engellilere yönelik herhangi 
bir  düzenleme  ya  da  uygulama  bulunmadığı  tespit  edilmiştir.  Bu  sebeple  de 
İzmir  il merkez  ve  ilçelerinde  istenilen  kriterlerin  bulunmadığı  1  ve  2  yıldız 
sınıfındaki küçük ölçekli oteller çalışmaya dahil edilmemiştir. Ancak butik otel 
sınıfındaki bazı otellerde engellilere yönelik birtakım uygulamalar olduğunun 
belirlenmesi  üzerine  bu  gruptaki  otellerin  çalışmaya  dahil  edilmesine  karar 
verilmiştir.  Bu  doğrultuda  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığıʹnın  Turizm  İşletmesi 
Belgeli Tesisler listesine göre, İzmir il merkezinde (Balçova, Bornova, Çiğli, Ga‐
ziemir, Karşıyaka, Konak, Narlıdere)  toplam 51 adet  ,  ilçelerde  (Aliağa, Berga‐
ma, Çeşme, Dikili, Foça, Kemalpaşa, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı) 
ise toplam 48 adet 3, 4, 5 yıldızlı ve butik otel olmak üzere istenilen kriterlerde 
toplam  99 otel olduğu  tespit  edilmiştir. Bu otellere gerek doğrudan gidilerek, 
gerekse mail ve faks yolu ile Mart ve Mayıs 2013 tarihleri arasında kontrol liste‐
leri dağıtılmıştır. Ancak  çalışma kapsamında  tamamına ulaşılması hedeflenen 
otellerden  toplanan  form  sayısı  34  olmuştur.  Elde  edilen  verilerin  SPSS  16.0 
programı kullanılarak frekans dağılımları alınmıştır. 
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BULGULAR 

Araştırmaya ilişkin bulgular, oteller ile ilgili genel bulgular ve otellerin ulaşılabilir‐
likleri ile ilgili bulgular olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. Oteller 
ile ilgili genel bulgular; otellerdeki toplam oda sayıları, otellerdeki engelli odası sayıla‐
rı, otellerin sınıfları ve otellerin yerleri olmak üzere 4 konuyu içermektedir. 

Otellerin  toplam  oda  sayılarına  göre  dağılımı  incelendiğinde;  otellerin  % 
38.2’si “1‐79”, % 20.6’sı “320 ve üzeri”, % 17.6’sı “80‐159”, % 14.7’si “160‐239” ve 
% 8.8’inin “240‐319” odaya sahip olduğu görülmüştür. Engelli odası sayılarının 
dağılımı incelendiğinde, otellerin çoğunluğunun (% 73.5) “1 ile 5” arası engelli 
odasına  sahip  olduğu  ve %  20.6’sında  ise  “engelli  odası  bulunmadığı”  tespit 
edilmiştir. Geriye kalan 2 otelden 1’inde “6  ile 10” arası, diğerinde  ise “11 ve 
üzeri” engelli odası olduğu bulunmaktadır. Tablo 1ʹde otellerdeki  toplam oda 
sayıları ile engelli odası sayılarının karşılaştırılmasından elde edilen veriler gös‐
terilmektedir. 

Tablo 1. Otellerdeki toplam oda ve engelli odası sayısının karşılaştırılması 

 
Engelli Odası  Toplam 

0  1‐5  6‐10  11 ve üzeri   
Toplam Oda 1‐79 7  6  0  0  13 

80‐159 0  6  0  0  6 
160‐239 0  4  0  1  5 
240‐319 0  2  1  0  3 

320 ve üzeri 0  7  0  0  7 
Toplam 7  25  1  1  34 

 

Tablo incelendiğinde, Bakanlığın Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Nitelik‐
lerine  İlişkin Yönetmeliğiʹnde  belirtildiği  üzere,  araştırma  kapsamındaki  80  oda 
üzerindeki otellerin oda sayıları  ile orantılı biçimde engelli odası bulundurdu‐
ğu,  hatta bunlar içinde 2 otelin 1’i “6‐10”, diğeri “11 ve üzeri” olmak üzere ka‐
pasitelerine  oranla  fazla  engelli  odasına  sahip  oldukları  göze  çarpmaktadır. 
Bulgular arasında dikkat çeken bir diğer nokta  ise 80 oda altındaki otellerden 
6’sının yasal bir yükümlülüğü olmamasına rağmen engelli odası bulundurma‐
sıdır ve bu durum oldukça sevindiricidir. 

Araştırma  kapsamındaki  otellerin  sınıflarına  göre  dağılımı  incelendiğinde; 
otellerin % 41.2’sinin “5 yıldızlı”, % 26.5’inin “4 yıldızlı”, % 20.6’sının “3 yıldız‐
lı” ve %  11.8’inin  “butik” otel olduğu  anlaşılmıştır ve otellerin yerlerine göre 
dağılımı  incelendiğinde;  otellerin  büyük  çoğunluğunun  “İzmir”  (%  55.9)  ve 
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“Çeşme” (% 29.4)’de toplandığı, küçük bir kısmının (% 11.8) “Selçuk” ve  tek 1 
otelin de “Menderes”te yer aldığı belirlenmiştir. 

Araştırma kapsamında otellerin “ulaşılabilirlikleri” ile ilgili elde edilen bulgu‐
lar  şu  başlıkları  içermektedir;  otoparklar,  yaya  yolları  ve  kaldırımlar,  basamak  ve 
merdivenler, ana girişler, ana giriş kapıları, rampalar, lobiler, resepsiyonlar, asansörler, 
koridorlar, cam kapılar, genel tuvaletler, engelli odaları, restoran ve barlar, spa, termal, 
spor salonları, eğlence ve diğer aktivite alanları, havuzlar, plajlar, otellere ait websitele‐
ri, personel eğitimi, otellerde tekerlekli sandalye bulundurulması ve otellere rehber kö‐
pek kabul  edilmesi. Tüm bu alan ve değerlerin araştırma dahilindeki otellerdeki 
uygunluğuna ilişkin veriler Tablo 2’de gösterilmektedir ve sonuç kısmında veri‐
lerin ayrıca bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

 
Tablo 2. Otellerin Ulaşılabilirlikleri ile İlgili Bulgular 
Alan  Uygun  Uygun değil Toplam

Otoparklar  14  20 34

Yolcu indirme‐bindirme alanları 11  20 31

Yaya yolları ve kaldırımlar  28  1 29

Basamak ve merdivenler  32  2 34

Ana giriş kapıları  33  1 34

Rampalar  17  3 20

Lobiler 

Oturma alanları 
Kablolu‐asılı nesneler 

Görüntülü‐yazılı telefonlar 

24  10 34

31  3 34

0  34 34

Resepsiyonlar 

Alçaltılmış banko 
Renk kontrastları 

4  30 34

9  25 34

Asansörler 

Asansör boyutları 
Kontrol düğmeleri 

Aynalar 
Sesli uyarı sistemleri 

21  9 30

28  2 30

29  1 30

6  24 30

Koridorlar  33  1 34

Cam kapılar      23  8 31

Genel tuvaletler 

Tuvalet içi 
Tuvalet kapıları 

Tuvalet kabinleri 

15  13 28
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20 12 32 

18 14 32 

Engelli odaları  

Konum
Asansöre mesafe

Kapılar
Yataklar

Giysi dolapları
Kontrol düğmeleri‐prizler
Ses yükseltici sistemler
Uyarı‐alarm sistemleri

Banyolar
Duş alanları 

20 7 27 

25 2 27 

27 0 27 

16 11 27 

25 2 27 

18 9 27 

4 23 27 

8 19 27 

11 16 27 

15 12 27 

Restoran ve barlar  

Self‐servis‐açık büfe‐bar üniteleri
Masalar

Bar koltukları
Braille alfabeli menüler 

8 15 23 

17 14 31 

16 15 31 

0 34 34 

Spa, termal tesis ve spor salonları 11 17 28 

Eğlence ve diğer aktivite alanları 14 16 30 

Havuzlar  8 14 22 

Plajlar  5 6 11 

Web siteleri 0 34 34 

Personel eğitimi 5 29 34 

Tekerlekli sandalye bulundurulması 25 9 34 

Rehber köpek kabul edilmesi 5 29 34 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İzmir ili otel işletmelerinin engelliler açısından fiziksel ulaşılabilirliğinin açısının 
irdelendiği  bu  çalışmada,  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığıʹnın  turizm  tesislerine 
ilişkin  yönetmeliğinde  belirtildiği  üzere,  araştırma  kapsamındaki  80  oda  üze‐
rindeki otellerde, oda sayıları  ile orantılı biçimde engelli odası bulunmaktadır. 
Otellerin bazılarının kapasitesine oranla daha fazla engelli odasına sahip oldu‐
ğu, bazılarının ise herhangi bir yasal yükümlülüğü olmamasına rağmen engelli 
odası  bulundurduğu  tespit  edilmiştir  ve  bu  durum  engelli  turizmi  açısından 
oldukça sevindiricidir. 

Araştırma  kapsamındaki  otellere  ait  otoparklar  ile  ilgili  elde  edilen  veriler, 
otellerin  büyük  çoğunluğunun  gerek  park  yerleri  gerekse  yolcu  indirme‐
bindirme alanlarının boyutları açısından engellilerin kullanımına uygun olma‐
dığını göstermiştir. Otoparkların ulaşılabilirlik standartlarına uygun olmaması‐
nın  arkasında  yatan  bir  sebep de  otellerin  bir  kısmının  şehir merkezinde  yer 
alması ve otopark için uygun alana sahip olmamasıdır. Otellerden birçoğu, en‐
gelli misafirler de dahil olmak üzere otele gelen misafirlere ait araçları otel gö‐
revlilerine park ettirerek otopark sorununu telafi etmeye çalışmaktadır. 

Otellere ait yaya yolları, kaldırımlar, basamaklar ve merdivenlerin engellilere 
uygunluk durumu  incelendiğinde, olumlu bir  tablo  ile karşılaşılmıştır. Sadece 
birkaç otelde gerekli ölçütler  sağlanmadığı  için bu alanların engellilerin kulla‐
nımına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ancak bahsedilen alanlardaki ölçülerin 
uygunluğu  tekerlekli  sandalye kullanan bireyler  için geçerlidir, malesef hiçbir 
otelde görme engelli bireyler için hissedilebilir yüzeylere rastlanamamıştır. 

Otel girişleri  ile  ilgili elde edilen veriler, otellerin yarıya yakınının engelliler 
için  tercih edilen düz bir girişe sahip olduğunu gösterirken, geriye kalan otel‐
lerde eğimli ya da basamaklı girişler bulunmaktadır. Basamaklı olan girişlerden 
birkaçı üzerinde rampa ya da merdiven asansörü gibi kolaylaştırıcı unsurların 
bulunmadığı görülmüştür. Bu eksiklik özellikle tekerlekli sandalye kullanan ve 
yürüme zorluğu çeken misafirlerin otele girişini zorlaştırmakta, belki de imkan‐
sızlaştırmaktadır.  Bu  sebeple  engelli  misafirlerin  otele  ulaşılabilirliğinde  en 
önemli adım olan girişlerdeki bu eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekmekte‐
dir.  Çalışma  kapsamındaki  otellerden  çoğu,  ana  giriş  kapısı  olarak  otomatik 
kapıları  kullanmaktadır. Otomatik  kapılar,  engelliler  için  tercih  sebebi  olması 
bakımından bu  rakam  sevindiricidir. Döner kapıya  sahip otellerin  tamamında 
alternatif bir kapı daha bulunduğu tespit edilmiştir. Alternatif bu kapıların bu‐
lunması engellilerin kullanımını kolaylaştırması bakımından oldukça önemlidir. 
Ana giriş kapılarında boyut açısından, tek 1 otele ait kapının engellilerin kulla‐
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nımına uygun olmadığı görülmüştür; bu durum, otele gelen tekerlekli sandalye‐
li  bir  bireyin  otele  adım  dahi  atamaması  anlamına  gelmektedir. Otellerin  bu 
konuya özellikle önem vermesi gerekmektedir. 

Otellerdeki  rampalar engelliler açısından mutlaka değerlendirilmesi gereken 
alanlar  arasında  yer  almaktadır.  Araştırma  kapsamındaki  otellerin  yarısında 
rampaların  ulaşılabilirlik  standartlarına  uygun  olduğu  bilinmektedir;  diğer 
yarısında ise ya rampa yoktur ya da yanlış rampa ölçüleri veya rampa üzerinde 
tırabzanlar  bulunmaması  gibi  sebeplerle  rampaların  engellilerin  kullanımına 
uygun  olmadığı  tespit  edilmiştir.  Rampalar  otel  içinde  ve  dışında  tekerlekli 
sandalye kullanan bireylerin sirkülasyonu için büyük önem taşımaktadır, dola‐
yısı ile doğru ölçüler ve gerekli yerlerde tırabzanlar kullanılması engelliler için 
çok faydalı olacaktır. Rampa kullanımının mümkün olmadığı alanlarda ise por‐
tatif rampalar ya da engellilere özel merdiven asansörleri ile dolaşım alanlarının 
ulaşılabilirliklerini arttırmak mümkün olabilir. 

Genel  kullanım  alanlarının  başında  gelen  lobiler,  ulaşılabilirlik  standartları 
açısından  incelendiğinde,  oturma  alanlarının  ölçüleri  ya  da  bu  alanlara  geçiş 
mesafeleri gibi  sebeplerle otellerdeki oturma alanlarında engellilere uygun ol‐
mayan birtakım düzenlemeler olduğu tespit edilmiştir. Birkaç otelde de kablolu 
ya da asılı eşyaların baş kurtarma mesafesinin altında, orta yerde ve  sabitlen‐
memiş durumda olması gibi durumların görme engelliler  için tehlike yaratabi‐
leceği düşünülmektedir. Ayrıca hiçbir otelin  lobisinde  işitme engelliler  için gö‐
rüntülü  ya  da  yazılı  telefon  bulunmadığı  görülmüştür.  Çalışma  dahilindeki 
otellerden sadece birkaç tanesinin resepsiyonunda tekerlekli sandalye kullanan 
bireyler için alçaltılmış banko bulunmaktadır ve görme zorluğu çeken misafirler 
için genel olarak renk kontrastlarına dikkat edilmediği tespit edilmiştir. Dolayısı 
ile  otellerin  çoğunda  resepsiyon  alanlarında  engellilerin  düşünülmediği  anla‐
şılmaktadır.  Engelli  bireylerin  daha  kolay  iletişim  kurabilmesi  ve  işlemlerini 
daha  rahat  gerçekleştirebilmesi  için  bu  alanların  ulaşılabilirliğinin  arttırılması 
gerekmektedir. 

Otel  işletmelerindeki  misafir  asansörlerinin  ulaşılabilirlikleri  kapsamında, 
asansör boyutları ve kontrol düğmeleri açısından asansörlerden çoğunun engel‐
lilerin  kullanımına  uygun  olduğu  görülmüş;  ancak  kabin  içlerinin  aynalarla 
kaplı olmasından meydana gelecek yansımalar ve hangi kata gelindiğini anons 
eden  sesli uyarı  sistemlerinin olmaması gibi  sebeplerle asansörlerin neredeyse 
hiçbirinin görme engelli misafirler açısından uygun olmadığı tespit edilmiştir. 

Otellerdeki koridorların neredeyse tamamının yeterli genişlik ve geçiş mesa‐
fesine sahip olmasından ötürü tekerlekli sandalye kullanan bireyler için uygun 
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olduğu  görülmüş  ancak  hiçbir  otelin  koridorlarında  engelliler  için  tutunma 
barları olmadığı ve ayrıca bazısında zeminin halı  ile kaplı olduğu ve tekerlekli 
sandalye kullanan kişilerin rahat hareket edebilmesini engelleyebilecek unsurla‐
rın bulunduğu belirlenmiştir. Bunlarla birlikte hiçbir otelin koridorlarında gör‐
me engelli misafirler için zeminde işaretlemelerin yapılmadığı ve renk kontrast‐
ları  kullanılmadığı  bilinmektedir,  bu  sebeple  bu  alanlarda  bir  takım  renovas‐
yonlara gitmek hem görme hem de hareket engelli misafirler açısından faydalı 
olacaktır. 

Otellerdeki cam kapılar üzerinde herhangi bir uyarıcı  işaretin olmaması her 
misafir  için  tehlikeli olabilirken, özellikle görme  zorluğu  çeken misafirler  için 
daha  büyük  sorun yaratabilmektedir. Bu  kapsamda,  çalışma dahilindeki  otel‐
lerden büyük kısmındaki cam kapılar, engelliler için uygundur ancak sayısı az 
da  olsa  engelliler  için  uygun  olmayan  cam  kapıların  bulunduğu  otellerin  bu 
konuda mutlaka önlem almaları gerekmektedir. 

Oteller arasında özellikle 5 yıldızlı otellerin bir kısmında engelliler  için ayrı 
olarak  düzenlenmiş  engelli  tuvaletlerinin  bulunduğu  tespit  edilmiştir.  Bunlar 
dışında kalan otellere ait genel tuvaletler ise standart ölçülere sahiptir ve engel‐
lilere  yönelik  düzenlemeler  bulunmamaktadır.  Genel  tuvaletlerin  engellilerin 
kullanımı  açısından  uygunluğu  incelendiğinde,  oranın  neredeyse  yarı  yarıya 
olduğu göze çarpmıştır. Dolayısı ile oteller genel tuvaletlerin engelliler tarafın‐
dan  rahatlıkla  kullanılabilmesi  için  özellikle  tuvalet  ve  kabin  içi  boyutlar  ve 
tırabzanlarla ilgili yapılacak düzenlemelere daha çok önem vermelidir. 

Engelli odalarının ulaşılabilirlik standartlarına uygunluk durumu ise pek çok 
kriter ele alınarak değerlendirilmiştir ve bu odalardan bir kısmının ‐misafirlere 
engelli odası olarak  satılmasına  rağmen‐ doğru olmayan ya da eksik birtakım 
düzenlemeler sebebiyle engellilerin kullanımına uygun olmadığı tespit edilmiş‐
tir. Otellerde engelli odalarıyla ilgili yapılması ya da yeniden düzenlemesi gere‐
ken veya eksik olan en önemli hususlar,  sırasıyla  işitme engelli misafirler  için 
telefon ve televizyonlarda kullanılan ses yükseltici sistemler  ile uyarı ve alarm 
sistemleri, banyolar, duş alanları, yataklar, kontrol düğmeleri ve prizler olarak 
saptanmıştır.  Ayrıca  bazı  otellerde  engelli  odalarının  konumuna  da  dikkat 
edilmediği  görülmüştür.  Örneğin  acil  bir  durum  anında  engellilerin  tahliye 
edilmesinin oldukça zor olması bakımından engelli odalarının üst katlarda değil 
zemin ya da 1. katlarda yer alması gerekmektedir. Aynı şekilde asansöre uzak 
konumlandırılmış engelli odaları da hem görme engelli hem de  tekerlekli san‐
dalye  kullanan misafirler  açısından  zorluk  yaratmaktadır.  Bu  sebeple  engelli 
odaları planlanırken konuma özellikle dikkat edilmelidir. 
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Otel bünyesindeki restoran ve barlarda yer alan self‐servis, açık büfe ve bar 
ünitelerinden  çoğunun  engellilerin  kullanımına uygun  olmadığı  görülmüştür. 
Ayrıca masa ve bar koltuklarının boyutlarında da engelliler için uygun olmayan 
otel  sayısı  neredeyse  yarı  yarıyadır. Görme  engelli misafirlerin  özellikle  açık 
büfe alanlarında zorluk çektiği bilinmektedir, bu  sebeple bu misafirlerin otur‐
dukları  yerden menüde  neler  olduğunu  anlamalarına  yardımcı  olacak  Braille 
alfabesi ile hazırlanmış menüler olması gerekmektedir, ancak çalışma esnasında 
hiçbir otelde böyle bir menüye  rastlanılamamıştır. Fakat bu çalışma esnasında 
edindikleri bilgi  sayesinde birkaç otelin  restoranları  için Braille  alfabeli menü 
hazırlatmış oldukları da belirtilmelidir. Dolayısı ile işletme sahibi, yöneticisi ve 
çalışanların  farkındalığının  arttırılması ve bilinçlendirilmesi  engelli  turizmi ve 
otellerin ulaşılabilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak, otel‐
lerde yer alan restoran ve barlarda engellilere yönelik uygulama ve düzenleme‐
lerin arttırılması gerekmektedir. Yeme‐içme alanlarında ayrıca  tutması ve kav‐
raması  kolay  çatal,  kaşık,  bıçak  ile  kırılmayan  tabak,  bardak  gibi  gereçler  ve 
kaymayan masa  örtüleri,  tabak  altlıkları  gibi  engelli misafirlerin  kullanımını 
kolaylaştırıcı birtakım araç ve gereçler bulundurulması da misafirler için kolay‐
lık sağlayacaktır. 

Otellerin  çoğunda yer alan  spa,  termal  tesis,  spor  salonu, eğlence yerleri ve 
diğer rekreatif alanlarının engellilerin kullanımına uygun olmadığı belirlenmiş‐
tir. Aynı zamanda araştırma kapsamındaki otellerin büyük bir kısmında  şehir 
oteli olmalarından da ötürü plaj ya da havuz bulunmadığı tespit edilmiştir. Plajı 
ve  havuzu  bulunan  otellerin  ise  büyük  bir  çoğunluğu  engelli  standartlarına 
uygun değildir. Dolayısı ile ulaşılabilirlik kapsamında tüm bu alanların yeniden 
gözden geçirilmesinde fayda vardır, çünkü engelli bireyler sadece otel odasında 
konaklamak için bir otele gelmezler; iyi vakit geçirmek, dinlenmek, rahatlamak, 
diledikleri gibi tatil yapmak ve oteldeki etkinliklere katılmak onların da arzusu 
ve en doğal hakkıdır. 

Çalışma kapsamındaki otellerden büyük kısmı yürüme  zorluğu  çeken orto‐
pedik engelli bireyler  için  tekerlekli sandalye bulundurmaktadır ve bu durum 
oldukça sevindiricidir. 

Otellere  ait web  sitelerinin  tasarımında  görme  engellilerin  kullandığı  prog‐
ramların dikkate alınarak hazırlanması ve ayrıca sitelere sesli tanıtım opsiyonu 
eklenmesi görme engelli bireyler  için oldukça önemlidir. Ancak çalışma sonu‐
cunda elde edilen veriler, hiçbir otelde görme engellilere yönelik bu şekilde bir 
düzenleme olmadığını göstermektedir. Görme engellilerin yanı sıra, engellilere 
yönelik hizmet, uygulama ve düzenlemelere sahip otellerin de otel ve özellikle 
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engelli odalarının  standartları  ile  ilgili bilgileri detaylı bir biçimde web  sitele‐
rinde açıklamaları engelli misafirlerin otel seçimlerinde daha rahat davranmala‐
rını sağlayacak ve belki de tatil motivasyonlarını arttıracaktır. 

Yurtdışında oldukça yaygın olan, ülkemizde ise çok fazla görülmeyen rehber 
köpekler, görme engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Bu köpekler 
çalışma  dahilindeki  otellerden  yalnızca  birkaçında  kabul  edilmektedir.  Birkaç 
otel  ise bu konuda belki bir opsiyon olabileceğini belirtmiştir, bu rakamın art‐
ması özellikle yurtdışından gelen görme engelli misafirler için talebi arttırıcı bir 
rol oynayabilir. 

Literatürden ve engelli bireylerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilere 
göre, ulaşılabilirlik kapsamında ele alınması gereken konulardan birisi de ileti‐
şimdir. Çünkü  engelli bireylerin otellerde yaşadığı  en büyük  sorunlardan biri 
de  çalışanlarla  yaşadıkları  iletişim  problemleridir.  Bu  kapsamda  personelin 
engellilerle doğru iletişim kurabilmesi çok önemlidir. Çalışma dahilindeki otel‐
lerden  sadece  birkaçında  personele  iletişim  konusunda  eğitim  verildiği  tespit 
edilmiştir. Oldukça düşük olan bu rakamın ve eğitime verilen önemin artması 
otellerin ulaşılabilirliği ve dolayısı ile engelli turizmi açısından oldukça gerekli‐
dir. 

Özetlemek gerekirse, literatürde elde edilen veriler, engellilerin otellerde kar‐
şılaştıkları en büyük sorunun ulaşılabilirlik ile ilgili olduğuna işaret etmektedir. 
Nitekim   Takeda  ve Card  (2002), Guerra  (2003),  Shaw  ve Coles  (2004)  ve Bi, 
Card ve Cole (2007) da çalışmalarında benzer şekilde, engellilerin çok büyük bir 
kısmının kaldıkları otel işletmesinde ulaşılabilirlik ile ilgili problemler yaşadığı‐
nı  belirtmektedir. Mevcut  durumda  otellerin  bir  kısmı  yasal  yükümlülükleri 
gereği  engellilerin  kullanımına  uygun  birtakım  düzenlemeler  yaparken,  bu 
düzenlemeler de  sadece  tekerlekli  sandalye  kullanan  ortopedik  engelliler  için 
uygun  durumdadır  ve  diğer  engelli  gruplarına  yönelik  düzenlemeler  ya  hiç 
yoktur ya da oldukça azdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın turizm tesislerinin 
niteliklerine  ilişkin  yönetmeliğinde  sadece  bedensel  engelli  grubuna  yönelik 
birtakım yaptırımlar olması ve diğer engelli gruplarına yönelik bir madde bu‐
lunmaması  bu  durumun  sebebi  olarak  görülmektedir. Dolayısı  ile  bakanlığın 
engelliler ile ilgili yapılması gereken düzenlemelere diğer engelli gruplarını da 
ilave etmesi bu grupların otellerdeki ulaşılabilirliğini doğrudan etkileyecek ve 
arttıracaktır. Bunların yanında otellerde engelliler için mevcut durumda ulaşıla‐
bilirlik  standartlarına uygun olmayan düzenlemeler bulunmaktadır ve bu ko‐
nuda yasal denetim eksikliği söz konusudur. Bu durum ise engelli misafirlerin 
mağduriyeti  ile sonuçlanmaktadır. Dolayısı  ile otel  işletmelerinde engelliler  ile 
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ilgili düzenlemelerin düzenli aralıklarla denetlenmesi engelli turizmi açısından 
büyük önem taşımaktadır.  
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı rekreasyon amaçlı dağcılık sporu ile uğraşan bireylerin karar verme stil‐
leri ve kendi kendine liderlik özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmaya Kaç‐
kar Dağcılık ve Rafting Kulübüne kayıtlı 67 dağcı katılmıştır.  Araştırmada veri toplama aracı 
olarak Kendi Kendine Liderlik Ölçeği ve Melbourne Karar Verme Ölçeği I‐II kullanılmıştır. Ve‐
rilerin analizinde betimleyici ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak dağcıların ka‐
rar vermede güven düzeylerinin yüksek olduğu ve karar vermede en çok dikkatli karar ver‐
me stilini kullandıkları belirlenmiştir. Dağcıların kendi kendine liderlik stratejilerinden ağırlık‐
lı olarak doğal ödül stratejisini kullandıkları belirlenmiştir. Kendi kendine  liderlik özellikleri 
ile karar verme stilleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.  
 
Anahtar kelimeler: Dağcılık,   kendi kendine  liderlik, karar verme  stilleri, karar vermede öz 
saygı. 
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Kendi kendine liderlik, bireylerin iş ve görevlerini yerine getirebilmek için ihti‐
yaç duydukları motivasyonu sağlayarak gerçekleştirdikleri kendi kendini etki‐
leme süreci olarak tanımlanabilir (Manz 1986). Kendi kendine liderlik kavramı, 
bireylerin eylem ve düşüncelerini kontrol edebilmek için kendi kendilerini etki‐
lemeleri yoluyla ortaya çıkan bireysel düzeyde bir bakış açısını temsil etmekte‐
dir. Kendi kendine liderliğin amacı, bireylerin belirli davranışsal ve bilişsel stra‐
tejileri öğrenerek ve uygulayarak yaşamlarını ve işlerini iyileştirmek için kendi 
kendilerini  yönetmeleridir  (D’Intino  vd2007).  Literatür  incelendiğinde  kendi 
kendine liderlik stratejileri; davranış odaklı stratejiler, doğal ödül stratejileri ve 
yapıcı düşünme modeli  stratejileri  olmak üzere üç kategoride  kavramsallaştı‐
rılmaktadır (Neck ve Hougton 2006). 

Davranış odaklı  stratejiler bireyin kendi kendini gözleme, kendine he‐
def belirleme, kendini ödüllendirme, kendini cezalandırma ve ipucu davranışla‐
rını  kapsamaktadır. Davranış  odaklı  stratejiler,  kısaca  insanı  başarılı  çıktılara 
götürecek pozitif ve  istenilen davranışların cesaretlendirilmesinde ve başarısız 
çıktılara götürecek negatif ve  istenilmeyen davranışların bastırılmasında kulla‐
nılmaktadır (Houghton 2000). Doğal ödül stratejleri iş ya da etkinliğin hoşlanı‐
lan taraflarına odaklanmaktadır ve bireyin iş ya da etkinliğin kendisi tarafından 
motive  edildiği  ve  ödüllendirildiği  koşulları  yaratmaya  çabalamaktadır  (Ho‐
ughton ve Yoho 2005).  İki  temel doğal ödül  stratejisi bulunmaktadır.  İlki,  işin 
kendisinin doğal bir ödül olarak algılanabilmesi  için belirli aktiviteler  içerisine 
daha hoşlanılabilir ve keyif verici unsurlar yerleştirmektir. İkinci strateji, dikkat‐
leri  işin hoşlanılmayan özelliklerinden uzaklaştırıp doğal ödül olarak görülen 
özelliklerine  çekerek,  işle  ilgili  algıları  şekillendirmeyi  ve değiştirmeyi  kapsa‐
maktadır. Her iki strateji de öz yeterlilik ve kararlılık duygularını yaratma eği‐
limindedir ve  iki  temel motivasyon mekanizmasını oluşturmaktadır  (Neck ve 
Houghton  2006; D’Intino  vd  2007).  Yapıcı  düşünce modeli  stratejileri  perfor‐
mansı olumlu yönde etkileyebilecek olan istenilir düşünce modellerinin oluştu‐
rulmasını  ve  sürdürülmesini  kapsamaktadır.  Bu  bakış  açısına  göre,  bireyler 
işlevsel  ve  işlevsel  olmayan  davranışsal  alışkanlıklar  geliştirme  eğilimdedir. 
Düşünce  yapısındaki  bu  alışkanlıklar  (ya  da  kalıplar)  bireyin  kavrayışını  ve 
verdiği kararları otomatik olarak etkilemektedir (Manz ve Neck 1991; Neck vd 
1997; Neck ve Houghton  2006). Yapıcı düşünce modeli  stratejileri,  işlevsel ol‐
mayan  düşünce  ve  inanışların  belirlenmesi  ve  değiştirilmesini,  olumlu  kendi 
kendine konuşmanın kullanılmasını ve zihinsel  imgelemeyi  içermektedir  (Ho‐
ughton ve Jinkerson 2007; Neck ve Manz 1996; Neck 1996). 
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Özetle, kendi kendine  liderlik  teorisi yukarıda  tanımlanan davranışsal 
ve bilişsel stratejilerin kullanımının, performans çıktıları üzerinde olumlu etki‐
leri  olacağını  varsaymaktadır  (Uğurluoğlu  2010).  Yapılan  araştırmalar  kendi 
kendine liderlik konsepti ve pek çok değişken arasındaki ilişkileri sorgulamıştır. 
Williams  (1997)  kendi  kendine  liderlik  ve  iç denetim  odağı, duygusal denge, 
kendini denetleme, kendini etkileme gibi karakter özellikleriyle  ilişkisini araş‐
tırmış ve pozitif bağlantılara ulaşmıştır. Neck ve Manz  (1996) yapıcı düşünce 
modeli stratejileri konusunda eğitim almanın iş doyumu ve zihinsel performans 
gibi çıktı değişkenlerini olumlu yönde etkilediğini bulmuştur. Görüldüğü gibi 
kendi kendine  liderlik pek çok kavramla  ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Ancak 
liderlikte önemli bir yer tutan karar verme ve karar verme stilleri ile kendi ken‐
dine liderlik stratejileri arasındaki ilişkileri inceleyen çalışmalara rastlanmamış‐
tır. Oysa liderlik sürecinde hiç bir davranış karar vermeden oluşamayacağı için 
grubun ya da örgütün amaçlarına ulaşmasında karar verme, karar vermede öz 
saygı ve karar verme stilleri ön plana çıkmaktadır.  

Karar verme sürecinin etkinliği karar veren kişiye bağlıdır. Çünkü, ka‐
rar verme sürecinde kişinin  izlediği yöntem ve kişilik özellikleri önemlidir. Öz 
saygı kişinin özünü bir nesne olarak ele alıp değerlendirmesi sonucunda kendisi 
hakkında verdiği yargılardır (Kuzgun, 1992). Dolayısı ile bireylerin karar verme 
sürecindeki kendine olan öz  saygısı ve güveni bu  sürecin baskın değişkenidir 
(Mann vd. 1998).  

Bireyler  karar  verme  sürecinde  farklı  tarzlar  kullanabilmektedir.  De‐
niz’e göre (2004) bireyler karar verme sürecinde; dikkatli, kaçıngan, erteleyici ve 
panik karar verme tarzları kullanır. Dikkatli veya mantıklı karar verme tarzını 
uygulayan bireyler, karar vermeden önce özenle ilgili bilgiyi arar ve alternatifle‐
ri dikkatlice değerlendirdikten sonra seçim yapar. Kaçıngan karar verme tarzını 
uygulayan bireyler; karar vermekten kaçınır, kararları başkalarına bırakma eği‐
limindedir.  Böylece  sorumluluğu  bir  başkasına  devrederek  karar  vermekten 
kurtulmaya  çalışır.  Erteleyici  karar  verme  tarzını  uygulayan  bireyler;  kararı 
sürekli  erteleme,  geciktirme  ve  sürüncemede  bırakmaya  çalışır. Kararı  geçerli 
bir neden olmaksızın sürekli ertelemeye çalışır. Panik karar verme tarzını uygu‐
layan bireyler, bir karar durumuyla karşı karşıya kaldıklarında kendilerini za‐
man baskısı altında hissederler. Bunun  sonucu olarak, düşüncesiz davranışlar 
sergileyip acele çözümlere ulaşma eğilimindedirler (Deniz 2004). 

Özellikle dağcılık, doğa  yürüyüşleri,  kaya  tırmanışı ve  kampçılık  gibi 
doğa  aktivitelerinde  liderlik  ve  karar  verme  ön  plana  çıkmaktadır.  Dağcılık 
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sporunda bireyler kendine yön verirken gurubunda bulunan kişileri de yönlen‐
direbilmeli, olası risk faktörleri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olma‐
lıdır. Dağcılıkta risk; çevresel, bireysel ve gruba bir aktivite ile bağlantılı olabilir. 
Yüksek  irtifalara maruz  kalan  insanlar  çoğu  zaman  oksijen  azlığı  nedeniyle 
tetiklenen, nefessiz  kalma,  çarpıntı, halsizlik,  baş  ağrısı,  kaygı ve uykusuzluk 
gibi bedensel belirtiler yaşarlar (Gürpınar 2000). Bu belirtilerde ya da tırmanma 
sırasında olabilecek riskli durumlarda ve kazalarda dağcılar yeterli bilgiye, an‐
lık ve doğru kararlar vererek panik halinden kaçınma gibi davranışlar göster‐
melidir. Bu nedenle dağcılık sporu ile uğraşan bireylerin kendi kendine liderlik 
stratejileri ile karar vermede öz saygı ve karar verme stilleri önem kazanmakta‐
dır. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacını, rekreasyon amaçlı dağcılık spo‐
ru  ile uğraşan bireylerin kendi kendine  liderlik  strajileri ve karar vermede öz 
saygı ile karar verme stratejilerinin belirlenerek iki değişken arasındaki ilişkinin 
ortaya çıkarılması oluşturmuştur. 

MATERYAL ve YÖNTEM  

Bu araştırmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Bu modele uygun olarak 
bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin varlığı ve derecesi ortaya 
konmaya çalışılmıştır (Crano ve Brewer 2002). 

Çalışma grubu  

Araştırmanın  çalışma  evrenini, Kaçkar Dağcılık ve Rafting Kulübüne  (KDRK) 
kayıtlı 105 dağcı oluşturmuştur. Örneklemini ise dağcılık temel eğitim kampına 
katılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 67 dağcı oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Kendi Kendine Liderlik Ölçeği: Katılımcıların kendi kendine liderlik özellikleri, 
Houghton ve Neck (2002) tarafından geliştirilmiş olan “Kendi Kendine Liderlik 
Ölçeği”  ile  tespit edilmiştir. Ölçek 35 maddeden oluşmaktadır ve her bir  soru 
maddesinin  cevap  skalası “katılmam”  ifadesinden “katılıyorum”  ifadesine ka‐
dar uzanan 5’li likert derecelemesi şeklindedir. Ölçekte davranış odaklı strateji‐
ler, doğal ödül stratejileri ve yapıcı düşünce modeli stratejileri olmak üzere üç 
kendi  kendine  liderlik  stratejisi  yer  almaktadır. Davranış  odaklı  stratejiler  18 
soru ile, doğal ödül stratejileri 5 soru ile ve yapıcı düşünce modelleri stratejileri 
12 soru  ile değerlendirilmektedir. Ölçeğin Türkçe uyarlama çalışmaları Doğan 
ve Şahin  (2008)  tarafından yapılmıştır. Yazarlar  tarafından yürütülen keşfedici 
faktör analizi sonuçları ölçeğin toplam varyansın %68’ini açıklayan dokuz fak‐
tör yapısına sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlamasının faktör 
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yapısının özgün ölçekle tutarlılık gösterdiği ve alt ölçeklerin güvenilirlik katsa‐
yılarının  0.64 değerinden  0.87 değerine  kadar değiştiği  bulunmuştur. Araştır‐
manın örneklem  için  tekrarlanan güvenirlik hesaplamasında alt ölçeklerin gü‐
venirlik katsayılarının 0.84 ile 0.91 arasında değiştiği belirlenmiştir.   

Melbourne Karar Verme Ölçeği I-II: Melbourne Karar Verme Ölçeği (MKVÖ),  
I‐II; Mann vd. (1997) tarafından Flinders Karar Verme Ölçeği I‐II temel alınarak 
hazırlanmıştır. MKVÖ Deniz (2004), tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. MKVÖ 
I karar vermede özsaygıyı  (kendine güven) belirlemeyi amaçlayan bir ölçektir. 
Altı maddeden oluşmakta ve üç madde tersi olarak puanlanmaktadır. Bu ölçek‐
ten alınabilecek maksimum puan 12’dir. Yüksek puanlar karar vermede özsay‐
gının  yüksek  olduğunun  göstergesidir    (Deniz  2004). MKVÖ  II,  karar  verme 
stillerini ölçmektedir. 22 madde ve dört alt boyuttan oluşmuştur. Bunlar; dik‐
katli  (6 madde), kaçıngan  (6 madde), erteleyici  (5 madde) ve panik  (5 madde) 
karar verme stilleridir. Puanların yüksekliği, ilgili karar verme stilinin kullanıl‐
dığına  işaret etmektedir. Ölçeğin Türkçeye adaptasyonu çalışmasında güvenir‐
lik  katsayılarını Deniz(2004),  sırasıyla; Karar  vermede Öz  saygı  0.72,  dikkatli 
0.80, kaçıngan 0.78, erteleyici 0.65 ve panik karar verme 0.71 olarak bulmuştur. 
Bu çalışma kapsamında örneklem grubu için tekrarlanan güvenirlik çalışmasın‐
da, güvenirlik katsayıları sırasıyla; Karar vermede Öz saygı 0.70, dikkatli 0.82, 
kaçıngan 0.65, erteleyici 0.80 ve panik karar verme 0.65 olarak belirlenmiştir. 

İşlem 

Kendi Kendine Liderlik Ölçeği ve Melbourne Karar Vermede Özsaygı ve Karar 
Verme Stilleri Ölçeği KDRK  tarafından 20 Temmuz 2013  tarihinde düzenlenen 
dağcılık temel eğitim kampında bir araştırmacı tarafından dağcılara dağıtılarak 
toplanmıştır. Uygulama yapılmadan önce araştırmanın amacı ve ölçeklerin ce‐
vaplandırılması konularında katılımcılara bilgiler verilmiştir. Veri toplama araç‐
ları için ortalama cevaplama süresi 25 dakika sürmüştür. 

Verilerin Analizi  

Araştırmada veri toplama araçlarından elde edilen verilerin analizinde SPSS 15 
paket programı kullanılmıştır. Karar vermede özsaygı ve karar verme  stilleri, 
kendi  kendine  liderlik  ölçeği  temel  bileşenleri  arasındaki  ilişkinin  analizi  için 
sperman momentler çarpım korelasyon katsayısı tekniğinden yararlanılmıştır. 

BULGULAR 
Tablo 1. Dağcıların Karar Verme Stilleri Ortalama ve Standart Sapma Değerleri (N=67) 
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Karar Verme Ölçeği  X S.S  Minimum Puan  Maksimum Puan 

Karar Vermede Öz saygı 8.97 2.47 1 12 
Dikkatli  8.89 2.94 0 12 
Kaçıngan  4.13 2.00 0 8 
Erteleyici  3.77 2.13 0 9 
Panik  3.59 2.07 0 8 

 

Tablo 1 incelendiğinde, araştırma konusu olan dağcıların karar vermede 

öz saygı düzeylerinin yüksek olduğu  ( X =8.97 ve SS=2.47) ve en  fazla dikkatli 

karar verme  stilinin kullanıldığı  ( X =8.89 ve SS=2.94) bunu  sırasıyla kaçıngan 

( X =4.13 ve SS=2.00) ve erteleyici ( X =3.77 ve SS=2.13) karar verme stilinin izle‐

diği ve en az panik ( X =3.59) karar verme stilinin kullanıldığı görülmektedir. 

Tablo 2. Dağcıların Kendi Kendine Liderlik Ölçeği Temel Bileşenlerinin Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri (N=67) 

Kendi Kendine Liderlik Ölçeği Temel Bileşenleri  X S.S  Minimum   Maksimum  

Davranış Odaklı Stratejiler 3.73 0.67 1.22 4.72 
Doğal Ödül Stratejileri 3.93 0.93 1.40 5 
Yapıcı Düşünce Modeli Stratejileri 3.72 0.79 1.33 5 

 

Tablo 2  incelendiğinde, araştırmaya katılan 67 dağcının kendi kendine 
liderliğin temel bileşenlerine verdikleri cevapların puan ortalamalarına bakıldı‐

ğında, dağcıların  ağırlıklı olarak doğal ödül  stratejilerini  ( X =3.93 ve SS=0.93) 
kullandıkları  görülmektedir.  Daha  sonra  sırasıyla  davranış  odaklı  stratejileri 

( X =3.73 ve SS=0.67) ve yapıcı düşünce modeli stratejilerini ( X =3.72 ve SS=0.79) 
kullandıklarını söylemek mümkündür. 

Tablo  3. Dağcıların Karar Vermede Öz  saygı  ve Karar Verme  Stilleri  ile Kendi Kendine  Liderlik 
Ölçeği Temel Bileşenleri Ortalamaları Arasındaki  İlişkinin Belirlenmesi  İçin Yapılan Sperman Mo‐
mentler Çarpım Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Karar Verme Ölçeği   
Karar 

Vermede 
Öz saygı 

Dikkatli  Kaçıngan  Erteleyici  Panik 

K
en
d
i K
e
n
d
in
e 

L
id
er
li
k
 Ö
lç
eğ
i 

T
em
el
 B
il
eş
en
le
ri

 Davranış Odaklı 
Stratejiler 

r -.020 -.190 .000 -.066 -.012 
p .871 .124 .997 .593 .922 

Doğal Ödül Strate‐
jileri 

r -.116 -.110 .199 .014 .048 
p .350 .374 .107 .912 .701 

Yapıcı Düşünce 
Modeli Stratejileri 

r .058 -.009 .077 -.167 .016 
p .640 .945 .535 .176 .899 
N 67 30 30 30 30 
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Tablo 3’ de görüldüğü gibi karar vermede öz saygı ve karar verme stil‐
leri  ile  kendi  kendine  liderlik  ölçeği  temel  bileşenleri  arasındaki  korelasyona 
bakıldığında,  her  iki  ölçek  boyutları  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  her‐
hangi bir ilişki bulunamamıştır. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Bu araştırma dağcıların kendi kendine  liderlik stratejileri ve karar vermede öz 
saygı ile karar verme stillerinin belirlenmesi ve iki ölçme aracı arasındaki ilişki‐
lerin ortaya konulması amacıyla planlanmıştır.  

Araştırmanın sonucunda karar vermede öz saygı ve karar verme stilleri 
ile kendi kendine liderlik ölçeği temel bileşenleri arasında korelasyona bakıldı‐
ğında, her  iki ölçek boyutları arasında herhangi bir anlamlı  ilişki belirleneme‐
miştir.  İki  ölçme  aracı  arasında  anlamlı  ilişki  çıkmaması  örneklem  grubunun 
kişisel özelliklerinden kaynaklanmış olabilir. Öte yandan çalışmada, örneklem 
sayısının psiko sosyal çalışmalarda kullanılan örneklemlere oranla daha düşük 
olması  araştırmanın  sınırlılığıdır.  Kendi  kendine  liderlik  stratejileri  ile  karar 
verme stilleri arasında ilişki çıkmaması, katılımcıların liderliğin en önemli fonk‐
siyonlarından  olan  etkili  kararlar  alamadıkları  anlamına  gelmemelidir.  Zira 
araştırma  kapsamındaki  dağcılar  en  fazla  dikkatli  karar  verme  stilini  kullan‐
maktadırlar. Korelasyon nedensellik değildir; ama nedenselliğin daha ayrıntılı 
incelenmesi  gerektiren  ipucu  sağlar. Dolayısı  ile  daha  genellenebilir  sonuçlar 
elde  edebilmek  için  bu  korelasyon  çalışmasının  farklı  ve  daha  büyük  sporcu 
kümelerinde tekrarlanması bu noktada önerilebilir. 

Dağcıların  karar  vermede  öz  saygı  düzeylerinin  yüksek  olduğu  söylenebilir. 
Karar vermede özsaygı, bireylerin daha özerk olma davranışıyla (Köse 2002) ve 
kendilerine güven duymalarıyla açıklanmaktadır. Bu durum dağcılık sporu  ile 
uğraşan bireylerin, bir  şeyle  ilgili düşüncelerini açıkça söyleyebilme, karar ve‐
rirken başkalarından bağımsız olma, istediğini yapabilmede kendini özgür his‐
setme gibi nitelikleri taşıyabilmektir.  

Araştırma konusu olan dağcıların, karar vermede en fazla dikkatli karar 
verme stilini kullandıkları onu sırasıyla kaçıngan ve erteleyici karar verme stili‐
nin izlediği ve en az panik karar verme stilinin kullanıldığı görülmektedir. Pa‐
nik  karar  stilinin  en  az  oranda  kullanılması  dağcılık  sporunu  seçen  kişilerin 
doğru kişiler olduğunu göstermektedir. Karar verme stillerinden dikkatli karar 
verme stilinin kullanılması, dağcılarda beklenen önemli özelliklerden birinin de 
yerinde olduğunu göstermektedir. Çünkü dağcılık da verilen kararların dikkat‐
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lice seçilmesi onları olası bir kazadan koruyarak attıkları adımların, tırmandık‐
ları  zirvenin güvenirliliğini  arttıracaktır. Kelecek vd  (2012),  250 kişilik  sporcu 
örneklemi  üzerinde  yaptıkları  çalışmada  sporcuların  genellikle  dikkatli  karar 
verme stilini kullandıklarını, erteleyici karar verme stilini daha az tercih ettikle‐
rini  belirlemişlerdir. Certel  ve  Bahadır  (2013)  takım  sporcuları  ve  Fişekçioğlu 
(2010), hakemler üzerinde yaptıkları araştırmalarda benzer  sonuçlara ulaşmış‐
lardır. Bu araştırma sonucu ve diğer araştırma sonuçlarından çıkartılacak ortak 
sonuç sporcuların ağırlıklı olarak dikkatli karar verme stilini kullandıklarıdır.  

Araştırmaya katılan dağcıların kendi kendine liderliğin temel bileşenle‐
rine  verdikleri  cevapların  puan  ortalamaları  dikkate  alındığında,  dağcıların 
ağırlıklı olarak doğal ödül stratejilerini kullandıkları görülmektedir. Daha sonra 
sırasıyla davranış odaklı stratejileri ve yapıcı düşünce modeli stratejilerini kul‐
landıkları belirlenmiştir. Dağcılık sporunda herhangi bir ödülün ve yarışmanın 
olmaması bireyleri doğal ödül  stratejilerine  ittiği düşünülmektedir. Onlar  için 
motivasyon doğayla  iç içe olmak olabilir. Dağcılarda davranış odaklı ve yapıcı 
düşünce modelinin birbirlerine çok yakın olması dağcıların doğa koşullarında 
birbirlerini destekleyen davranışlar sergilemesi ve  faaliyet sorumlusu  (liderde) 
sorumlulukla  hareket  ederek  her  türlü  davranışın  sorgulanmadan  bilinçli  bir 
şekilde yapıldığının göstergesi olabilir. 

Sonuç olarak dağcıların karar verirken kendilerine güven duydukları, 
karar  vermede  ağırlıklı  olarak  dikkatli  karar  verme  stilini  kullandıkları  belir‐
lenmiştir. Kendi kendine  liderlik  stratejilerinden en çok doğal ödül  stratejisini 
kullandıkları belirlenmiştir. Öte yandan karar vermede öz saygı ile karar verme 
stilleri ve kendi kendine  liderlik stratejileri arasında anlamlı bir  ilişkinin olma‐
dığı belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar örneklem grubu ile sınırlı‐
dır,  daha  genellenebilir  sonuçlar  elde  edebilmek  için  çalışmanın  daha  büyük 
sporcu kümelerinde kişisel özelliklerde dikkate alınarak  tekrarlanması önerile‐
bilir. 
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Öz 
Bu  araştırmanın  amacı, Doğu  Karadeniz  bölgesinde  rekreatif  etkinlik  amaçlı  yapılan  atmacacılığın, 
yöre halkının bu rekreasyonel etkinliği tercih etme sebeplerini ortaya koymaktır. Günümüzde ‘kuşu 
kuşa  avlatma  sanatı’  olarak  da  bilinir. Araştırmanın  çalışma  grubunu,  atmacacılığın  yoğun  olarak 
yapıldığı varsayılan, Rize ilinin Pazar ve Ardeşen ilçeleriyle, Artvin ilinin Arhavi ilçesinden toplamda 5 
kişi oluşturmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim  (fenomenoloji) 
yaklaşımıyla  desenlenmiştir.  Veriler  ‘’görüşme  ve  gözlem  ’’  tekniği  kullanılarak  içerik  analizi  ile  4 
aşamada elde edilmiştir.(1) verilerin kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların 
düzenlenmesi,  (4)  bulguların  tanımlanması  ve  yorumlanması.  Araştırmada  katılımcıların  görüşme 
kayıtlarından toplamda 162 kod, 20 tema üretilmiştir ve bu temalar 7 kategori altında toplanmıştır. 
Yapmış olduğumuz çalışmada, atmacacılık yüzyıllar önce nasıl yapılıyorsa,  teknolojinin  ilerlemesine 
rağmen bugünde baştan sona kadar aynı tekniklerle yapıldığı ve yaklaşık olarak son 70 yıla kadar et 
ihtiyacını gidermek  için  yapılırken bu  tarihten  sonra özellikle  günümüzde  rekreasyonel bir aktivite 
olarak yaşatıldığı görülmektedir. 
 
Anahtar kavramlar: Rekreasyon, Rekreatif etkinlik, Atmacacılık 

 
 

GİRİŞ 

Yüzyıllar boyunca Orta Asya’dan, Anadolu’ya, farklı flora ve faunaların doğay‐
la kucaklaştığı ortamlarda gelişen Türk kültür mirası, birbirinden  farklı  rekre‐
asyonel  ritüelleri ortaya çıkarmıştır. Bunlardan sadece biri olan  ‘’Atmacacılık’’ 
Doğu Karadeniz yöresinde önemli bir boş zaman etkinliği olarak varlığını sür‐
dürmektedir. Uygarlık tarihine bakıldığında, insanın ilkel sürüden avcı toplayı‐
cı,  tarım  ve  sanayi  toplumlarına  geçiş  sürecinde,  avcılığın  ekonomik,  sosyal, 
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siyasi,  dinî  faaliyetler  sonucunda  çeşitli  anlamlar  kazandığını  görürüz  (Kaya, 
2009). Oğuz boylarının  avcı kuşları ongun  (totem) olarak  seçmeleri  (Çoruhlu, 
2009), Orhun Abidelerinden Dede Korkut Kitabına kadar çeşitli yazılı kaynak‐
larda bulunan bilgiler, avcılığın Türk kültüründe de özel bir yere sahip olduğu‐
nu  gösterir  (Kaya,  2009).  Türklerde,  avcılık  önemli  bir  rekreasyonel  etkinlik 
olmakla birlikte aynı zamanda  savaşa hazırlık eğitimiydi. Hükümdarların ava 
giderken orduyu da yanlarında götürmeleri hatta bu etkinliklerin görkemli bir 
askeri bir manevra niteliğinde olması, günümüzde yapılan savaş tatbikatlarıyla 
amaç olarak neredeyse aynıdır (Türkmen, 2009). Caferoğlu, Bozkır Türk devlet‐
çiliğinin en önemli unsurlarından biri olan avcılığı  ʺmillî devlet  sporuʺ olarak 
nitelendirerek, avcılığın inanç, itikat ve geleneklerle bir kült hâline getirildiğini 
ifade etmektedir (Türkmen, 2009).  Sürek avı, kutsal ruh dünyasının bir parçası 
olarak kabul edilmiştir. Bu sürek avlarında atlar, avcı kuşlar, çita ve pars gibi 
hayvanlar da kullanılmıştır (Caferoğlu, 1997’den aktaran Türkmen, 2009). Avcı 
kuşlar, Orta Asya Türk topluluklarında koruyucu ruh ve asalet sembolü olarak 
kabul edilip, İslâmiyetʹten önceki Türk devletlerinde hükümdarların ve devletin 
ileri gelenlerinin güç, kuvvet ve kudretinin bir göstergesi oldukları  ifade edil‐
miş. Av  kültürünün  vazgeçilmez  unsuru  olan  avcı  kuşlar  geleneği  İslâmiyet 
sonrası  ise Anadoluʹda yeni bir  sentezle alplığın ve yiğitliğin  temsilcisi olarak 
süregelmiştir(Işık, 1986).  

    Osmanlı döneminde ise avcı kuş ile avlanma ve bu tip kuşların yetişti‐
rilmesi  düzenli  ve  sistemli  olarak  bir  devlet  teşkilatı  hâline  gelerek  resmiyet 
kazanmıştır. Av herkese özgü bir uğraş olmayıp, istenildiği gibi avlanılamaz ve 
avcı kuş beslenemezdi (Karaman, 2009).  

  Günümüzde avcı kuşlarla avlanma geleneği, Doğu Karadeniz bölgesin‐
de, sadece  tarım ve hayvancılıkla yaşamını sürdürmekte olan yöre  insanı  tara‐
fından sürdürüldüğü düşünülse de yapılan araştırmalarda kent kültürüyle ye‐
tişmiş  insanlarında avcı kuşlara  ilgisinin oldukça  fazla olduğu ve  rekreatif bir 
etkinlik  olarak  sürdürdükleri  görülmektedir. Bu  kişilerin,  yukarıda  belirlenen 
faaliyetler için doğa ile bütünleşmesinin nedenlerini açıkça ortaya koymak zor‐
dur.  Tüm  bu  işler  nasıl  yorumlanırsa  yorumlansın, mantıksal  bir  dürtü  veya 
gereksinim olarak değerlendirilmelidir. Bilindiği gibi, gelişmiş ülkelerde rekre‐
asyonel  faaliyetler  yoğunlaşmış  ve  insan  yaşamının  bir  parçası  olmuştur 
(Sun,1985). Öyle ki uluslararası  festivallerle  (Festival of Falconry) dünya gene‐
linde bu kültürü yaşatan insanlar bir araya gelmekteler. Türkiye’nin kuşlar açı‐
sından önemi kuş  türü ve  çeşitliliğinin yanı  sıra kuş göç yolları üzerinde bu‐
lunması, farklı yaşam alanları barındırması ve yerel iklim özellikleriyle de orta‐
ya  çıkmaktadır. Afrika ve Avrasya  arasında köprü konumunda olan Türkiye, 
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İsrail, Mısır ve Arabistan, Palearktik’te üreyen  ve Afrika’da  kışlayan pek  çok 
süzülerek  göç  eden  kuş  için  birincil  derecede  göç  rotası  olarak  bilinmekte‐
dir(Shirihai  vd.,  2000).  Bölgenin,  kuşların  göç  yolu  üzerinde  bulunması,  avcı 
kuşlarla  ilgili  bir  geleneği  olan  ve  doğayla  sürekli  iç  içe  olan  yöre  insanının, 
rekreasyonel  etkinlik  olarak  atmacacılık  ile  uğraşmaları  bir  rastlantı  değildir. 
Özellikle günlük işlerin bittiği ve günlük işlere ara verilmesi gerektiği dönemle‐
re; (çay sürgün araları ile çay sezonu bitimi, kivi hasadı ve kış hazırlıkları öncesi) denk 
gelen atmacacılık; yöre insanı için oldukça zor ve sıkıntılı geçen çalışma günle‐
rinden sonra doğanın bütün güzelliklerinin yaşanabileceği, severek yapılan bir 
boş zaman faaliyetidir.  

    Atmaca zamanıyla bölge  insanın  iş düzeni karşılaştırıldığında ahenkli 
bir uyumla karşılaşılmaktadır. 2. ve 3. Çay sürgünleri arasında (20 Temmuz ‐ 10 
Ağustos) atmacacılığın hazırlık evresi diye  tanımlanabilecek; “danaburnu” bö‐
ceğinin  yem  olarak  kullanılıp  “kızıl  sırtlı  örümcek  kuşunun”  yakalanması  ve 
eğitimi yapılmakta. Bir diğer dönem hemen hemen 3. Çay  sürgünü  sonrasına 
denk gelen Ağustos sonunda “kızıl sırtlı örümcek kuşu” ile atmaca yakalanması 
ve atmacanın eğitim evresidir. Yaklaşık 15 gün süren eğitim süresinden sonra 
kasım ayının ortasına kadar ( bu süreden sonra yavaş yavaş kivi hasadına ve kış ha‐
zırlıklarına başlanır ) atmaca ile rekreatif bir etkinlik olarak bıldırcın ve keklik avı 
yapılır.  

YÖNTEM 

Doğu Karadeniz bölgesinde rekreatif etkinlik amaçlı yapılan atmacacılığın, yöre 
halkının bu rekreasyonel etkinliği tercih etme sebeplerini ortaya koymayı amaç‐
layan bu araştırma, olgu bilim (fenomenoloji) yaklaşımıyla desenlenmiştir. Olgu 
bilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa 
sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bu  tümüyle bize yabancı olma‐
yan  aynı  zamanda  tam  anlamıyla  kavrayamadığımız  olguları  araştırmak  için 
kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

 Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Katılımcıların atmacacı‐
lık faaliyetine bakış açıları açık uçlu görüşme soruları ve gözlem yoluyla topla‐
nan verilere dayalı olarak betimlenmiştir.  

Araştırmaya 2013 yılında Rize  ilinin Pazar ve Ardeşen  ilçeleriyle Artvin  ilinin 
Arhavi ilçesinden toplamda 5 kişi katılmıştır.  

Tablo 1. 
                                         K1                                K2                                     K3                           K4                                     K5
Yaş                                   54                                 66                                      45                            39   
32 
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Medeni Durum                         Evli                                                             Evli                                                                     Evli                                                 Bekar   
Evli 
Eğitim                            Yüksekokul                 Üniversite                        Lise                         Lise                                   
Üniversite 
Gelir Seviyesi                               Orta                                                            İyinin Üstünde                           Orta                                               Orta    
Orta 

Verilerin Toplanması ve Analizi  

Doğu Karadeniz bölgesinde rekreasyonel etkinlik amaçlı yapılan atmacacılığın, 
yöre halkının bu rekreasyonel etkinliği  tercih etme sebeplerini ortaya koymayı 
amaçlayan  açık  uçlu  görüşme  soruları  hazırlanmıştır. Hazırlanan  soru  formu 
uzman  görüşüne  sunulduktan  sonra  uygulamaya  hazar  duruma  getirilmiştir. 
Formda demografik özellikler dâhil 24 açık uçlu soru sorulmuş ve katılımcıların 
görüşme yoluyla bunlara cevap vermesi sağlanmıştır. Katılımcıların verdikleri 
cevaplar  içerik analizi  ile 4 aşamada analiz edilmiştir.(1) verilerin kodlanması, 
(2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların düzenlenmesi, (4) bulguların 
tanımlanması ve yorumlanması. Aynı zamanda üretilen  temaların  frekans de‐
ğerleri verilmiştir. Atmacacıların tanımlanmasına, avcı kuşun niteliklerinin yan‐
sıtılmasına,  hazırlık,  eğitimin,  avlanma,  bakım  aşamalarının  belirtilmesine  at‐
macanın önem ve statüsü hakkında bilgi verilmesine  ilişkin temaların belirlen‐
mesinde katılımcıların temayı belirgin olarak dile getirmesine, temaların tanım 
içermemesine ve sorulan sorularla ilişki kurulmasına dikkat edilmiştir.  Temala‐
rın düzenlenmesi aşamasında, temanın konusu, temanın kaynağı, konu ile veri‐
len  cevaplar arasındaki  ilişki dikkate alınarak  temalar geçici olarak  sınıflandı‐
rılmıştır. Yapılan  analiz  sonucunda  5 gönüllüden  toplamda  20  tema geliştiril‐
miştir. Geliştirilen temaların kimileri bir kaynak kişi tarafından temsil edilirken 
kimileri  ise  birden  fazla  kaynak kişi  tarafından dile  getirilmiştir. Birden  fazla 
kaynak kişi tarafından belirtilen temaların kimileri aynı kategoride yer alırken, 
kimileri ise farklı açılardan ele alındığından farklı kategorilerde yer almıştır. Bu 
durumda toplam 162 kod üretilmiştir. Üretilen bu kodların frekans hesaplama‐
ları yapılmıştır. Geliştirilen  temalar,  temanın konusu ve kaynak kişiler arasın‐
daki  ilişki göz önünde bulundurularak kategorilere ayrılmış ve  toplam 7 kate‐
gori  elde  edilmiştir.  Araştırmada  oluşturulan  kategoriler  ve  üretilen  temalar 
araştırmanın  güvenirliğini  gerçekleştirmek  amacıyla  araştırmacılar dışında  iki 
uzmanın  görüşüne  sunulmuştur.  Uzmanlar  oluşturulan  kategorileri,  ilişkili 
temaları ve alıntıları  incelenmiştir. Atmacacılığa bakış acılarına  ilişkin üretilen 
temaların frekansları çizelgede verilmiş, oluşturulan kategoriler ve bu kategori‐
lere  ait  temaların  tamamı  ise  şekillerle  gösterilmiş,  katılımcılardan  doğrudan 
alıntılar yapılarak yorumlanmıştır. 

Birebir Görüşmesinde Yararlanılan Sorular  
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1. Nerde oturuyorsunuz? Oturduğunuz evin bahçesi var mı? 

2. Atmacacılık dışında uğraştığınız sportif veya kültürel aktiviteler var mı? 

3. Kaç yıldır Atmacacılıkla uğraşıyorsunuz atmacayla ilgili herhangi bir eğitim 
aldınız mı? 

4. Atmaca ve Atmacacılıkla ilgili bugüne ne kadar herhangi bir yazılı kaynak‐
tan yararlandınız mı?  

5.  Yöredeki  atmacacıların  eğitim,  bilgi  ve  becerileri  atmaca  neslinin  devam 
edebilmesi ve bu kültürün gelecek nesillere sağlıklı bir  şekilde aktarılabilmesi 
için yeterli mi? 

6. Bir atmacacıda olması gereken bir takım özellikler var mı? 

7. Atmacanın çeşitleri var mı? 

8. Atmaca ne zaman, nerde yakalanabilir? 

9. Atmaca nasıl yakalanır, herhangi bir ön hazırlık gerektiriyor mu? 

10. Atmacanın eğitim safhası nasıl gerçekleştirilir? 

11. İyi bir atmacayı nasıl tanımlarsınız? 

12. Atmaca nasıl beslenir? 

13. Atmaca nerde saklanır? 

14. Atmacacılığın bir maliyeti var mı? 

15. Atmaca ile nasıl avlanılır? 

16. Atmacayla hangi kuşlar avlanabilir? 

17. Bir atmacacı için atmacanın özel bir anlamı var mı? 

18. Mevsim sonunda eldeki atmacalar ne yapılır? 

19. Atmaca hastalıkları hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

20. Atmacanın yasal statüsü hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Araştırma sonuçlarına  ilişkin elde edilen  temalar  tablo halinde, kategoriler  ise 
şekil verilerek yorumlanmıştır. 
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Şekil 1. Kaynak kişilerin Atmacacılık algılarına ilişkin oluşturulan kategoriler 
I. Kategori: Atmacacı 

Araştırmada,  atmacacıların  genel  durumlarının  tanımlanabilmesi  için  6  soru 
sorulmuştur. Kaynak  kişilerin  bu  konudaki  düşünceleri  ʺAtmacacıʺ  kategorisi 
altında altı temada gruplandırılmıştır. Bu temalar Tablo 1’de yer almaktadır. 
Tablo 2. Kaynak kişilerin, Atmacacılara ilişkin Görüşlerinin Yansımalarıyla İlgili Bulgular 

Kategori  Tema  Kod  f 

Atmacacı  Yaşam alanı 
Özen 
Önem 
Özlem 
Sevgi 
Tutku 
Korku 
Üzüntü 
Mahalle  
Şehir  

4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 

Diğer rekreasyonel tercihler 
Avcılık 
Bahçe işleri 
Yürüyüş 
Balık tutmak 
Dağcılık 
Yüzme 
Atıcılık 
Halk oyunları 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

Deneyim ve Eğitim ilişkisi 
Miras 
Ritüel 
Avcı eğitimi 
Kalıtsal özellik 
İstek 
Heves 
Hobi 

5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Literatür bilgisi 
Miras 
Ritüel 
Dergi 
İnternet 

2 
2 
2 
2 
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Tarih
Ferman 
Uluslar arası 
festivaller 
Geleneksel 
yöntemler 
Göç yolları 
Belgesel 
Kongre 
Makale 

2
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kültür aktarımı 
Öğrenme
Bilinçlenme 
Sevgi 
Çaba 
Maliyet 
Azalma 
Yaptırım 

4
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Atmacacının nitelikleri 
Hayvan sever
Çevreci  
Pratik 
Yardımlaşma 
Beceri 
Zeka 
Para 
Sabır 
Özen 

4
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yaşam  alanı: Kaynak  kişilerin  büyük  çoğunluğu  atmacanın  rahat  edebilmesi 
için  atmacacıların  şehir merkezi dışında  küçük  bahçesi  olan müstakil  evlerde 
beslenmesi gerektiğinin vurgulamıştır. Diğer atmacacı bahçeli eve gerek olma‐
dığını  apartmanda yaşayanların  atmacanın  rahat  edebileceği  büyük,  ferah  bir 
yerin  temin  edilmesi  halinde  bakılabileceğini  aktarmıştır.  Ayrıca  atmacacılar 
için atmacanın  rahatlığının  çok önemli olduğu, atmacanın  rahatlığı  için kendi 
yaşamlarından fedakârlık yaptıkları görülmektedir. “Evin en güzel yerini atmaca‐
ya ayırıyorum hatta yiyeceklerin de en güzelini de” (K1, kişisel görüşme, ocak 2013). 
“Hayvanın  rahat  edebileceği,  güzel  yerleri  özenle  seçiyoruz”  (K3,  kişisel  görüşme, 
şubat 2013).”  

Diğer rekreasyonel tercihler: Atmacacılıkla uğraşan bireylerin diğer boş zaman 
etkinlerine bakıldığında kaynak kişilerdeki bireylerin doğayla iç içe olabilecek‐
leri atmacacılık dışında, başka bir etkinlik de daha aktif katılımcı oldukları tes‐
pit  edilmiştir. Bu  noktadan  hareketle  atmacacıların  her  fırsatta doğayla  iç  içe 
olukları söyleyebilir.  

Deneyim ve Eğitim  ilişkisi: Kodlardan anlaşılacağı üzere atmacacılığın yörede 
tercih edilen rekreatif bir aktivite hatta bir yaşam tarzı olduğunu görmek müm‐
kündür. 20 ile 50 yıl arasında deneyimleri olduğu tespit edilen kaynak kişilerin 
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yaşlarıyla  orantılandığında  çocukluktan  itibaren  güz  dönemlerindeki  boş  za‐
manlarında atmacacılık yaptıklarını söyleyebiliriz. 

Kaynak kişiler atmacacılıkla alakalı (avcılık ve usta atmacacı belgeleri) dışında 
herhangi bir eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. Bilakis kendilerinin konuyla 
ilgili eğitim, seminer ve konferans verdiklerini bu işin görerek yaşayarak öğre‐
nilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir. “Atmacacılık eğitim  falan  filanla olacak bir 
iş  değil. Yaparak  yaşayarak  önce  dedenin  yanında,  babanın  yanında,  belli  bir  eğitimi 
farkında olmayarak görüyorsunuz bu  eğitimi, bu bir  insanın, bir  çocuğun  konuşmayı 
öğrenmesi, davranışı öğrenmesi gibi bir şey (K2, kişisel görüşme, ocak 2013).” İfade‐
lerden  anlaşıldığı üzere  çocukluktan  ihtiyarlığa kadar bölge  insanının boş  za‐
manlarında atmacacılıkla uğraştıkları ve eğitimlerini aktarım olarak kazandıkla‐
rı görmektedir.  

Literatür  bilgisi:  Atmacanın  yakalanması,  eğitilmesi,  beslenmesi  ve  avlanma 
konularında  atmacacıların  geleneksel  yöntemlerden  vazgeçmedikleri  gözlen‐
miştir.  Ancak  atmacacılığın  tarihsel  süreci,  göç  yolları,  hastalıklar  hakkında 
yazılı kaynaklara  ihtiyaç duydukları gözlenmiştir. “Yoksa atmaca hakkında diğer 
konular hakkında bilgiye  ihtiyacımız yok (K1, kişisel görüşme, ocak 2013). Elimden 
geldiği kadar yazılı, görsel, yayınlardan yararlanırım.  İnternet üzerinden birçok video 
izler,  yazı  okurum  atmacacılıkla  ilgili  olarak.  İncelemeye  çalışırım  beslenmesiyle  ilgili 
olarak yanlış neleri yapıyoruz onları da öğrenmeye çalışırım. Uygular mıyız? Uygula‐
mayız. Genelde yöresel olarak ne yapılıyorsa  insanlar ne yapıyorsa onu uyguluyoruz. 
Elimizden geldiği kadar ama inceleme yaparız (K5, kişisel görüşme, şubat 2013).”  

Kültür aktarımı: 30‐35 yıl öncesine göre atmacacı sayısında ciddi bir düşüş ol‐
duğu tespit edilmiştir. “1976 yılında eczaneyi açtığımda Arhavi’deki atmacacı sayısı 
2000’in üstündeydi. Bugün atmacacılar derneği olarak  ısrarla kendi araştırmalarımla, 
teşviklerimle atmacacı derneği üye sayısı 180, bunu diğer ilçelere vurduğun zaman bir 
farklılık olacağını zannetmiyorum. İnternet ortamı ortaya çıktıktan sonra çocuk kendini 
o tip şeylere televizyon seyretmeye,  internet de oynamaya bilmem neyi daha çok tercih 
ediyor. Ve bu yaparak yaşayarak yapacağı hobiler arasına sıralamaya koyduğun zaman 
belki  atmacacılık  yahut  da  bu  kültürü  yaşama  en  sonuncu  sırayı  alıyor.  (K2, kişisel 
görüşme, ocak 2013)”.  Modernleşmenin bir yansıması olarak boş zamandaki bu 
değişim “kültürün yaratılması” yerine “kültürün tüketimini” ortaya çıkarmıştır. 
(Yüncü, 2013) Teknolojideki gelişmeler ne kadar olumlu ise atmacacılık kültürü‐
nün gelecek nesillere aktarımı konusunda gençlerin boş zamanlarını bilgisayar 
oyunları  vb.  alanlarda  geçirmeleri  dernek  yöneticilerini  ciddi  kaygılara  ittiği 
gözlenmiştir. Son yıllarda  atmacacıların bilinç düzeylerinin  iyileştiği  fakat  zo‐
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runlu eğitimlerin ücretli olması ve vize sisteminin getirilmesi bu kültürün yaşa‐
tılması adına engel teşkil ettiği ifade edilmiştir. 

 

Atmacacının  nitelikleri:  Atmacacıların  hayvan  sever  ve  çevreci  olmalarının 
zorunluluk  olduğu  vurgulanmıştır.  Rekreatif  amaçlı  atmacacılıkla  ilgilenecek 
bireylerin bu işe bütçe ayırmaları gerektiği, sabır ve özen isteyen meşakkatli bir 
iş  olduğu  vurgulanmıştır.  Atmacacılar  arasında  yardımseverlik  aranılan  bir 
özellik olduğu ayrıca beceri, zeka ve pratiklik de bu işi için gerekli olduğu ifade 
edilmiştir.  

II. Kategori: Çeşitlilik 
Atmacanın  özelliklerinin  tanımlanabilmesi  için  2  soru  sorulmuştur.  Kaynak 
kişilerin bu konudaki düşünceleri ʺÇeşitlilikʺ kategorisi altında iki temada grup‐
landırmıştır. Bu temalar Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tür içi farklılıklar: Bilimsel olarak‘’Accipiter nisus’’ türüne ait atmacalar bölge‐
de; “büyüklüğü, rengi, kanat yapısı, göğsündeki tüyler, kafasındaki beyazlıklar, siyalık‐
lar, ayaklarının uzunluğu, kısalığı, göğüs yapısı, arkasındaki çukurluklar dikkate alına‐
rak (K2, kişisel görüşme, ocak 2013)” sınıflandırılmış (tür içi) ve yörede bu isim‐
lerle adlandırılmıştır. Daha çok renklerine göre(Kara, Beyaz, Sarı ve Kızıl ) isim‐
lendirmeler yapılmıştır. 

Nitelik:  İyi bir atmaca  tanımlamasının atmacadan beklentilere göre değişebile‐
ceğinin altı çizilmiştir. Renk ( göğsündeki, kuyruğundaki ve başındaki tüylerin rengi 
), huy (sahibine tabii olması, uysal olması), duruş ve avcılığının belirleyici faktörler 
olduğu anlaşılmıştır. “İyi bir atmaca olarak açık renkler daima tercih edilir. Eğer süs 

Tablo 3.  Kaynak kişilerin, Atmacaya ilişkin Görüşlerinin Yansımalarıyla İlgili Bulgular 
Kategori  Tema  Kod f

 
Çeşitlilik 

 
Tür içi farklılıklar 

Renk
Huy 
Şekil 
Yapı 
Güç 
Akıl 
Gösteriş 

5
3 
3 
2 
2 
1 
1 

 
Nitelik 

Renk
Huy 
Cesur 
Güç 
Çeviklik 
Akıl 
Avcılığı 
Yapı 
Şekil 

4
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
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olarak  istiyorsanız  beyaz  cinsler,  avcılık  yönünden  istiyorsanız  kırmızı  cinsler  tercih 
edilir (K2, kişisel görüşme, ocak 2013).” “ İyi bir atmaca birçok kategoride sınıflandı‐
rılabilir. Dört dörtlük atmaca tüyü ve huyu güzel olmalı, bu iki özelliğin bir arada ola‐
bilmesi. Zaten  tüyü  ve  huyu  kısmını  geçtikten  sonra  avcı  olmayacak  atmaca  yoktur. 
Hepsi  avcıdır  çünkü  doğanın  kanunları  gereği  böyle  yaratılmış. Hepsi  avcı  biri  daha 
hızlı olabilir biri daha pratik olabilir, birisi daha sinsi olabilir ki beklemediğiniz yerlerde 
bazı şeyler yapabilir. (K5, kişisel görüşme, şubat 2013).” 

III. Kategori: Hazırlık ve Eğitim 
Atmacanın yakalanma aşamasından birlikte avlanmaya hazır hale gelene kadar 
yaşanılan sürecin tanımlanabilmesi için 3 soru sorulmuştur. Kaynak kişilerin bu 
konudaki düşünceleri ʺHazırlık ve Eğitimʺ kategorisi altında üç temada gruplan‐
dırılmıştır. Bu temalar Tablo 3’de yer almaktadır. 

Kategori  Tema  Kod  f 

Hazırlık ve Eğitim  Zaman ve yer 
Ağustos 
Kasım 
Ters göç 
Çoruh deltası 
Sonbahar 
Yaz 
Tepeler 
Göç 
Mart 
Rüzgâr 
Dağ 
Geçit alanı 
Eylül 
Tenta 

5 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Yakalama 
Çiceğen 
Danaburnu 
Tenta 
Çekirge 
Boda ağ 
Kafes 
Şina 
Ritüel 
Gübrelik 
Ustalık 
Atletik kuş 
Sabır 
Çaba 
Ağ 
İdman  
Pusu avcısı 
Pratik 

5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tablo 4.  Kaynak kişilerin, Atmacanın Yakalanması ve İnsana Tabii Olma Sürecine ilişkin Görüşleri‐
nin Yansımalarıyla İlgili Bulgular 
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Serçe
Nefel 
Sindom 
Cibil 

1
1 
1 
1 

 
Eğitim aşamaları 

Bel bağı
Alıştırma  
Seçim  
Yaş 
Sevgi 
Yapı 
Çağçir 
Alışma 
Huy 
Kolluk 
İlgi 
Aşamalı Eğitim 
Şefkat 
Zil 
Dinlendirme 
Sağlık 
Duruş 
Kola konma 
Ehlileşmek 
Leşe alıştırma 
Elde tutmak 

5
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Zaman ve yer: Atmacalar 15 ağustostan  ile kasım ayı sonuna kadar kışı geçir‐
mek  için  güney  yarım  küreye  doğru  göç  ederler.  Bu  göç  esnasında  özellikle 
Kafkaslar üzerinden gelen kuşların göç güzergâhları olan Çoruh deltası, atma‐
cacılar için ideal avlanma noktaları olduğu ifade edilmiştir. Hemen her atmaca‐
cının  atalarından  kalma  ʺTentaʺ  diye  adlandırılan  ağaç  dallarından  yapılmış 
kulübeler  yardımıyla  atmaca  yakaladıkları  gözlenmiştir.  Her  ne  kadar  sahil 
kesimlerinde atmaca yakalama olanağı olsa da atmacacılar yüksek  tepelerdeki 
atmacaları yakalamayı, daha güçlü ve iyi avcı oldukları gerekçesiyle tercih ettik‐
leri gözlenmiştir.  

Yakalama: Atmaca yakalayabilmek için öncelikle “Çiceğenin (Kızıl sırtlı örüm‐
cek kuşu)” yakalanması ve  eğitilmesi gerektiği  ifade  edilmiştir. Çiceğen kuşu 
“kapan, ragi ve kandara” diye adlandırılan 3 farklı yöntemle yakalandığı belirtil‐
miştir. Kapan ve Ragi yöntemlerinde lakot (danaburnu) yem olarak kullanılırken 
kandara yönteminde badara  (çekirge) yem olarak kullanıldığı belirtilmiştir.   Bu 
tekniklerden biriyle yakalanan Çiceğenin eğitim süresi yaklaşık 10 gün sürdüğü 
ifade edilmiştir. Önce uzun sopanın üstünde oturmasını sağlamak  için ʺyerden 
bezdirmeʺ denen  bir  teknik  kullanılmıştır.  Sopaya  oturmasını  öğrenen  kuşa  et 
yemesi  öğretilmiştir.  Etin  çok  taze  ve  yumuşak  olması  gerekmektedir.  Daha 
sonra atmaca yakalama esnasında yorulmaması için sürekli idman (sopa üstün‐
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de dans) yaptırılmıştır. Eğitimini  tamamlanmış kuşla yüksek geçit bölgelerin‐
deki tentelere gidilmiş “nefel veya sindom” diye adlandırılan ağlar tente’nin önü‐
ne gerilmiş ve atmaca geçerken ağın arkasında dans ettirilen kuşu görür ve onu 
avlamak  isteyen  atmaca  ağa  takılarak  yakalanmıştır. Yakalanan  atmaca  fiziki 
olarak  kontrol  edilir  beğenilirse  eğitmek  için  saklanır  beğenilmez  ise  doğaya 
geri bırakıldığı ifade edilmiştir.  

Eğitim aşamaları: Atmacanın eğitim aşamasında en önemli unsurun  ilgi olduğu 
vurgulanmıştır. Eğitilmesine karar verilen atmaca önce birkaç saat dinlendirilir. 
Daha sonra ʺçağçirʺ diye adlandırılan deri bir iple ayaklarından bağlanır. Kuy‐
ruk ve ayaklarına zil  takılır.  ʺBel bağıʺ denilen bir sistemle kaçmaya çalışırken 
kendine zarar vermesi önlenir. Önce kola oturması öğretilir. Kola oturmayı öğ‐
renen  atmacayı  artık  rekreatif  amaçlı geziye  çıkarmak ve  insanlara  alışmasını 
sağlama zamanı gelmiştir. Bunun için atmaca dernekleri mükemmel bir imkan‐
dır. Dernek  bahçelerinde  özel  olarak  yapılan  tüneklere  oturtulan  atmacaların 
karşısına geçen atmacacıların sohbet konusu atmaca olmaktadır. Bu aşamadan 
sonra  kolda  iken  çevredeki  kuşlara  hamle  yapması  gerektiği  ifade  edilmiştir. 
Koldan  kuşlara  hamle  yapmaya  başladıktan  sonra  avuç  içine  alınır  ve  avuç 
içinde kuşa hamle yapması öğretilmiştir. Sonunda canlı bıldırcının ayağına bağ‐
lanan ipin diğer ucu atmacanın ayağına bağlanır ve birlikte uçurulurlar atmaca 
bıldırcını yakalamışsa artık birlikte avlanmaya hazır olduğu belirtilmiştir. “At‐
maca avcıdır zaten bir şey alıştıramazsınız biliyordur ama sizin yanınızda onu yakalar‐
ken doğada olduğunu hissetmeli sana tabii olarak senle birlikte avlanabilmeyi öğretiriz 
(K5, kişisel görüşme, şubat 2013).” 

IV. Kategori: Avlanma 
Kaynak kişilere atmacanın  insanla birlikte avlanma sürecinin tanımlanabilmesi 
için 2 soru sorulmuştur. Bu konudaki düşünceleri ʺAvlanmaʺ kategorisi altında 
iki temada gruplandırılmıştır. Bu temalar Tablo 4’de yer almaktadır. 
Tablo 5.  Kaynak kişilerin Birlikte Avlanmaya ilişkin Görüşlerinin Yansımalarıyla İlgili Bulgular 

Kategori Tema Kod  f 

Avlanma   Yöntem 
Köpek 
Salmak 
Aç 
Av sahası 
Değnek 
Uyum 
Koşul 
Mesafe 

4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Av 
Bıldırcın 
Keklik 

5 
2 
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Yöntem: “Bıldırcın olduğu zaman yeşillik düz bir yere gidersin. Köpekle yada köpeksiz 
avlanılabilir. Yani iki çeşit ama köpekle avlanmak daha kolaydır. Köpeğin bıldırcın bul‐
ma ihtimali daha yüksektir. Köpek bıldırcını bulduğu zaman bıldırcın yerden kalkar ve 
elindeki atmacayı salarsın. Eğer köpeğin yoksa değnek var bizde değnekle çayırlara vu‐
rursun. Ve  bıldırcın  o değneğin  sesinden ürkerek  kalkar. Elindeki  atmacayı  bıldırcına 
doğru salarsın. Tabii atmacan ustaysa yakalar usta değilse ağaca çıkacaksın çaren yok ( 
K4, kişisel görüşme, şubat 2013).”  

Av: Atmacacılık bıldırcın avlamak amacıyla yapılsa da farklı avları da yakaladı‐
ğını söylenmiştir. “Atmaca  ile  eğer atabilirsen her kuş avlanır. Ama bıldırcın  tercih 
ediliyor. Kuyruğu olmadığı  için atmaca onu biraz daha kolay avlıyor. (K2, kişisel gö‐
rüşme, ocak 2013)”. 

V. Kategori: Bakım 
Atmacanın  bakım  sürecin  tanımlanabilmesi  için  5  soru  sorulmuştur.  Kaynak 
kişilerin bu konudaki düşünceleri  ʺBakımʺ kategorisi altında beş  temada grup‐
landırılmıştır. Bu temalar Tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 6. Kaynak kişilerin, Atmacanın Bakımına ilişkin Görüşlerinin Yansımalarıyla İlgili Bulgular 

Kategori  Tema  Kod  f 

 

Bakım 

 
Beslenme 

Yumurta
Kuş 
Et 
Özen 
Cibil 
Yumuşak et 
Balık 
Tavuk 
Tuzsuz 
Ilık 
Bakım 
Öğün 

5
4 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
Yuva 

Kafes
Tünek 
Sesiz 
Sakin 
Sıcak 
Rüzgârsız 
Kışlık 
Açık hava 
Oda 
Kulübe 
Rutubetsiz  
Geniş alan 

3
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Bildiriler 75 

Maliyet 
Ulaşım 
Besleme 
Zaman 
Para 
Konaklama 
Saklama 
Yakalama 

3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

Sezon sonu 
Kışlama
Kaçırma 
Etkinlik 
Tercih 

5 
4 
1 
1 

 

Hastalıklar 

Stres
Kusma 
Eksiklik 
Kestane karası 
Sara nöbeti 
Bağırsak enfeksiyonu 
Hazım  
Kurtlanma 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Beslenme: Atmacacıların  atmacalarını  besleme  konusunda  oldukça  hassas  ol‐
dukları yeni doğmuş bir çocuk gibi ilgilendikleri gözlenmiştir. Atmacayı kuş eti, 
et,  yumurta,  cibil,  tavuk  ve  balıkla  besledikleri  söylenmiştir.  “Tuzlu  ve  soğuk 
yedirmeyeceksin.  Yiyecek  sıcaksa  soğutulmalı,  soğuksa  ısıtılmalı  yoksa  boğaz  yolları 
tahrip olur yani dünyaya yeni gelmiş bir çocuk gibi bakıyoruz  (K1, kişisel görüşme, 
ocak 2013).” “Sütlü yumurta vermek lazım, özellikle soğuk dönemlerde enerji ihtiyaç‐
larının fazla olduğu dönemlerdir (K5, kişisel görüşme, şubat 2013).” 

Yuva: “Şimdi atmaca gündüz tüneklerde saklanır. Yerden en az 1,5 –2 metre yukarda 
olan. Kışlık  için, bir kere atmaca  soğuktan hoşlanmayan bir hayvandır cereyanda kal‐
maması  çok  önemlidir. Oda  sıcaklığının 15 derecenin  altına düşmemesi  lazım. Mayıs 
ayı  geldiği  zaman  onu  bağsız  bütün  şeylerini  çıkararak,  (kuluçka  devresinde)  kendi 
haline bırakmak gerekir. Ve oda sıcaklığını biraz daha yükseltmek gerekiyor. (K2, kişisel 
görüşme, ocak 2013).” “Atmacanın saklandığı yerde en önemli şey rutubet olmaması 
lazım.  Soğuk  olmaması  lazım  soğuk  olduğu  noktada  zaten  atmaca  soğuktan  kaçıyor 
sıcaklara bu yüzden göç ediyor. Özellikle zemin kısmının atmacanın konduğu yerlerde 
sert olmaması önemli, çünkü tırnakları bu hayvanların avcılık yeteneğinin olduğu nok‐
talar. Tırnakları aşınabilir,  tırnakları aşınırsa ava gittiğimizde bıldırcını yakalasa dahi 
ayağından  kaçırabilir.  Biz  buna  kaydırma  diyoruz.  (K5,  kişisel  görüşme,  şubat 
2013).” 

Maliyet: Atmacacılığın her  şeyden önce ciddi bir  ‘’zaman’’ maliyeti olduğunu 
bilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bazen iyi bir atmaca yakalayabilmek için gün‐
lerce dağlarda kalmak gerektiği vurgulanmıştır. Kamuda çalışan atmacacıların 
bir şekilde izinlerini bu döneme denk getirdikleri anlaşılmıştır. Zaman dışında, 
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ulaşım, konaklama, çiçeğenin yakalanması ve beslenmesi, atmacanın beslenmesi 
gibi maliyet giderleri olduğu  tespit  ifade edilmiştir. “Maliyetten ziyade ciddi bir 
zaman  istiyor. Dereye  götürüyoruz  bağa  götürüyoruz  yani  boş  zamanınızı  sırf  buna 
harcıyoruz  (K1,  kişisel  görüşme,  ocak  2013).”  “Tabiki  bir maliyeti  var. Yakalama 
aşamasında  besleyeceğiniz  çiceğenlerin  durumu,  saklama  aşamasında  atmacanın  oda 
ayırdığınız  odanın  elektrik  giderinden  tutun  beslenmesine  kadar maliyeti  var. Yörede 
atmacalar için kullanılan medikal bir şey yok mesela çok enteresan. Örneğin birçok yer‐
de hayvan beslenir ve orda o hayvanlarla ilgili medikal şeyler olabilir. Ama bizde öyle bir 
şey yok insanlar spondan kendileri ürettiği şeyleri kullanırlar. Bir maliyet yok yani bu 
konuda (K5, kişisel görüşme, şubat 2013).” 

Sezon  sonu:  “eldeki  atmacalardan  kışlanacak  atmaca  seçilir,  diğeri  doğaya  bırakılır. 
Çünkü zahmetli bir iş genellikle 1 tane kışlanır.   Herkes de bunu kışlayamaz birde tüy 
değişimi  var. Hayvanın  tüyünü  değiştiremezseniz,  o  hayvanın  hiçbir  anlamı  olmaz. 
Hayvanı doğaya bırakmak zorunda kalırsın ki o da zahmetine değmez (K3, kişisel gö‐
rüşme, şubat 2013).” Bir yıl saklanan atmacaya bölgede “tüylek” adı verilir.   

Hastalıklar:  Atmacaların  yörede  maruz  kaldıkları  hastalık  belirtileri  kusma, 
titreme, hazım sorunu ve bayılma şeklinde ifade edilmiştir. Her ne kadar atma‐
caların hastalanma nedenleri kaynak kişiler tarafından stress olarak ifade edilse 
de  farklı  sağlık  kurumlarının  bazı hasta  atmacalar üzerinde  yaptığı  testler ve 
önerdiği ilaçlar çözüm üretememiş, konuyla ilgili tam anlamıyla yapılmış bilim‐
sel bir çalışma olmadığı  tespit edilmiştir. “Türkiye de kimse araştırmamış, sorma‐
mış, etmemiş ki bilimsel olarak. Bir şey var ama ben Türkiye deki veteriner hekimliğinde 
yırtıcı  kuşların  bakımı  bilmem  neyi  yüzeysel  olarak  değil,  bilimsel  olarak  yapılması 
gerektiğine  inanıyorum. Bu  bütün  kuşlar  için  gerekli. Bir  kliniğin  olması  gerektiğine 
inanıyorum. Bakınız şöyle özetleyelim, İngiltere’de Abu‐Dabi’de Fransa’da rehabilitas‐
yon merkezleri vardır. Adam oraya götürüyor, bakıcıları etini veriyor, suyunu veriyor,  
bilmem ney. Türkiye’de de varsa böyle rehabilitasyon merkezi göstersinler (K2, kişisel 
görüşme, ocak 2013)”. 

VI. Kategori: Önem 
Atmacanın değerinin  tanımlanabilmesi  için 1 soru sorulmuştur. Kaynak kişile‐
rin bu konudaki düşünceleri  ʺÖnemʺ kategorisi altında bir  temada gruplandı‐
rılmıştır. Bu tema Tablo 6’da yer almaktadır. 
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Tablo 6. Kaynak kişilerin, Atmacaya Verilen Değere ilişkin Görüşlerinin Yansımalarıyla İlgili Bulgular 

İlgi: “Gece ne  zaman  sabah  olacak  diye  beklerim,  atmacama  gideceğim de, göreceğim 
diye. Sabah yemini verdikten  sonra  çarşıya gelirim,  eve  erken giderim ki atmacam ne 
yapıyor diye yani çocuklar kadar değil ama çocuklardan sonra o kadar severiz atmacala‐
rı. Toplumda dizdik mi atmacaları o der benim atmacam güzel öbürü der benimki daha 
güzel (K1, kişisel görüşme, ocak 2013).” “Atmacanın özel bir anlamı olmaz olur mu 
zaten atmacacı 3 ay sürekli atmacının peşindedir işi dahi olsa bırakır bir şekilde atmaca‐
nın  peşine  gider. Atmaca  sezonu  bitince  de  gerek  internet  üzerinden  gerekse  atmaca 
sohbetlerinde  sürekli  olarak yani  bir  şekilde hayatımızda hep yeri var. Her  zaman  bir 
muhabbeti var avcılar derneğinde. Dönemi bitse de atmaca hep  farklı bir yerdedir. Çok 
farklı bir sevgi. ( K5, kişisel görüşme, şubat 2013).” 

VII. Kategori: Statü 
Atmacanın yasal durumunun tanımlanabilmesi için 1 soru sorulmuştur. Kaynak 
kişilerin  bu konudaki düşünceleri  ʺStatüʺ kategorisi  altında  bir  temada  grup‐
landırılmıştır. Bu tema Tablo 7’de yer almaktadır. 

Usta atmacacı:     “Atmacacılık konusu Orman Bakanlığına bağlı olan milli parkların 
genelge ile belirlemiş belli bir statüye almış. Sertifikası olan insanların bu işi yapabilece‐
ği belirtilmiş. 2 tane atmaca saklama hakkı var bunların birini kışlatabilir. Sertifikanın 5 
yıl geçerliliği var. (K2, kişisel görüşme, ocak 2013).” 

SONUÇ 

Doğu Karadeniz bölgesinde rekreatif etkinlik amaçlı yapılan atmacacılığın, yöre 
halkı tarafından tercih edilme sebeplerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada 

Kategori Tema Kod  f 

Önem 
 

İlgi 
Sevgi 
Fedakârlık  
Özen 
Spor 
Gösteriş 
Gurur 

4 
2 
2 
1 
1 
1 

Tablo 8. Kaynak kişilerin, Atmacanın Yasal durumuna ilişkin Görüşlerinin Yansımalarıyla İlgili 
Bulgular 

Kategori Tema Kod  f 

Statü  Usta atmacacı 
Eğitim 
Dernek 
Sertifika 
Kurs 
Vize 
Milli parklar 
Denetim 
Yaptırım 

3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
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atmacacılığın oldukça  eski bir  tarihi olduğu ve  teknolojik gelişmelere  rağmen 
hazırlık,  yakalama,  eğitim,  besleme,  avlanma  yöntemlerinde  hiçbir  değişiklik 
olmadığı gözlenmiştir. Eski dönemlerde  insanlar yırtıcı kuşları hayatlarını  ida‐
me ettirebilmede bir yardımcı, bir avlanma aracı, bir can yoldaşı olarak görül‐
mekteydi. Bölgede atmacalara karşı duyulan sevginin nedeni bu minnet duygu‐
sunun bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Atmacacılığın bölgede rekreatif 
bir etkinlik olarak varlığını sürdürebilmesinde bu karşılıklı diyaloğun ciddi bir 
katkısı olduğu söylenebilir. Bölgede atmacacılığın bir boş zaman etkinliği olarak 
tercih edilmesinin diğer nedenlerine bakıldığında, bölgenin kuşların önemli bir 
göç  yolu  üzerinde  olması,  ekonomisin  tarıma  dayalı  olması,  bölgede  atmaca 
zamanın çay kesimlerinin dinlenme dönemlerine denk gelmesi ve bölge insanın 
sürekli  olarak  doğanın  içinde  bulunma  istekleri  şeklinde  değerlendirilebilir. 
Bütün bunlara  ilave olarak atmacacıların atmacalarından nasıl bahsettikleri ve 
onların  anlattıklarını  kelimelerle  ifade  etmek  oldukça  güçtür.  Atmacacıların 
rahatsızlıklarını belirttiği bir diğer unsur  İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri‐
nin başını çektiği avcı kuşlar festivali (Festival of Falconry)’dir. Bu festivallerin 
bizim  ülkemizde,  bölgemizde  yapılması  gerektiğini  ifade  etmişlerdir.  Ayrıca 
dünyada kabul görmüş bir kültürün kendi ülkesinde yeterince  ilgi görmemesi 
bu kültüre gönül vermiş insanları üzdüğü görülmüştür. Devletin getirmiş oldu‐
ğu yasal zorunlulukların (usta atmacacı sertifikası, vize) ücretli olması atmacacı 
sayısındaki ciddi düşüşe neden olarak gösterilmekte, kültürün gelecek nesillere 
taşınması hususunda sorun olarak ifade edilmiştir. Bir diğer sorun olan atmaca 
hastalıkları  artarak  devam  etmekte  konuyla  ilgili  farklı  sağlık  kuruluşları  ve 
üniversitelerin atmacalar üzerinde bazı testler yaptığı fakat çözüm üretilemedi‐
ği belirtilmiştir. Atmacacılar bizim ülkemizde de Abu‐Dabi’deki (falconhospital) 
gibi bir rehabilitasyon merkezinin kurulmasını ve araştırmaların bu merkezler‐
de  yapılmasını  gerektiğini  belirtmişlerdir. Bölge  insanın  atmacacılığı  rekreatif 
bir etkinlik olarak tutku haline geldiği gözlenmiştir. Bu tutkunun gelecek nesil‐
lere aktarılmasının, yöre  insanı kendileri gibi devletin de  sorumluluğunda ol‐
ması gerektiğini belirtmişlerdir.  
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ÖZ 
Günümüzde kadınlar  (ev hanımları, çalışan kadınlar, sanatçılar, sporcular, siyasetçiler, sos‐
yetik, köylü, gecekondulu kadınlar, fedakâr anneler, iyi eşler) toplumun kendilerine yükledi‐
ği görevlerden arta kalan zamanlarını değerlendirme konusunda oldukça becerikli ve yaratı‐
cıdır.  Serbest zaman etkinliklerinde bazen anne, ev hanımı, iyi bir eş, becerikli bir gelin, ev‐
lat rollerini pekiştiren faaliyetlere (dikiş nakış kursları, yemek kursları, güne gitme, sınıf an‐
nesi olma… vb.) katılmakta, bazen kadın olma özelliğine dair etkinlikte (güzellik salonlarına 
gitme, alışveriş…vb.) bulunmakta, bazen de toplumda birey olarak kendini göstermeye yö‐
nelik  faaliyetlere    (siyasi  partilerin  kadın  kollarına  katılım,  derneklere/vakıflara  üye  olma, 
okul aile birliklerine katılma…vb.) katılmaktadır. Günümüzde metalaştırılan ve ticarileştirilen 
kadınlara ait serbest zaman etkinliklerine  ilişkin çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışma 
her kesimden kadının katıldığı  serbest  zaman etkinliklerinin  tespiti ve değerlendirilmesine 
yöneliktir.  
 
Anahtar Sözcükler: Serbest zaman, Serbest zaman etkinlikleri, Kadınların serbest zaman et‐
kinlikleri. 

 
 
GİRİŞ 

İnsana  ait  akılcı  kullanımı  gerektiren  bir  kaynak  olan  zaman,  insanın  devam 
ettirdiği yaşamın yerine göre uzun ya da kısa süreli, tekrar edilmesi olanaksız, 
başlangıcı ve sonu belli, bir eylemin içinde geçtiği, saatle ölçülebilen bir bölüm‐
dür (Tekin, 2007). Birey bu süreyi kendisi ve başkaları için yaşamının gerekleri‐
ni yerine getirmek için kullanır. Yaşamın gereklilikleri (çalışmak, uyumak ..gibi) 
yerine getirildikten sonra arta kalan, zorunluluğu olmayan (hafta sonu dinlen‐
celeri, …gibi) zaman dilimi ise, serbest zamandır. Serbest zaman,  bireyin fizik‐
sel ve zihinsel olarak kendisini rahatlattığı, dinlendirdiği zamandır (Belli, 2012). 
Serbest zaman genellikle bir şeyle yükümlü olmamakla karakterize edilmiş bir 
ruh halidir. Bu dönem bir etkinlik içerebilir de içermeyebilir de. Burada önemli 
olan  bireyin  içinde  bulunduğu  çevredeki  etmenlerle  huzurlu  ve  üretken  bir 
şekildeki yaşama tutumudur (Veal, 1992). Serbest zaman etkinlikleri, iş dışında 
dinlenmek, eğlenmek için yerine getirilen spor, kültürel arayış, oyun ve sosyal 
aktiviteler gibi geniş bir yelpazeyi içine alır (Kara, 2013). 
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Evrensel ve  insani bir  ihtiyaç olan serbest zaman, bireyin gün  içerisin‐
deki ev, iş, kurumsal veya ailesel zorluklardan gelen yorgunluğundan ve sıkın‐
tısından kurtulmasına yardımcı olmaktadır. Serbest zaman etkinliklerine katılan 
birey,  psikolojik  gücünü  tekrar  kazanmakta,  enerjisini  toplamakta,  eğlenerek 
sıkıntılarından kurtulmakta ve kişisel kaynaklarını mükemmelleştirerek kendi‐
sini yenilemektedir. Kısacası serbest zaman ve bu dönemde yapılan etkinlikler, 
dinlenceyi,  eğlenceyi,  öğrenmeyi  ve  serbest  yaratıcılığı  sağlamaktadır  (Aslan, 
2000). Serbest zaman etkinlikleri, ortam değiştirilerek yapılmalıdır. Ortam deği‐
şikliği psikolojik açıdan gereklilik, rekreasyonel etkinliklerin amaca uygun ola‐
rak gerçekleştirilebilmesi açısından da zorunluluktur (Orel, 2003). 

Serbest zaman etkinliklerine birey kendi isteğiyle katılır. Ciddi ve amaç‐
lı  olan  bu  faaliyetlerin  amacı  ve  değeri  kişiden  kişiye  değişir. Kimisi  serbest 
zamanını dolu dolu ve zevk alarak yaşamak için, farklı şeyler yapmayı istediği 
için, kimisi arkadaşlarla iletişimde bulunmak,   deneyimler yaşamak, yaratıcılık 
duygusunu tatmak, toplumsal yarar elde etmek (Aydoğan ve Gündoğdu, 2006) 
monotonluktan  uzaklaşmak,  dinlenmek,  heyecan  duymak,  gezmek,  görmek, 
farklı yaşantılar elde etmek gibi pek çok nedenle tercih eder (Tekin, 2007).  

Birey serbest zaman etkinliğine  içsel ve dışsal olarak motive olur.  İçsel 
olarak motive  olmuşsa  (bilmek,  başarmak, dürtüyü/uyarıyı hissetmek) maddi 
ödüller veya dışsal kısıtlar olmadan da etkinliklerini gerçekleştirir.  Birey bazen 
de etkinliğe kendi iyiliği için değil, bir amaç (yoksul öğrencileri okutmaya yöne‐
lik kermesler, gönüllü annelik… gibi) uğruna katılır (Lapa vd., 2012). Bu çalış‐
ma,  kadınların  serbest  zaman  etkinliklerinin  gerekliği  ve  topluma  olan  etkisi 
üzerinde durularak, etkinlik seçimleri üzerine değerlendirme yapılmıştır.  

KADINLARDA SERBEST ZAMAN YÖNETİMİ 

Serbest zaman yaşamımızda önemlidir. Herkesin yaşamının belli dönemlerinde 
serbest ve bağımsız olmaya  ihtiyacı vardır. Ancak kadınlar  toplumdaki yerleri 
nedeniyle erkeklere göre serbest zaman etkinliklerine katılmada daha az fırsata 
ve  olanağa  sahiptir.  Çünkü  kadının  yeri  evi,  eşinin  ve  çocuklarının  yanıdır 
(Demir ve Demir, 2006). Bununla birlikte, kadınların erkeklerden  farklı serbest 
zaman değerlendirme alışkanlıkları ve etkinlikleri de bulunmaktadır.  

Toplumsal bu ön yargıya karşın son yarım yüzyılda kadın ve erkeklerin 
zaman harcama  şekilleri önemli ölçüde değişti. Kadının  ev dışında ücretli bir 
işte çalışması ile erkekler ev işlerine ve çocuk bakımı için daha fazla zaman ayı‐
rır hale geldiler. Erkekler  çocuk bakma ve  ev  işleri  için  ayırdıkları  süre bakı‐
mından  kadınları  yakalayamazlar  ancak  bu  gün  kadın  teknolojinin  de  yardı‐
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mıyla serbest zaman bulma şansı geçmişe oranla artırmıştır (Pew Research Cen‐
ter, 2013).  

Serbest  zaman  etkinliği  için  ayrılan  süre  çok  önemli değildir. Önemli 
olan  kadının  kendisini  o  zaman dilimi  içinde  yönetebilmesidir. Bunun  içinde 
kadının  yaşamını  planlaması  ve  örgütlemesi  gerekir.  Kadının  serbest  zaman 
kullanımını  etkileyen  önemli  etkenler  vardır.  Bunlar,  içinde  yaşadığı  dönem, 
yaşam bileşimi ve çevredir. Kadın küçük çocukları olduğu dönemde, zamanının 
büyük  çoğunluğunu  çocuklarına  ve  ev  işlerine  ayırmak  zorundadır.  Ailede 
yaşayan sayısı fazla, çoğunlukla da dışarıda çalışıyorsa, evde bakılması gereken 
hasta ve yaşlı da varsa evdeki bu bileşim nedeniyle de kadın zamanının büyük 
bir kısmını eve ayıracaktır. Evin çarşıya, pazara, çocukların okuluna, hastaneye 
yakınlığı, mimari konumu ve konforu kadının serbest zaman kullanımını etki‐
lemektedir. 

Alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, oyun/temsil salonları, parklar,  tu‐
ristik  bölgeler/aktiviteler kadınların  sıklıkla  tercih  ettiği  etkinlikler haline  gel‐
miştir  (Aytaç 2006). Tüketimi destekleyen bu yerler, kadınların  serbest zaman 
etkinliklerini  kontrol  altına  almış,  kadının  yaşamını metalaştırmıştır. Medya, 
kamuoyu,  reklamlar, propagandalar kadına yönelik  serbest zaman etkinlikleri 
ticarileştirmiş, kadına anne sıfatı  ile değil, kadın sıfatı  ile seslenmeye başlamış, 
böylece kadın  tüketen bir hayatın verisi haline gelmiştir  (Toruk vd., 2013). Bu 
gün pek çok şirket kadınlara ait serbest zamanı kontrol etme ve disipline sokma 
yönünde büyük bir yarışın içindedir (Aytaç, 2006). 

Medya özellikle ev dışında çalışmayan kadına sosyal bir varlık oluşunu 
unutturarak günlük yaşamının  tüm  ayrıntılarını kapsayacak  şekilde kültür ve 
eğlence sunması serbest zaman etkinliği olduğu konusunda sihirli bir yol  izle‐
mektedir.  Sonuçta  kadın  para,  sağlık,  arkadaşlık,  aile,  romantik  ilişki,  kişisel 
gelişim, eğlence, dinlenme, fiziksel ortam ve çevre konusunda kendine televiz‐
yon karşısında daha fazla zaman ayırır hale gelmiştir. Kadın taklitçi bir tüketim‐
le kuşatılarak yaşam içinde pasifize edilmektedir. Kimi zamanda kadın televiz‐
yonun pasif seyredicisi değil aktif oyuncusu haline de gelmektedir (Toruk vd., 
2013). Kadının serbest zaman etkinliklerinde tüketici konumuna girmesi engel‐
lenmeli, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi desteklenmelidir (Şener, 2009). 

KADINLARIN SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ 

Kadının içinde bulunduğu toplumun kültürü, ekonomik durumu, sosyolojik ve 
fiziksel  çevresi,   yaşı,  inancı, eğitim durumu ve  fiziksel durumu, yaşam  şekli, 
sahip olduğu imkânlar, çevresinde var olan rekreatif potansiyel ilişkileri, kişilik 
özellikleri, duygusal  zekâsı, geçmiş deneyimleri,   medeni durumu  serbest  za‐
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man etkinliklerine olan ihtiyacı, etkinliğin türünü ve kimlerle yapacağını belir‐
lemektedir (Ardahan, 2012).  Genellikle seçim, diğer aile fertlerinin de katıldığı 
aile merkezli etkinlikler olup, ilişki kurmak, dostluk ve gönüllü faaliyetleri üze‐
rine  kurulu  sosyal  aktivitelerdir  (Moss,  2006). Özellikle  evde  gerçekleştirilen 
pek  çok  etkinlik, kadının  serbest  zaman  etkinliklerinin  sınırlarını  çizmekte ve 
birincil görevlerini yansıtmaktadır (Bulgu vd., 2007).  

Kadınlar kendilerini başkalarına göstermek, başkalarından onay almak, 
takdir  edilmek,  yeteneklerini  başkalarıyla  kıyaslamak,  öğrenmek,  öğretmek, 
grup kurmak, sosyal güç elde etmek, rekabet etmek, zaman öldürmek, sıkıntı‐
dan kurtulmak sosyalleşmek, yardım almak, yardım etmek, risk almak, kontro‐
lü elinde tutmak, içinde bulunduğu ortamdan uzaklaşmak  (Ardahan, 2012) için 
kendisine  uygun  aşağıda  bazılarına  değindiğimiz  etkinlik  ya  da  etkinliklere 
zaman ayırmaktadır: 

Gün 

Kadınlar buluşmak, kaynaşmak ya da sosyalleşmek için “gün” denilen zaman‐
larda kura  ile belirledikleri  sırayla birinin  evinde  toplanırlar. Bu  toplantılarda 
pasta, börek gibi çeşitli ikramlar yapılır. Günler zamanla çeşitlenmiş, ekonomik 
meta (altın günü, dolar günü… vb) ya da dini konu (Yasin günü… vb) ile des‐
teklenmiştir. Gerek çalışan gerekse ev kadınlarının bu tür organizasyonları hem 
düzenleyici  hem  de  katılımcı  olmaları,  serbest  zamanın  değerlendirilmesinin 
ötesinde  sosyal  ilişkilerin geliştirmesinde de  önemli  etkiler  yaratabilmektedir. 
Hem misafir  etme  adına marifetlerini ortaya  koymak, hem de misafir  edilme 
olarak  değer  verildiğini  görmek  kadınları  daha  organize  çalışmalara  yönelte‐
bilmektedir.  

Evde gün hazırlıkları günlerce önce başlar. Ev  temizlenir,  ikram  listesi 
hazırlanır,  alışveriş  yapılır. Çoğu  kadın  için  ev  ya da masa dekorasyonu  için 
övgüler  almak  çok  önemlidir. Bu  günlerde  kadınlar  arasında  sohbetler  edilir, 
tarifler alınır verilir. Diğer yandan, son dönemde bankalar altın günlerinde top‐
lanan  altınları  ekonomiye  döndürmeye  çalışmakta  “altın  hesapları”  açmakta, 
kadınlara yeni kazanç olanakları sunmaktadır. Bu yolla yastık altına kaçan para 
ekonomiye döndürülmeye çalışılmaktadır. 

Çarşı-Pazar Gezme  

Son günlerin popüler mekânları olan alışveriş merkezleri  (AVM), sadece  ticari 
boyutları  ile değil,  insanların eğlendiği, hoşça vakit geçirdiği mekânlar olarak 
karakterize  olmuştur.  AVM’lerde  perakendeciler  tüketicilerin  ilgisini  çekmek 
için bir dizi etkinlikler düzenlemeleri, sosyal  faaliyet alanlarının varlığı  ile  (si‐
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nema, cafe, fast‐food, oyun alanları, kuaför, sanat sergileri, canlı performanslar) 
rekreasyon alışverişçiler, bir mal veya hizmet almaksızın zamanlarını eğlenceli 
bir biçimde geçirebilmektedir. Bu nedenle AVM’ler kadınları kendilerine çeken 
pek çok etkinlik nedeniyle çekiciliği olan mekânlardır ( Argan vd., 2012). Diğer 
yandan kadınların özellikle giyim pazarlarına yönelik  ilgileri ürün  satın  alma 
kadar, arkadaş gruplarıyla birlikte gezme için de bir fırsat olarak değerlendiril‐
mektedir. Bir dönemin meşhur Rus pazarları, Salı pazarları,  İstanbul pazarları 
vb.  şeklinde  açılan  sergiler  kadınlar  için  oldukça  fazla  ilgi  çeken  alanlardan 
birisi olarak değerlendirilmektedir.   

Kutsal Yer Ziyaretleri 

Türk toplumunda dinin etkisiyle rekreasyonel yaşam her dönemde büyük çeşit‐
lilik ve zenginlik kazanmıştır. Zorunlu ibadetler yerine getirildikten sonra dinen 
yapılmasında zorunluluk bulunmayan nafile ibadetler (Karaküçük, 2008), cami 
ziyaretleri, yatır ziyaretleri, ramazan geceleri eğlence ve şenlikleri, dini sohbet‐
ler ve toplantılar kadınlar tarafından sıkça tercih edilen etkinliklerdir. Dini açı‐
dan önemli gün ve gecelerde de önemli zatların mezarları, türbelerine kadınlar 
tarafından ziyaretler yapılmaktadır.  

Günümüzde pek çok kadın sosyo‐kültürel durumu fark etmeksizin ya‐
tır ve  türbelere korkuyla karışık  saygı duymakta ve genellikle  çaresiz kalınan 
durumlarda  (şifa  bulmak,  çocuk  sahibi  olmak,  işe  girme,  felaketten  kurtul‐
ma,..vb) buralara ziyarete gitmektedir. Dua edip adak adamak kadınlar arasın‐
da oldukça yaygındır (Coşkun, 2013). Bu tür yerlerin ziyaretleri belirli grup ve 
toplulukların yapmış olduğu bir  etkinlik değil  aynı  zamanda  farklı kesimden 
pek çok insanın dilek, istek ve beklentilerine bir arayış içinde olmasının bir so‐
nucu olarak gerçekleşmekte ve buna yönelik çeşitli organizasyonlar düzenlen‐
mektedir.  

Sportif Faaliyetler  

Kadınların yoğun, yorucu, rutin ve sıkıcı olan iş ve ev hayatının stresinden kur‐
tulmak  için  son  zamanlarda  hayatlarına  sporu  yerleştirdikleri  görülmektedir. 
Kadınlar  genellikle,  yürüyüş,  koşu,  aerobik,  yüzme,  dalma,  jimnastik,  tenis, 
fitness, plates, halk oyunları, aletli spor, gibi  rahatlatıcı,  toparlayıcı, artistik ve 
estetik spor dallarını tercih etmektir. Pek çok kadın, güzelliklerini ve çekicilikle‐
rini  korumak,  formda  kalmak,  zayıflamak,  stres  ve  hastalıklara  karşı  direnç 
kazanmak,  gençlik,  güzellik, mutlu  olmak,  yeni  deneyimler,  arkadaşlıklar  ve 
sosyal çevre edinmek için spor yapmaktadır (Tel ve Köksalan, 2008). Bazen tek 
başına yapılan bazen de grup içindeki faaliyetlere katılırlar. Son dönemde bele‐
diyeler park ve bahçelere herkesin spor yapabilmesi için egzersiz aletleri yerleş‐
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tirmektedir. Egzersiz aletleri sayesinde, gün  içinde spor yapan kadınlara daha 
sık rastlanmaktadır. 

Siyasi Partilerin Kadın Kollarına Üyelik  

Erkek egemen siyasi yapı içinde oldukça sınırlı olan kadınların siyasal yaşamın 
içine çekilmesi, siyasi ortamda görünürlüğünün artırılmasında partilerin kadın 
kolları önem  taşımaktadır. Kadınlar siyasi partilerin mahalle  toplantılarına, ev 
gezilerine, kermes  faaliyetlerine, hasta ziyareti gibi siyasi getirisi düşük  ikincil 
faaliyetleri yürütmektedir. Burada yapılan işler, siyasi bir çalışmadan çok, kadı‐
na  toplumun  biçtiği  geleneksel  yapısına uygun  sosyal  bir nitelik  taşır  (Çadır, 
2011). Kadınların  siyasette  karar  kıldıklarında  siyaseti  amaç değil  araç  olarak 
görmeleri, aynı zamanda serbest zamanı etkin bir şekilde değerlendirmelerinin 
de  bir  göstergesidir.  Siyasette  kadın  olarak  yer  almak,  hem  bir  kadın  olarak 
kişisel tatmin, hem de ideolojik açıdan var olma düşüncesinin eyleme dökülme‐
sidir. Özellikle serbest zamanlarında topluma yararlı etkinliklerde bulunmanın 
siyasi destekle birleşebilmesi kadınların daha çok ilgisini çekebilmektedir. 

Kişisel Gelişim Kurslarına Katılma 

Ülkemizde yaygın olarak halk eğitim merkezleri, belediyeler ve özel kurumlar 
tarafından kadın odaklı kurslar düzenlemektedir. Açılan kurslar yöresel özellik‐
lere göre çeşitlenmektedir. Enstrüman çalma/yapma, takı tasarım, yemek, dikiş 
nakış,  boyama  (ahşap/  kumaş),  yabancı  dil,  ebru,  halıcılık,  resim,  trikotaj,  tel 
kırma  ve  kuran  kursu  gibi  birçok  konuda  kurslar  açılmaktadır. Özellikle  ev 
kadınlarının  kış  aylarında  tercih  ettikleri  bu  kurslara  ilgi  oldukça  yüksektir. 
Diğer yandan, kursların sonucunda yapılan eser ve üretilen ürünlerin sergilen‐
mesi  kadınların  bu  tür  etkinliklere  teşvik  edilmesi, maddi  ve manevi  tatmin 
yaşamalarına olumlu etki yaratabilmektedir.  

Sosyal medya kullanımı 

Bireylerin  çevre  ile  etkileşimlerinin  doğasının  değişmesi,  gelişen  teknoloji  ve 
internetin kısa bir sürede tüm dünya da kabul görmesi serbest zaman etkinlikle‐
rinin  niteliğini de değiştirmiştir.    Facebook,  twitter  gibi  sanal  ortamlar, diğer 
insanlarla etkileşime geçme, sosyal destek oluşturma, eğlenme, mutluluk ya da 
kaçmak, uzaklaşmak gibi nedenlerle serbest zaman aracı olarak kadınlar özel‐
likle, ev hanımları, bekâr kadınlar, üniversitede okuyan genç kızlar  tarafından 
daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Sanal ortama giren kadınlar, rutin hayat‐
larından uzaklaşma  fırsatı  elde  ederken  eğlenmekte ve  sosyalleşmekte,  sosyal 
bir güç elde etmektedir (Akyıldız vd., 2012). 
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Aynı  şekilde kadınlar  son günlerde yaygın olarak  internet ortamında, 
blog  açmaktadır.  Bu  bloglarda  yemek  tarifleri,  dekorasyon,  magazin,  çocuk 
bakımı,  güzellik, diyet  sırları  gibi  özgün  ve  güncel  yazılar  yazmakta,  bloğun 
tanınmışlığına göre ürün satışlarından, reklamlardan da gelir elde edilebilmek‐
tedir. Bu tür fırsatlar kadınlar için, hem serbest zaman etkinliği, hem de zevkle 
uğraş vererek gelir elde edebileceği iş haline dönüştürülebilmektedir.  

Gönüllü Annelik Faaliyetleri  

Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocukların toplumdan kopmaması, ihtiyaç‐
ları olan sevgi ve şefkatin verilmesi  için, oluşturulan gönüllü annelik kurumu‐
na, çalışan, çalışmayan, evli, bekâr, çocuklu, çocuksuz, genç, yaşlı pek çok kadın 
destek vermektedir. 

Gönüllü  anneler,  kurumun  belirlediği  günlerde  en  az  iki  saat  olmak 
üzere haftada bir gün çocuklarla birlikte olmaktadır. Gönüllü anneler, çocukla‐
rın banyolarına, kahvaltısına, temizliğine yardım eder, onlarla oyun oynar, pro‐
fesyonel bir destek veriyorsa dans, halk oyunları, müzik gibi konularda eğitim‐
lerine destek olur. Hafta sonları sinemaya, tiyatroya, pikniğe giderler. Gönüllü 
anneler  tıpkı  kendi  çocukları  gibi  çocukları  ahlaklı  ve  iyi  insan  olmaları  için 
çalışırlar (Sözlü, 2007). 

Doğa Yürüyüşleri 

Son dönem  tatil  tercihlerinde doğa, macera, heyecan,  eğitim ve öğrenme  gibi 
yeni turizm trendlerinin öne çıktığı görülmektedir. Turizm rotası olarak adlan‐
dırılan doğa, macera, heyecan, eğitim tarzındaki tatilde, doğal ve kültürel çeki‐
ciliklerin bulunduğu bir bölgeye ziyaretçiler yürüyerek, motorlu araçla ya da at 
sırtında gitmektedir. Kadınların ve erkeklerin katıldıkları bu tür doğa ve kültür 
yürüyüşleri, şehir hayatından sıkılmış insanları doğa ile yakınlaştırmayı hedef‐
lemektedir  (Türker, 2013). Yürüyüşe katılanlar, doğada olmak, birçok  şeyi do‐
ğasında yaşamak, katıldığı geziyi, orada olduğunu başkalarıyla paylaşmak ister 
(Ardahan, 2012). Kırsal ve tarihi rotalar farklı tema ve konu başlıklarında (biyo‐
lojik saha çalışması, keşif gezisi, bilinçlenme…) oluşturulmaktadır. “Saint Paul 
Yolu”,  “Lidya Yolu”, Kastamonu Valiliği  tarafından  açılan  “Yenice Trekling”, 
Düzce  Doğa  Yürüyüş  Parkurları  ülkemizde  bulunan  rotalardan  bir  kaçıdır 
(Türker 2013). 

Sınıf Anneliği/Okul Aile Birliği Üyeliği 

Resmi  bir  kimliği  olmayan  sınıf  anneleri,  öğretmen  ile veliler  arasında köprü 
görevi yürütürler. Sınıfın ve öğrencilerin  ihtiyaçlarının giderilmesi  için çalışır‐
lar. Çoğu kadın için sınıf anneliği önemlidir. Sınıf anneleri, sınıfın ihtiyaçlarının 
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(perde, masa örtüsü) satın alınmasında, sınıf gezi ve pikniklerinde çocuklara ve 
sınıf  öğretmenine  yardımcı  olur. Okul  yönetimi  ile  birlikte  çalışan Okul Aile 
Birliği’ne üyelikte çoğu kadın için önemli aktivitelerdendir. 

Çay Partileri /Matineler 

Çeşitli amaçlarla yapılan farklı etkinliklerde bulunmaktadır. Siyasi, dini, eğitim, 
kültürel  vb  içerikli  bu  tür  etkinliklerin  bir  parti  havasında  gerçekleştirilmesi, 
hem etkinliğin amacına ulaşmasını hem de  serbest zamanda eğlenmeyi  sağla‐
ması açısından oldukça önemlidir. Siyasi partilerin, üye, gelir sağlamak ve par‐
tilerini tanıtmak amaçlı kadınlara yönelik yaptıkları eğlence temalı ortamlardır. 
Okul Aile birlikleri de okula gelir sağlamak amaçlı çay partileri düzenlemekte‐
dir. Aynı zamanda öğrenci velilerinin aralarında  tanışıp kaynaşması da hedef‐
lenir. Farklı şekillerde gerçekleştirilen ve sadece kadınların ve çocukların katıla‐
bildiği müzikli eğlenceler olarak matineler de serbest zamanın değerlendirilme‐
si bakımından kadınlar için önemli bir etkinliktir. 

Dernekler Çalışmalarına Katılma; Kermesler, Sanatsal Faaliyetler 

Kadınlar ilgi alanlarına göre (kadın dernekleri, yardımlaşma dernekleri…) çeşit‐
li dernek faaliyetlerine üye ya da yönetici olarak katılmaktadırlar. Bu tür etkin‐
likler kadınlar  için önemsenmekte ve oldukça  fazla  ilgi görmektedir. Bu kap‐
samda,  örneğin  kermesler vb  etkinlikler, hem  yardımlaşmayı hem de  zamanı 
etkin bir şekilde değerlendirmeyi sağlamaktadır. Bir derneğe, camiye, okula ya 
da fakir öğrencilere destek olmak amacıyla kadınların evlerinde yaptıkları pas‐
talar,  börekler,  el  işlerini  kermes  adı  verilen  genellikle  açık  hava  stantlarında 
satışları  yapılır. Kadınlar  arasında  yaygın  olan  bu  etkinlik  dayanışma  örneği 
sergilemesi açısından önemlidir. Diğer yandan, İl Kültür Müdürlüğü, belediye‐
ler veya derneklere  bağlı  olarak  kurulan  koro  çalışmaları  (Türk  sanat Müziği 
Korosu,  Türk Halk Müziği  korosu…)  kadınların  tercih  ettiği  önemli  sanatsal 
serbest zaman faaliyetlerindendir. 

Kışa Hazırlık/Çeyiz Hazırlığı/Düğün Hazırlığı 

Kadınlar kışa hazırlık, çeyiz, düğün hazırlığında imece usulü ile çalışır, birbirle‐
rine destek verirler. Akraba ve komşu kadınlar arasında yapılan bu dayanışma 
geleneği  ile geleneklerin geleceğe  taşınmasında önemli  rol oynar. Kış hazırlığı 
için tandır ekmeği, salça, turşu, konserve, erişte ve bulgur gibi yiyecekler hazır‐
lanır. Bu hazırlıkların bazılarını kadınlar kendisi yapamaz. Bu yiyeceklerin ime‐
ce usulü yapılması komşularla, akrabalarla bir araya gelinmesini sağlamasının 
yanı sıra işler de yorucu olmaktan çıkmaktadır. Çeyiz ve düğün hazırlıkları da 
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akrabalar ve komşularla birlikte yapılır. Çeyiz, düğün alışverişleri, ev temizliği, 
çeyiz serme, düğün yemeklerinin pişirilmesi bu hazırlıklardan bazılarıdır. 

Televizyon Programları 

RTÜK tarafından 2007 yılında yapılan “Kadınların Televizyon İzleme Eğilimleri 
Araştırması”nın  sonuçlarına  göre,  en  çok  televizyon  izleyen  kadınların  evli, 
ilkokul mezunu,  işsiz  veya  emekli  olduğu  tespit  edilmiştir. Aynı  araştırmaya 
göre, kadınların açık ara yerli dizi izledikleri sonra haber bültenleri, kadın prog‐
ramları,  müzik/eğlence/talk  show  programlarını  izledikleri  tespit  edilmiştir 
(Çelik,  2007).  Bugün  televizyon  kanallarının  ana  hedef  kitlesini  oluşturan  ev 
hanımları  sabah  ve  gündüz  kuşağı  programlarının  pasif  izleyicisi  olmasının 
yanı  sıra,  evlilik programlarının, yemek programlarının  aktif oyuncusu ya da 
talk show gibi programların stüdyolarında misafir izleyici olmaktadır. 

SONUÇ 

Kadının  yaşamındaki  farklı  dönemlerin  onda  yaratmış  olduğu  etkiyi  ortadan 
kaldırmasına yardımcı olan serbest zaman etkinlikleri kadınların yaşam kalite‐
sini ve niteliğini olumlu yönde artırmaktadır. Serbest zaman etkinlikleriyle ilgi‐
lenen kadınlar incelendiğinde, günlük yaşamlarında mutlu oldukları, pozitif bir 
bireysel  kimliğe  sahip  oldukları,  amaçlarına  ulaşma  konusunda  uyumlu  ve 
fiziksel  olarak  kendini  iyi  hissettikleri,  ekonomik  ve  sosyal  ilişkilerinde  rahat 
davrandıkları  görülmektedir.  Bu  nedenle,  sağlıklı  bir  toplumun  temeli  olan 
kadınlarımızın önündeki hemen hemen her toplumda var olan cinsiyetçi bakış 
algısının oluşturduğu engellerin kaldırılması için mücadele edilmesi gerekmek‐
tedir.  

Toplumun farklı tabakalarında yer alan kadınların serbest zaman etkin‐
liklerine katılma sıklığı farklıdır. Farklı gruplardan kadınlar aynı etkinlikte eko‐
nomik gelir nedeniyle buluşsalar da sınıf kültürü nedeniyle ayrışabilmektedir. 
Kadınlar kendilerine benzeyen kadınlarla arkadaşlık, komşuluk yapmayı tercih 
ederler. Dolayısıyla bu kadınlar aynı ya da benzer etkinlikte buluşurlar. Böylece 
kendi sınıf kültürlerini oluştururlar. 

Ülkemizde  bu  tür  etkinlikler  kapsamında  yeterli  bilimsel  çalışma  bu‐
lunmamaktadır. Bu çalışma değerlendirme amaçlı yapılmıştır. Dolayısıyla nice‐
liksel bir verisi bulunmamaktadır. Değerlendirme,  literatür  tarama yöntemi ve 
gözlem tekniğine dayanmaktadır. Bu bağlamda, kadınların yaşam tatmini, ser‐
best zaman engelleri ve bu engellerle mücadele konusunda literatürdeki eksik‐
lik de dikkate alınarak daha ayrıntılı bilgi için farklı örneklem gruplarının ince‐
lenmesi önerilebilir.  
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ÖZ  
Gönüllülük kar amacı gütmeyen, sosyal bir aktivitedir.   Başkalarına yardım edebilme fırsatı 
olarak  görülen bu  etkinlikler  topluma  fayda  sağlamak  amacıyla  gerçekleştirilmektedir. Bu 
amaçla, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Balçova Belediyesi, alt gelişim grubu ve kaynaştırma öğ‐
rencilerine  yönelik bir  rekreasyon  terapisi  kampı düzenlenmiştir. Çalışmanın  temel  amacı 
rekreasyon kampına gönüllü olarak katılan öğrencilerin gönüllü bir faaliyete katılmadan ön‐
ceki ve sonraki motivasyonlarının değerlendirilmesidir.   Kuramsal çerçeve doğrultusunda 3 
bölümden oluşan bir anket hazırlanmıştır. Araştırmaya 20 gönüllü katılmıştır. İfadelere veri‐
len  yanıtların  incelendiğinde  katılımcıların  rekreasyon  terapisi  öncesindeki motivasyonları 
ile  rekreasyon  terapisi  kampından  sonraki motivasyonları  arasında  anlamlı  farklılığın olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla bağımlı gruplarda t  testi gerçekleştirilmiştir. Sosyalleşme 
Boyutu hariç diğer tüm boyutların ortalamaları kamp sonrasında daha olumlu  iken sosyal‐
leşme boyutunda kamp öncesinde verilen yanıtların ortalamasının daha yüksek olduğu tes‐
pit edilmiştir. Bunun yanında, katılımcıların kavrama boyutu ifadelerine verdikleri yanıtların 
ortalaması kamp öncesi ve  kamp  sonrasında anlamlı olarak birbirinden  farklılık gösterdiği 
test sonucunda ortaya konmuştur. Sonuç olarak, toplum yararına yapılan  faaliyetlerde yer 
alan gönüllülerinde kendilerini  için bir takım kazanımlar sağladığını söylemek mümkündür. 
Bu doğrultuda, gönüllülük sayesinde bireyler bilgi, deneyim, farklı bakış açısı ve iletişim ko‐
nularında kendilerini olumlu yönde geliştirebilirler. 
 

Anahtar Sözcükler: Gönüllülük, fonksiyonel yaklaşım  
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GİRİŞ 

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada özellikle  toplumun  tamamını  ilgilendiren 
olaylar  sonrasında  bireylerin  gönüllü  davranış  içerisine  girme  eğilimlerinde 
artış gözlemlenmektedir. Gezi olayları  sırasında doktorların yaralıları gönüllü 
olarak  tedavi  etmesi  veya  tsunami  felaketinde  göçük  altında  kalan  insanları 
kurtarmak  için dünyanın her  tarafından  yardıma  binlerce  insanın  gelmesi  bu 
davranışlara örnek olarak gösterilebilir. Bu gibi olaylar sonunda bireylerde olu‐
şan  farkındalıkla  gönüllülük  davranışı  yaşam  biçimi  haline  gelebilmektedir. 
Günlük yaşamda karşılaşılan  engelli bireylere yardım  etme davranışı bu bağ‐
lamda değerlendirilebilir.  

  Gönüllülük, başkalarının iyi olma durumunun geliştirilmesini amaçlayan ve 
süregelen  bir  aktivite  olarak  tanımlanabilir  (1).  İnsanların  neden  gönüllülük 
davranışı içerisine girdikleri sorusuna cevap vermek çok kolay değildir. Çünkü 
gönüllülük davranışı farklı insanlarda farklı fonksiyonlara hizmet eder (2). Gö‐
nüllülük kar amacıyla yapılan bir aktivite değildir. Gönüllüğe harcanan zaman 
arttıkça rekreasyonel aktiviteler ve diğer serbest zaman aktivitelerine harcanan 
zaman azalır (3).  

  Gönüllü olan kişi başkalarına yardım edebilme fırsatı arar. Bu kararı verme‐
den önce de kendi içinde tam olarak ne yapmak istediğini saptaması gerekir. Bu 
saptamayı da kendi ihtiyaç ve amaçlarına uyması doğrultusunda yapar. Gönül‐
lülüğün çaba gerektiren ve devam ettirilmesi gereken, kazançsız doğası  iki  te‐
mel soru ortaya çıkartır: Öncellikli olarak insanlar neden gönüllü davranış içeri‐
sinde olmaya karar verir ve neden bu davranışı uzun süreler boyunca devam 
ettirir  (4). Bu  sorulara  yanıt  verebilmek  için,  literatürde  yer  alan,  gönüllüğün 
altında yatan kuramsal yaklaşımlar incelenebilir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Gönüllülüğün belirleyicilerini kapsamlı bir  şekilde anlayabilmek  için  iki  temel 
teorik  yaklaşım  vardır. Bu  yaklaşımlardan  ilki Ajzen’in  (1988)  yaklaşımı  olan 
planlanmış davranış kuramıdır (5). Diğeri ise Clary ve Snyder’in (1991) fonksi‐
yonel yaklaşım kuramıdır  (6). Her  iki kuramda gönüllüğün  tahmininde etkili‐
dir. 

Planlanmış Davranış Kuramı 

Planlanmış davranış kuramı  sosyal psikolojide dikkat  çeken  (7,8,), akla dayalı 
davranış  teorisinin  uzantısıdır  (9,10).  İki modelde  davranış  üzerindeki  gayrı 
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resmi  ve motivasyonel  etkiler  hakkında  kısıtlı  açıklamalar  yapmaktadır  (11). 
Planlanmış davranış kuramı davranışların çeşitliliğini tahmin etmede bir ölçüde 
başarılı olmuş ve tutum‐davranış ilişkisi ile yola çıkan bir kuramdır (5,12,13). 

Planlanmış davranış kuramına göre  insanlar kararlarını rasyonel bir biçimde 
sistematik  olarak  erişilebildikleri  bilgileri  kullanarak  verirler  (9). Ajzen  (1988) 
davranışın hemen öncesinde; kişilerin niyetinin onlara o davranışı yaptırdığını 
varsayar.    Bahsedilen  niyetin  ise  birbirinden  bağımsız  üç  belirleyicisi  olduğu 
fikri  ortaya  atılmıştır.  Niyetin  birinci  belirleyicisi  davranışı  gerçekleştirmeye 
yönelik  hem pozitif  hem  negatif durumların  genel  bakışta  kavramlaştırılması 
yani kişilerin tutumudur.   İkinci belirleyici kişisel normdur. Davranışı yapmak 
veya  yapmamakla  ilgili  olarak  hissedilen  sosyal  baskı  olarak  açıklanabilir. 
Üçüncü belirleyici ise davranışsal kontroldür. Kişinin davranışı kendi kontrolü 
altında hissetmesi demektir (5). Niyetin belirleyicileri olarak tutum ve normun 
önemi; spesifik toplumun bir fonksiyonu olmaları ve üzerinde düşünülen dav‐
ranışlar olmalarıdır. Ayrıca Fishbein ve Ajzen tutum ve normun belirleyicileri‐
nin de altta yatan temel inançlar olduğunu savunmaktadır (9). 

Fonksiyonel Yaklaşım Kuramı 

Gönüllülüğü kavramayı sağlayabilecek diğer  teorik yaklaşım  fonksiyonel yak‐
laşım kuramıdır.  Bu yaklaşımın kurucuları planlanmış davranış kuramına ben‐
zer olarak gönüllü olma kararının akılcı süreçle oluştuğunu  farz eder  (14). Bu 
yaklaşım gönüllülüğün altında yatan motivasyonel sebepleri ortaya çıkarmaya 
yardım etmiştir. Gönüllülüğün fonsiyonel analizine göre insanlar benzer davra‐
nışlar içerisine girebilir; fakat onlara bunu yaptıran farklı motivasyonel sebepler 
vardır (2).  

Clary ve arkadaşları (1988) gönüllülüğü altı fonksiyon altında toplamışlardır. 
İlki  değerler  fonksiyonudur  ve  başkalarının  iyi  olmasını  düşünme,  topluma 
katkı sağlama olarak  ifade edilebilir.  İkinci fonksiyon kavrama fonksiyonudur. 
Burada  gönüllülüğün  becerileri  öğrenmeye,  anlamaya,  uygulamaya  ve  pratik 
yapmaya  fırsat oluşturması durumu vardır. Üçüncüsü kariyer  fonksiyonudur; 
bireylerin hem mesleki alanlarının genişlemesi hem kariyerlerinin iyileşmesi söz 
konusudur. Dördüncüsü  sosyalleşme  fonksiyondur;  arkadaşlar,  aile  ve  sosyal 
gruplarla kurulan güçlü normatif ilişkilerden, sosyal baskıdan ya da gönüllüle‐
rin çalıştıkları grupla kurdukları iyi iletişimden bahsedilebilir. Beşinci fonksiyon 
koruma  fonksiyonudur.  Bireylerin  bazı  kişilerden  daha  şanslı  oldukları  için 
hissedebilecekleri  suçluluk duygusunu  azaltmak ya da bireylerin kendi prob‐
lemlerinden kaçmayı amaçlamaları ile ilgilidir. Altıncı ve son fonksiyon ise say‐
gınlık  fonksiyonudur. Gönüllülük davranışında bulunan bireylerin özsaygı ve 
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özgüvenlerinde artış meydana gelmesi, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması ile 
ilgilidir (15). 

İki  yaklaşımı  karşılaştırmak  istediğimizde  fonksiyonel  yaklaşım  kuramının 
sosyal  etkiyi  daha  geniş  bir  kavramlaştırma  ile  bünyesinde  bulundurduğunu 
görebiliriz. Ayrıca dışarıdan algılanan baskıyı incelemesinden ziyade fonksiyo‐
nel yaklaşım kuramı algılanan  sosyal  fayda ve başka bireylerin normlarını da 
işin içine katar.  Tersi olarak fonksiyonel yaklaşım kuramı, planlanmış davranış 
kuramına göre biraz dar kalmış olabilir. Çünkü yalnızca gönüllülüğün algılanan 
faydaları  ile  ilgilenir,  davranışsal  sebep  ve  kontrol  faktörleri  gibi  diğer  karar 
verme belirleyicilerini görmezden gelir (16).  

YÖNTEM 

15‐19 Temmuz 2013 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri 
ve Teknolojisi Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü ile Balçova Belediyesi, alt geli‐
şim grubu ve kaynaştırma öğrencilerine yönelik bir rekreasyon  terapisi kampı 
düzenlenmiştir. Çalışma bu kampa katılan gönüllü öğrencilere yönelik olarak 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı rekreasyon kampına gönüllü olarak 
katılan öğrencilerin gönüllü bir faaliyete katılmadan önceki ve sonraki motivas‐
yonlarının değerlendirilmesidir.  

Çalışmada ulusal  ve  uluslararası  literatür  taranmış  ve  çalışmanın  kuramsal 
çerçevesi  oluşturulmuştur.  Bu  kuramsal  çerçeve  doğrultusunda  3  bölümden 
oluşan bir anket hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde Clary ve diğerleri 
(1998) (15) tarafından oluşturulan fonksiyonel yaklaşım kapsamında gönüllülük 
motivasyon ölçeği Türkçe  ’ye uyarlanarak uygulanmıştır. Ölçekte  fonksiyonel 
yaklaşım boyutları olan değerler, kavrama, geliştirme, kariyer, sosyalleşme ve 
koruma  fonksiyonlarını  açıklayan  toplam  30  ifade yer  almıştır.    İkinci olarak,  
katılımcıların  yaşam  kalitesini  ölçmeye  (17)  yönelik  5  ifadeden  oluşan  yaşam 
kalitesi ölçeği de yer almaktadır. Son olarak katılımcıların yaş ve cinsiyetlerinin 
ele alındığı 2 soru ile katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler elde 
edilmek istenmiştir. Ankette toplam 37 ifade yer almaktadır. Ölçeğin ilk iki bö‐
lümünde katılımcılardan kendilerine yöneltilen 5’li likert tipi ölçeğindeki ifade‐
lere ilişkin “(1) Tamamen Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Ne Katılıyorum, 
Ne Katılmıyorum,  (4) Katılıyorum,  (5)Tamamen Katılıyorum” seçeneklerinden 
düşüncelerine en uygun olanını işaretleyerek cevap vermeleri istenmiştir. 
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Örneklem  

Her öğrenciden sorumlu en az bir refakatçi ve toplamda 38 rekreasyon uzmanı 
kamp süresince görev almıştır. Gönüllü olarak yürütülen bu etkinliğe hem Do‐
kuz Eylül Üniversitesi hem de Anadolu Üniversitesi’nden  öğrenciler  eşlik  et‐
miştir. Kampa katılan tüm gönüllü öğrenciler araştırmaya dâhil edilmek  isten‐
miştir; ancak anket çalışmasına 20 gönüllü katılmıştır. 

Verilerin Analizi  

Anket formlarının kontrolünden sonra anket formları bilgisayar ortamına akta‐
rılmıştır. Veri analizi  için SPSS 20 programı kullanılmıştır.  Araştırmaya 20 gö‐
nüllü  katıldığından  verilerin  analizinde  parametrik  veya  parametrik  olmayan 
testlerin  hangilerinin  kullanılması  gerektiğine  karaverebilmek  için  yatıklık 
(Skewness) ve basıklık  (Kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Verilerin normal da‐
ğıldığı tespit edildiği için veri analizinde parametrik testler kullanılmıştır. İfade‐
lere verilen yanıtların incelendiğinde katılımcıların rekreasyon terapisi öncesin‐
deki motivasyonları  ile rekreasyon  terapisi kampından sonraki motivasyonları 
arasında  anlamlı  farklılığın  olup  olmadığını  tespit  etmek  amacıyla  bağımlı 
gruplarda t testi gerçekleştirilmiştir. 

Hipotezler 

Rekreasyon  terapisi kampına katılan öğrencilerin motivasyonlarının değerlen‐
dirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmada aşağıdaki hipotezler belirlenmiş‐
tir. 

H1: Gönüllülerin Rekreasyon Terapisi Kampına katılmadan önce ve katıldıktan 
sonra değerler fonksiyonu ile ilgili düşünceleri bir birinden farklıdır.  

H2: Gönüllülerin Rekreasyon Terapisi Kampına katılmadan önce ve katıldıktan 
sonra kavrama fonksiyonu ile ilgili düşünceleri bir birinden farklıdır.  

H3: Gönüllülerin Rekreasyon Terapisi Kampına katılmadan önce ve katıldıktan 
sonra geliştirme fonksiyonu ile ilgili düşünceleri bir birinden farklıdır.  

H4: Gönüllülerin Rekreasyon Terapisi Kampına katılmadan önce ve katıldıktan 
sonra kariyer fonksiyonu ile ilgili düşünceleri bir birinden farklıdır.  

H5: Gönüllülerin Rekreasyon Terapisi Kampına katılmadan önce ve katıldıktan 
sonra sosyalleşme fonksiyonu ile ilgili düşünceleri bir birinden farklıdır.  
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H6: Gönüllülerin Rekreasyon Terapisi Kampına katılmadan önce ve katıldıktan 
sonra koruma fonksiyonu ile ilgili düşünceleri bir birinden farklıdır.  

H6: Gönüllülerin Rekreasyon Terapisi Kampına katılmadan önce ve katıldıktan 
sonra yaşam kalitesi ile ilgili düşünceleri bir birinden farklıdır.  

ÇÖZÜMLEME VE BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde Rekreasyon Terapisi kampına katılan gönüllüler  ile 
gerçekleştirilen motivasyonda  fonksiyonel yaklaşımla  ilgili analiz ve bulgulara 
yer verilmektedir.  

Araştırma ölçeğinin fonksiyonel yaklaşım bölümü için kuramla özdeşleştirile‐
rek yüz geçerliliği ve uzman görüşlerinden yararlanılarak içerik geçerliliği ger‐
çekleştirilmiştir. Bunun yanında gönüllü motivasyonunda fonksiyonellik yakla‐
şımı ölçeği yapısal geçerliliği Clary ve diğerleri (1998) tarafından ve yaşam kali‐
tesi ölçeği geçerliliği ve güvenilirliği Diener ve diğerleri  (1985)  tarafından sağ‐
lanmıştır. 

Çalışmada Rekreasyon Terapisi Kampına katılan gönüllerin, gönüllü bir faa‐
liyette  bulunmalarının  onların motivasyonunda  nasıl  bir  etkisi  olduğu  araştı‐
rılmak istenmiştir. Bu doğrultuda kampın başlangıcında katılımcılara doldurtu‐
lan  anket ve kampın  sonunda doldurtulan  anket  ile onların düşüncelerindeki 
sapma analiz edilmek istenmiştir. Bu sapmayı belirleyebilmek amacıyla bağımlı 
gruplarda  t‐testi  gerçekleştirilmiştir.   Bağımlı  gruplarda  t‐testi  sonucunda  gö‐
nüllü motivasyonunda  fonksiyonel  yaklaşım  boyutlarına  kamp  öncesinde  ve 
sonrasında  verdikleri  yanıtların  ortalamalarına  ilişkin  değerler Tablo  1’de  ele 
alınmaktadır. Tablo  1  incelendiğinde Sosyalleşme Boyutu hariç diğer  tüm bo‐
yutların ortalamaları kamp sonrasında daha olumlu iken sosyalleşme boyutun‐
da kamp öncesinde verilen yanıtların ortalamasının daha yüksek olduğu göz‐
lenmektedir.  

Tablo 1. Gönüllü Motivasyonunda Fonksiyonel Yaklaşım Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler  

Ortalama  N  Standart Sapma  Standart Hata Orta‐
laması 

Değerler (Önce)  4,5100  20  ,53695  ,12007 

Değerler (Sonra)  4,5700  20  ,45549  ,10185 

Kavrama (Önce)  4,5900  20  ,39189  ,08763 

Kavrama (Sonra)  4,8400  20  ,26438  ,05912 

Geliştirme (Önce)  4,4000  20  ,54676  ,12226 
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Geliştirme (Sonra)  4,4100  20  ,74403  ,16637 

Kariyer (Önce)  4,4900  20  ,64064  ,14325 

Kariyer (Sonra)  4,6200  20  ,55403  ,12388 

Sosyalleşme (Önce)  4,0900  20  ,50461  ,11283 

Sosyalleşme (Sonra)  3,9800  20  ,62543  ,13985 

Koruma (Önce)  3,6500  20  ,77562  ,17343 

Koruma (Sonra)  3,8375  20  ,71209  ,15923 

Kalite (Önce)  3,7200  20  ,83452  ,18660 

Kalite (Sonra)  3,8300  20  ,69061  ,15443 

Gönüllü motivasyonunda fonksiyonel yaklaşım boyutları için gerçekleştirilen 
bağımlı gruplarda  t‐testine  ilişkin analizler Tablo 2  ‘de  incelendiğinde gönüllü 
katılımcıların  düşüncelerinde  yalnızca  kavrama  boyutu  ile  ilgili  anlamlı  bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda katılımcıların kavrama boyutu 
ifadelerine  verdikleri  yanıtların  ortalaması  kamp  öncesi  ve  kamp  sonrasında 
anlamlı olarak birbirinden farklılık göstermektedir (p=0,27). Elde edilen bulgu‐
lar  doğrultusunda H2  dışında  tüm  hipotezler  reddedilmiştir.  Tablo  2’de  tüm 
fonksiyonlarda tespit edilen anlamlılık değerleri gösterilmektedir. 

Tablo 2. Gönüllü Motivasyonunda Fonksiyonel Yaklaşım Boyutlarına  İlişkin Bağımlı Gruplar  İçin t 
Testi Analizleri  

  Ort. Farkı  ss  Std. Hata  t  p 

DEĞERLER FONKSİYONU 

(Önce‐Sonra) 
‐,06000  ,44533  ,09958  ‐,603  ,554 

KAVRAMA FONKSİYONU 

(Önce‐Sonra) 
‐,25000  ,46736  ,10450  ‐2,392  ,027 

GELİŞTİRME FONKSİYONU 

(Önce‐Sonra) 
‐,01000  ,84722  ,18945  ‐,053  ,958 

KARİYER FONKSİYONU 

(Önce‐Sonra) 
‐,13000  ,64326  ,14384  ‐,904  ,377 

SOSYALLEŞME FONKSİYONU 

(Önce‐Sonra) 
,11000  ,58210  ,13016  ,845  ,409 

KORUMA FONKSİYONU 

(Önce‐Sonra) 
‐,18750  ,70485  ,15761  ‐1,190  ,249 
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YAŞAM KALİTESİ 

(Önce‐Sonra) 
‐,11000  ,47892  ,10709  ‐1,027  ,317 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Gönüllülük kar amacı gütmeyen,  sosyal bir aktivitedir. Bir  insanın maddi ka‐
zanç sağlaması, çalışma arkadaşları ile iyi ilişkiler kurması gibi durumlar insan‐
ları motive edici unsurlardır; ancak bir  insanın gönüllü olarak bir faaliyete ka‐
tılması, başka insanlara yardımcı olma düşüncesi, kendini vicdanen rahatlaması 
da gönüllü motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilmektedir.  

Gönüllülük motivasyonunda planlanmış davranış kuramı ve fonksiyonel yak‐
laşım  kuramı  temelde mevcut  kuramlardır.  Çalışmada  fonksiyonel  yaklaşım 
kuramının  sosyal  etkiyi daha geniş bir kavramlaştırma  ile bünyesinde bulun‐
durmasından dolayı bu kuramdan oluşturulmuş bir ölçek kullanılmıştır. Çalış‐
manın  temel  amacı  rekreasyon  kampına  gönüllü  olarak  katılan  öğrencilerin 
gönüllü bir faaliyete katılmadan önceki ve sonraki motivasyonlarının değerlen‐
dirilmesidir.  

Fonksiyonel yaklaşım kuramı değerler, kavrama, geliştirme, kariyer,  sosyal‐
leşme,  koruma  olmak  üzere  altı  fonksiyondan  oluşmaktadır. Araştırmada  bu 
fonsiyonlar bazında katılımcıların Rekreasyon Terapisi Kampı öncesi ve sonra‐
sında gönüllülerin motivasyon ile ilgili düşünceleri değerlendirilmiştir. Bu doğ‐
rultuda yalnızca sosyalleşme boyutunda kamp sonrasında katılımcıların düşün‐
celeri daha olumsuzlaşmış, diğer boyutlarda ise daha olumlu olmuştur. Sosyal‐
leşme  fonksiyonu  incelendiğinde  katılımcıların  çevresindeki  arkadaşları  tanı‐
dıkları veya tanımadıkları insanların gönüllülük faaliyetleri ile ilgili düşünceleri 
yer  almaktadır. Gönüllüler,  gönüllü  olarak  bir  faaliyete  katıldıklarında  çevre‐
sindeki gönüllülerin olumsuz davranışları ile karşılaştıklarından dolayı faaliyet 
sonucunda daha olumsuz bir görüşe sahip olmuş olabilirler. 

Bağımlı gruplar  için  t‐testi  incelendiğinde Rekreasyon Terapisi Kampına ka‐
tılmadan  önce  ve  sonra  verilen  yanıtların  ortalamalarında  yalnızca  kavrama 
fonksiyonu  için  anlamlı  bir  farklılığın  olduğunu  söylemek  mümkündür.  Bu 
doğrultuda gönüllü katılımcıların kamp sonrasında görevleri ile ilgili bilgi sahi‐
bi oldukları, yeni bakış açısı ve deneyim kazandıkları, farklı  insanlarla  iletişim 
kurma becerilerinin geliştiği ve kendileri  ile  ilgili güçlü yönlerinin geliştiği ko‐
nularında daha olumlu görüşe sahip oldukları sonucuna varılabilir. 

Sonuç olarak,  toplum yararına yapılan faaliyetlerde yer alan gönüllülerin de 
kendileri için bir takım kazanımlar sağladığını söylemek mümkündür. Bu doğ‐



Bildiriler 99

rultuda,  katılımcılar  bilgi,  deneyim,  farklı  bakış  açısı  ve  iletişim  konularında 
kendilerini olumlu yönde geliştirebilirler. Bu bağlamda, gönüllülük  faaliyetle‐
rinde, gönüllüler hem topluma faydalı bir etkinlik içinde yer almakta hem ken‐
dilerini geliştirebilmektedir. 
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ÖZ 
Doğal alanlar dünyada ve ülkemizde turizm ve rekreasyon için yüksek kaynak değerlerine sahiptirler. 
Ancak bu durum doğal alanların kaynak değerlerinde (biyolojik çeşitlilik, toprak yapısı, su kaynakları 
ve  rekreasyon  olanakları)  bozulmalara  neden  olabilmektedir.  Bu  rekreasyonel  etkileri  belirleyen 
unsurlar ise rekreasyonel kullanımın tipi, miktarı, zamanı, alanın özellikleri olarak sıralanmaktadır. Bu 
çalışmada farklı rekreasyonel faaliyetlerin doğal alanlardaki su, toprak, bitki ve yaban hayatı üzerin‐
deki olumsuz etkileri üzerinde durulmuş ve konuya  ilişkin yerli ve yabancı  literatürler  incelenmiştir. 
Ayrıca rekreasyonel faaliyetlerin olumsuz etkilerini önlemeye‐azaltmaya yönelik öneriler getirilmiştir. 
Sonuç olarak rekreasyonel faaliyetlerin etkilerinin belirlenmesi ve olumsuz etkileri en aza indirgeye‐
cek  önlemlerin  alınması,  öncelikle  doğa  koruma  çalışmalarını  destekleyeceği  gibi,  rekreasyonel 
faaliyetlerin sürdürülebilirliliğinin sağlanmasına da imkan verecektir. 
 
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Ekoloji, Rekreasyon Etkisi, Doğal Alanlar 
 
 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişmesi, nüfus ve kentleşmenin artışı ve yaşam koşullarının güç‐
leşmesi ile insanların üzerinde oluşan yoğun baskılar, doğal alanların turizm ve 
rekreasyon amaçlı olarak birçok kişi tarafından ziyaret edilmesine yol açmakta‐
dır. Ancak bu ziyaretlerin kişilere dinlenme, eğlenme  imkanı vermesinin yanı 
sıra toprak sıkışması, organik madde kaybı, bitki örtüsünün zarar görmesi veya 
kaybı, fauna ve su kaynaklarının zarar görmesi, alan kaybı, kirliliği gibi olum‐
suz çevresel etkileri de mevcuttur (Leung ve Marion, 2000).  

Peterson ve ark.(1990)’na göre “rekreasyon” insanların boş zamanlarında 
arzu ederek gerçekleştirdikleri dinlence faaliyetleri, “etki” ise ziyaretçi kaynaklı 
istenmeyen fiziksel tahribatlardır. Yürüyüş, piknik, kampçılık, dağcılık, yüzme, 
bisikletle gezinti, atla gezinti, rekreasyonel balıkçılık, rekreasyonel avcılık, yay‐
gın rekreasyon tipleri olup, bunların insan ve toplum sağlığını ruhsal ve fiziksel 
yönden  düzeltmesi,  ruhsal  ve  bedensel  dinlenme  sonucu  bireylerin  çalışma 
kapasitesinin  artması,  yaşam  kalitesini  iyileştirmesi,  doğanın  daha  yakından 
tanınması ve çevre bilincinin artması gibi faydaları bulunmaktadır (Altan, 1986; 
Daly, 2000; Kaya ve Aytekin, 2009). Ancak doğal alanlarda gerçekleştirilen rek‐
reasyonel  faaliyetlerde  istenmeyen ziyaretçi etkisinin en az düzeyde  tutulması 
gerekmektedir (Atik ve ark., 2010).  

REKREASYON EKOLOJİSİ 

Bilim adamları doğal alanlardaki ziyaretçi etkilerini inceleyen, değerlendiren ve 
gözleyen çalışmalara  rekreasyon ekolojisi çalışmaları demişlerdir  (Hammitt ve 
Liddle,  1997; Marion,  1998; Cole,  1998;  Leung  ve Marion,  2000).  Bu  etkilerin 
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belirlenmesi  ve  tanımlanması,  etkilerin  sonuçlarının  kolaylıkla  anlaşılması  ve 
etkinin hafifletilmesi, onarılması ve yönetilmesi çok önemlidir (Güven, 2007). 

Cole  (1987) yaptığı  çalışmada  rekreasyon ekolojisi araştırmalarının za‐
man içerisindeki gelişimi hakkında bilgi vermiştir (Çizelge 1.1). 

Çizelge 1.1. Rekreasyon ekolojisi araştırmalarının zaman içerisindeki gelişimi  

Kaynak: Cole, 1987 
 

Rekreasyonun çevreye olan etkileri bilimsel çalışmalara 1920’lerde konu 
olmuş ve  rekreasyon  ekolojisi, Mienecke  (1928), Klecka  (1937) ve Bates  (1935; 
1938)  tarafından  nitel  gözlemlerle  başlamıştır.   Ancak  1960’ların  ilk  yarısında 
Wagar (1964) ve Frissell ile Duncan (1965)’ın yaptıkları çalışmalarla önemi anla‐
şılmaya başlamıştır. 1970’lerde rekreasyonun çevreye etkilerini  inceleyen uzun 
dönemli araştırmalar yapılmaya başlanmış ve Bayfield (1971), Blom (1977), Cole 
(1978)  ve  diğer  araştırmacıların  çabalarıyla,  gözlemsel  ve  deneysel  çalışmalar 
yapılmıştır. Bu araştırmalarda yürüyüş yollarındaki ve kamp alanlarındaki kul‐
lanımın etkileri incelenmiştir (Liddle, 1975; Cole, 1978). Bu gelişmelerle 1980 ve 
1990’larda  özellikle  doğal  ve  korunan  alanlarda,  rekreasyonel  aktivitelerden 
kaynaklanan etkilerin gözlem metotlarını, yönetim modellerini ve rekreasyonel 
faaliyetlerden  kaynaklı  bozulmaları  azaltacak  eğitim  faaliyetlerini  araştıran 
çalışmalar çok artmıştır  (Cole, 1989; Marion, 1998). Bu çalışmaları Hammitt ve 
Cole (1998)’un yaptıkları çalışma takip etmiştir. Bu çalışmada rekreasyonel kul‐
lanımların faunaya, bitki örtüsüne, toprağa ve suyu nasıl etkilediği ve bu etkile‐
rin nasıl yönetilebileceği ele anılarak genel prensipler ortaya konulmuştur. Bu 
çalışmadan sonra çok çeşitli bilim dallarının bu konun  farklı yönlerini araştır‐
ması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Türkiye’de rekreasyon ekolojisi çalışmaları Aslanboğa ve Özkan‘ın 1986 
yılında  rekreasyonel  faaliyetlerden  kaynaklanan  çevresel  etkileri  belirlemek 
amacıyla yaptıkları çalışmayla başlamıştır. Ancak bu konuda uzun yıllar araş‐

YAKLAŞIK ZAMAN  GELİŞİM /AŞAMALARI 

2000’ler  Çeşitli bilim dallarının bu konun  farklı yönlerini araştırması ve yeni yön‐
temler geliştirilmesi 

1990’lar  Ayrıntılandırma yöntemleri, yeni konular ve perspektifler
1980’ler  Yönetim kararları ile ilişkilenmesi
1970’ler  Aktif araştırma periyodu 
1960’lar  Kullanım ve etkilerin hızla artma periyodu
1940/1950’ler  Amerika’da ilk çalışmaların yapılması
1930’lar  İngiltere’de ilk deneysel çalışmalar
1920’ler  İlk gözlemler ve problemlerin tanımlanması
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tırma yapılmamış, son yıllarda ise farklı bilim dallarında konu farklı yönleriyle 
incelenmeye başlanmıştır.  

YÖNTEM 

Çalışma  kapsamında  öncelikle  literatür  taraması  yapılarak  elde  edilen  veriler 
doğrultusunda  doğal  alanlarda  yapılan  yürüyüş,  kamping,  piknik,  dağcılık, 
kayak gibi farklı dış mekan rekreasyonel faaliyet türlerinin ekolojik etkileri fark‐
lı düzeylerde değerlendirilmiş ve ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

YÜRÜYÜŞ FAALİYETİNİN ETKİLERİ 

Doğal  alanlarda yapılan yürüyüş  faaliyetleri  en  az  etkili  rekreasyonel  aktivite 
türü  gibi  görünse  de  Cole  (2009)  yaptığı  çalışmada  doğa  yürüyüşünün  arka 
plvea birçok olumsuz etkisinin olduğunu belirtmiştir. Örneğin doğa yürüyüşü 
bitki örtüsüne zarar vermekte, bu da  toprakta organik materyalin azalması ve 
bitki köklerinin zarar görmesine neden olmaktadır. Edington ve Edington (1989) 
yürüyüş gibi dinlence faaliyetlerinin vejetasyon ve toprak üzerindeki bu olum‐
suz  etkilerinin  belirlenmesi  ve  bu  etkileri  engelleyecek  önlemlerin  ortaya  ko‐
nulması gerekliliğini belirtmiştir.  

Doğal alanlardaki yürüyüş faaliyetlerinin vejetasyon ve toprak (Bayfield 
ve Brookes,  1979; Kuss ve Graefe,  1985; Edington ve Edington,  1989; Gomez‐
Limon ve Delucio, 1995; Kutiel ve ark., 1999) ve vejetasyon  (Mcdonnell, 1981; 
Bright, 1986; Hall ve Kuss, 1989; Sun ve Liddle, 1993;  Veersen, 1995; Adkinson 
ve  Jackson, 1996; Kobayashi ve ark., 1997; Headley ve Sale, 1999; Whinam ve 
Chilcott, 1999; Gallet ve Roze, 2002; Whinam ve Chilcott 2003; Roovers ve ark., 
2004; Veres‐Abellan ve ark., 2006; Törn ve ark., 2006;  Azita ve ark., 2009; Ham‐
berg, 2009) üzerindeki etkileri araştırma konusu olmuştur. 

Doğal alanlarda yürüyüşün bitki örtüsü üzerinde dolaylı ve doğrudan 
etkileri bulunmaktadır. Doğrudan etkiler bitki dokusunda oluşan mekanik za‐
rarları kapsarken; dolaylı etkiler  ise çoğunlukla  toprak  sıkışmasının ve  toprak 
özelliklerinin bozulması  sonucunda bitki büyümesinde ve  çoğalmasında mey‐
dana gelen olumsuz etkilerdir (Liddle, 1975). Bu etkiler basma‐çiğnemenin mik‐
tarı ile ilişkilidir (Cole, 1987; İkeda ve Okutomi, 1990). 

Doğal alanlardaki yürüyüş  faaliyetleri bitkilerin  erken  çiçeklenmesine, 
vejetasyon örtülülüğü, tür çeşitliliği ve bitki boyunda azalmalara neden olmak‐
tadır (Hall ve Kuss, 1989). Örneğin Bayfield ve Brookes (1979) Calluna vulgaris 
fundalıklarında  botanik  eğitimi  amaçlı  olarak  8  yıl  boyunca  yapılan  yürüyüş 
faaliyetlerinin (basma‐çiğneme) etkisi sonucunda bitki örtüsü ve ortalama bitki 
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boyu  yüksekliğinde  azalma  yaşandığını,  bu  faaliyetlerin  yapılmadığı  (çiğnen‐
meyen) yüzeylerde minimum düzeyde olan ortalama  tür  sayısında  ise önemli 
bir değişim olmadığını ortaya koymuşlardır. Benzer bir  şekilde Sun ve Liddle 
(1993)  yaptıkları  çalışmada Avustralya Queenslve’da  tropik  ve  subtropik  or‐
manlarda 4 farklı alandaki (çiğnenmeyen, az çiğnenen, orta derecede çiğnenen 
ve çok çiğnenen) vejetasyon örtüsü,  tür sayısı, bitki boyu ve  tür örtülülüğünü 
ölçmüşledir. Sonuç olarak çiğnenmeyen alanlarda ağaç türlerinin görüldüğünü, 
çiğnenme derecesi arttıkça tüm ölçülen bitki özelliklerinde azalma olduğunu, en 
düşük çiğnenme yoğunluğunda bile bitki boyunun azaldığını, çiğneme etkisine 
karşı yüksek boylu türlerin alçak boylu türlere göre daha hassas olduğunu orta‐
ya koymuşlardır.   Bright (1986), Hall ve Kuss (1989) yaptıkları çalışmalarda ise 
vejetasyon  örtüsünün  çiğnenmeyen  alanlarda  çok daha  fazla  olduğunu,  fakat 
beklenenin  aksine,  otsu  bitki  çeşitliliğinin  kullanılmakta  olan  yürüyüş  güzer‐
gahlarında daha yüksek olduğunu ortaya koymuşturlar.  

Doğal alanlarda yürüyen herkes, kendinden önce gezen birinin nasıl et‐
kiler meydana getirdiğini, bıraktığı izlerden anlayabilir ve bunun için Poa annua 
otu en  iyi örnektir. Asitli  topraklarda büyüyen bu ot çiğnendiğinde çok kolay 
bir şekilde ölmektedir. Bu tür örnekler rekreasyon ekolojisinin temel konularını 
oluşturmaktadır (Liddle 1997). 

Doğa yürüyüşü faaliyeti toprağın ezilmesi ve sıkışmasına da neden ol‐
maktadır  (Liddle 1997). Bu da,  toprağın kalitesini düşürerek, doğal  süreçlerin 
oluşma yeteneğini etkilemektedir. Liddle ve Greigh Smith  (1973)’in bir araştır‐
masına göre, hiç tur atılmamış bir alanda toprak yoğunluğu yaklaşık 0,92 g/cm³ 
tür.  Bu  alanda  atılan  1024  tur  sonra,  toprak  hacim  yoğunluğu  yaklaşık  1,15 
g/cm³  e kadar yükseldiği belirtilmiştir.  Sıkışmış  toprak büyük ölçüde  azalmış 
süzülme oranına sebep olmaktadır (Hammitt ve Cole, 1998).   

Otlak bir alandaki yürüyüşün (çiğneme‐basma) etkisi sonucunda toprak 
yüzeyi sıkışmasının artmakta ve tür çeşitliğinde ise azalma olmaktadır (Gomez‐
Limon  ve Delucio,  1995). Whinam  ve Chilcott  (2003), Avusturalya,  Batı  Tas‐
manya’nın alpin ve alt alpin otlak bölgelerinde yürüyüş (basma‐çiğneme) etkisi 
sonucunda  özellikle  bitki morfolojisinin  en  iyi  göstergesi  olan  yastık  formlu 
türlerin çiğnemeye karşı çok yüksek derecede duyarlılık gösterdiği; vejetasyon 
örtüsündeki kayıpların  ise  6‐12  aylık  sürelerde  çok belirgin hale geldiğini be‐
lirtmişlerdir. Alpin bölgelerde çalı ve çalılıklar çiğneme etkisine karşı daha has‐
sas olmaktadırlar (Whinam ve Chilcott, 1999). 

Çiğnemeye karşı bitkilerin  toleransı çiğneme sonrasındaki dayanıklılık 
ve iyileşmeleriyle bütünleştirilebilinmektedir (Cole ve Bayfield, 1993). Dayanık‐
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lılık ve iyileşme bitkilerin morfolojik özellikleri ve türlerin büyüme hızı oranları 
ile ilişkilidir (Whinam ve Chilcott, 2003). Özellikle yavaş büyüyen, ince yaprak 
ve gövdeleri olan bitkiler basılmaya karşı diğerlerinden daha dayanıklıdır (Co‐
le, 1987). Otsu ve kısa boylu çalılar çiğneme etkisine daha dayanıklıdırlar (Roo‐
vers ve ark., 2004). Ancak çiğneme etkisine dayanıklı türlerin daha az iyileşme, 
kendine yenileme yetenekleri bulunmaktadır (Sun ve Liddle, 1991; Cole, 1995). 
Ayrıca basma‐çiğneme etkisine karşı bitkilerin hassalığında  topografyanın bü‐
yük etkisi bulunmaktadır. 

Bitki örtüsünü çiğneme zamanının etkisi ve eğimli alanlarda yürüyüşün 
etkisi  ile  ilgili  çok  az  bilgi  bulunmaktadır.  Büyüme  sezonunun  başlarındaki 
yürüyüşün  bitki  örtüsü  üzerinde  sezonun  ilerleyen  zamanlarında  yürütülen 
yürüyüşten  çok  daha  büyük  etkisi  vardır.  Yürüyüşün  yönü  eğimli  alanlarda 
bitki örtüsünün yenilenmesini etkileyebilir. Bitki örtüsü üzerine aşağıya doğru 
yapılan yürüyüşün etkisi, yukarıya doğru yapılan yürüyüşün etkisinden daha 
büyüktür çünkü aşağıya giderken ayak basıncı daha büyük olmaktadır  (Bayfi‐
eld, 1973). Törn ve ark. (2006) benzer bir çalışmasına göre yıl boyunca aşağıya 
doğru yapılan yürüyüşün, yukarıya doğru yapılan yürüyüşe göre toplam bitki 
örtüsü ve herdem yeşil bodur çalı örtüsünün çok daha fazla azalmasına neden 
olduğunu  belirtmiştir. Ayrıca Andres‐Abellan ve  ark.  (2006) doğal  yarı‐kurak 
bölgelerde ziyaretçilerin bitki örtüsü üzerine etkilerini inceledikleri araştırmada 
ayakkabı tipinin bitki yüksekliğini azalttığını belirtmişlerdir. 

Yürüyüş faaliyetlerinin (çiğneme) etkisi bitki türleri üzerinde mevsimsel 
iklim değişikliklerine karşı dayanıklılık bağlamında farklılıklar sergilemektedir. 
Kuru ve nemi  seven  fundalıklar, kış mevsiminde  çiğnemeye karşı daha daya‐
nıklı olup, yaz mevsimi boyu süregelen çiğneme etkisinde ise türe bağlı bir de‐
ğişim gözlenmemiştir (Gallet ve Roze, 2002). 

Gölge ve güneşli alanlarda çiğneme etkisinin yanı sıra alan temizliği de 
tür değişimlerine neden olmaktadır. Bu alanlarda düzenli alan  temizliği yapıl‐
dığı  takdirde daha  fazla  türe  sahip daha  zengin  bir  vejetasyon  oluşmaktadır. 
Sürekli çiğneme etkisi sonucunda gölge alanlarda vejetasyon boyunda azalma 
olmakta, güneşli alanlarda ise sıcaklığın toprak nemini azaltması ve bitkilerin su 
alımını  engellemesi  yüzünden  tür  çeşitliliğinde  azalma meydana  gelmektedir 
(Kobayashi ve ark., 1997) 

Kumullardaki yürüyüş (basma‐çiğneme) faaliyetlerinin etkilerinin, tüm 
kullanım  yoğunluklarındaki  tür  çeşitliliğini  azaltmaktadır  (Mcdonnell,  1981). 
Yürüyüş faaliyetlerinin Danimarka kıyılarında bulunan 5 farklı vejetasyon tipi‐
nin üzerindeki etkisini araştıran Andersen  (1995); çalışma  sonucunda bu veje‐
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tasyon  tiplerinin  çiğneme  etkilerine  farklı  tepki  verdiğini,  damarlı  (vascular) 
bitkilerin  tür örtülülüklerinde ve  tür kompozisyonunda önemli bir azalma ol‐
duğunu  ortaya  koymuştur. Kutiel  ve  ark.  (1999)  İsrail’deki  Sharon Milli  Par‐
kı’nda stabilize edilmiş kıyı kumullarında yaptıkları çalışmada; vejetasyon örtü 
derecesi,  tür yüksekliği ve  çeşitliliği gibi vejetasyon özelliklerinin yoğun ziya‐
retçi baskısının olduğu güzergahlarda daha düşük olduğu, düşük ziyaretçi bas‐
kısının olduğu güzergahlarda  ise daha yüksek olduğunu  saptamışlardır. Top‐
raktaki sıkışmanın ise yoğun ziyaretçi baskısının olduğu güzergahlarda arttığını 
bildirmişlerdir. 

Roovers ve ark. (2004) insan yürüyüşünün (iki yıllık) kısa süreli etkile‐
rini Belçika’daki  sık  orman ve  fundalık  topluluklarında deneysel  olarak  araş‐
tırmışlardır. Bitki toplulukları arasında basma‐çiğnemeye karşı hassaslık; bitki‐
lerin dayanıklılık, esneklik ve toleransı aracılığıyla bitki kapalılığının ölçülmesi 
temel alınarak karşılaştırmışlardır. 

KAMP FAALİYETİNİN ETKİLERİ 

Ekoturizmin bir  türü olan, yerel halk  için gıda ve ulaşım harcamalarıyla  eko‐
nomik yarar sağlayan kamp aktivitesinin çevresel etkileri son zamanlarda ince‐
lenme  konusu  olmuştur. Kamp  aktivitesinin  bitki üzerine  etkilerini  Frissel  ve 
Duncan (1965),  Cole (1981), Cole (1995), Manning (1999), Cole ve Monz (2004), 
Cole ve ark. (2008), Growcock ve Pickering (2011); toprak üzerindeki etkilerini 
Zabinski ve Gannon  (1997), bitki ve  toprak üzerindeki etkilerini  ise Brown ve 
ark.  (1977), Stohlgren ve Parsons  (1986), Cole  (1992), Marion  (2003)  incelemiş‐
lerdir. Kamp  aktivitesinin  çevresel  etkilerini  inceleyen  çalışmaların  büyük  bir 
çoğunluğu kamp alanlarında doğal bitki örtüsünün çoğu ya da  tümünün kay‐
bıyla  sonuçlanan  önceki  kamp  kullanımının  olduğu  yerlerdeki  etkileri  incele‐
mektedir (Leung ve Marion, 1999; Smith ve Newsome, 2002; Cole, 2004; Kangas 
ve ark., 2007; Cole ve ark., 2008). Buna karşılık bitki örtüsünün  tamamı ya da 
tamamına yakının hala olduğu alanlarda kamp etkilerini araştıran çok az araş‐
tırma vardır (Cole, 1995; Leung ve Marion, 1999; Gnieser, 2000; Cole ve Monz, 
2003). Bozulmamış doğal bitki örtüsüne sahip alanlarda kamp etkilerini incele‐
yen birçok araştırma; bitki  türlerinin zarar görmesine neden olan etkinliklerin 
(çadır alanı, aktivite/mutfak alanı) ve kullanım miktarının ve bu alanların  iyi‐
leşmesinin ne kadar  süre alacağının belirlenmesi amacıyla deneysel bir yakla‐
şım  içermektedir  (Cole,  1992; Cole,  1995; Gnieser,  2000; Cole  ve Monz,  2003;  
Growcock ve Pickering, 2011). 

Yapılan bu araştırmalar sonucunda kampçılık faaliyetlerinin tür çeşitli‐
liği, vejetasyon örtülülüğü ve bitki boyunda azalmalara yol açtığını; topraktaki 
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organik madde oranını düşürürken  toprak sıkışmasının büyük oranda artışına 
neden  olduğu  ortaya  konmuştur. Kamp  alanlarında  etkinin miktarı;  kullanıcı 
sayısı ve davranışları,  kullanım miktarı, mevsimselliğin  yanı  sıra  bitki  örtüsü 
kırılganlığı,  bitki  örtüsü  tipi  ve  yoğunluğu,  toprak  özellikleri  ve  alanlardaki 
aktivitelerin derecesine bağlıdır (Stohlgren ve Parsons, 1986;  Cole, 1992). 

Büyük gruplar kamp alanlarında olumsuz etkiye yol açmada daha çok potansi‐
yele sahiptir. Frissel ve Duncan (1965) kamp alanlarında çok kullanılan alanlar‐
da  az  kullanılan  alanlara  oranla  daha  fazla  bitki  örtüsü  kaybının  olduğunu; 
hatta az kullanılan alanlarda bile önemli bitki örtüsü kaybının meydana geldi‐
ğini  belirtmektedirler.  Kamp  alanlarında  sadece  bir  sezonda,  hafif  kullanım 
koşullarında  bile  yer  örtücü  vejetasyonun  %80’lik  bölümü  yok  olmaktadır 
(Manning, 1999).  Güven (2007) dağ ekosistemlerinin en hassas öğesi olan çayır‐
ların çok kısa bir büyüme dönemleri olduğunu, bu alanda bir hafta bırakılmış 
bir çadır  tüm sezon boyunca o noktada bitki oluşumunu durdurabildiğini be‐
lirtmiştir. Kısa  süreli  bir  kamp  aktivitesi  dağ  bitkilerinin  gelişimini  senelerce 
etkileyecek bir zarar verebilmektedir.  

Brown  ve  ark.  (1977) Yunanistan’ın Rodos Adası’ndaki  8  farklı  kamp 
alanında  rekreasyonel  faaliyetlerin  vejetasyon  ve  toprak  üzerindeki  etkisini 
araştırmışlardır.  Alandaki  toprak  geçirgenliğinin  önemli  oranda  düştüğünü, 
ibreliler, çalılıklar ve otsulardan oluşan bitki örtüsünün çiğneme etkisi ile azal‐
dığını ve ortadan kalktığını belirtmişlerdir.  

Kamp aktivitesi sonucunda kamp alanlarında vejetasyon kaybı, ağaçlarda kök 
zararları ve  toprakta bozulma meydana gelmektedir  (Marion,  2003). Toprakta 
oluşan bu bozulmalar toprağın ezilmesi ve sıkışması şeklindedir (Liddle, 1997). 
Bu da, toprağın kalitesini düşürerek, doğal süreçlerin oluşma yeteneğini etkile‐
mektedir. Zabinski ve Gannon  (1997) kamp alanlarında,  topraktaki sıkışma  ile 
toprağın yaşam alanı kalitesini arttıran mikroorganizma popülasyonunda azal‐
manın olduğunu tespit etmişlerdir.  

Aynı çalışmada Zabinski ve ark. (2002), Kuzey Oregon’daki Eagle Cap 
Wilderness’ta  (2215  ile  2300 m  yükseltide)  Abies  lasiocarpa  ile  Pinus  albicaulis 
ağaç ve Vaccinium scoporium çalı  türünün bulunduğu sığ yapılı granit ana ma‐
teryalli  topraklardaki kampçılık  etkenliğinin  toprak organik C,  toplam N, po‐
tansiyel N mineralleşmesi, NH4, toprak nemi, mikrobiyal biyomas ve mikrobi‐
yal  etkenlik  üzerindeki  etkilerini  araştırmışlardır.  Araştırmacılar,  şiddetli  bi‐
çimde etkilenen kamp alanları üzerindeki  toprakların düşük  toprak azot  içeri‐
ğine ve düşük  toprak mikrobiyal popülasyonuna sahip olduğunu; bozulmayla 
döküntü tabakasında kayıp ile toprağın fiziksel yapısında bozulmanın meydana 
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geldiğini; yüzey asıntı materyalinin,  fermantasyonun ve humus katmanlarının 
kayıplarından  dolayı  su  tutma  kapasitesinin  azalmasıyla,  besin  rezervlerinin 
indirgenmesiyle ve toprak yüzeyi buharlaşma oranlarının artmasıyla sonuçlan‐
dırdığını bildirmişlerdir. 

Kamp  alanlarında kampçıların  ağaç kesme,  ağaçlara  at bağlama,  ağaç 
dallarıyla yatacak yer yapma, çadırların etrafına hendek kazma ve kamp ateşi 
yakma gibi birçok olumsuz davranışları bulunmaktadır. Bu davranışlar da do‐
ğal çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu gibi kişisel davranışların 
eğitim programları ile geliştirilme, değiştirilme hatta potansiyel olarak ortadan 
kaldırılma imkanı bulunmaktadır. Ancak kamp alanlarında basmaya bağlı etki‐
ler  (yer örtücü kaybı,  toprak bozulması, mineral  toprağın sıkışması vb.) kulla‐
nım ile birlikte kaçınılmazdır (Stohlgren ve Parsons, 1986; Cole, 1992).  

Çok  az  sayıda  çalışma  kampçılığın  etkilerini  ölçmek  için deneysel  bir 
yaklaşım kullanmıştır (Cole, 1992; Cole ve Monz, 2003; Growcock ve Pickering, 
2011). Cole ve Monz (2003) ABD’de Rocky Dağları Yabanıl Alanı’nda farklı bitki 
toplulukları ile temsil edilen iki ayrı alanda farklı yoğunluktaki kampçılık uygu‐
lamalarının etkisini deneysel olarak araştırmıştır. Çalışma 5 hektarlık bir  saha 
içinde  16 potansiyel  kamp  alanında  gerçekleştirilmiş  ve  kullanım  yoğunluğu, 
vejetasyonun  hassaslığı,  vejetasyonun  yoğunluğu  konularında  bilgiler  toplan‐
mışlardır.  Daha  önce  bozulmamış  alanlarda  tek  bir  gece  kamp  kullanımının 
sonucunda oluşan toprak sıkışmasının, 3 yıl sonra bile belirgin bir şekilde göz‐
lemlendiğini  belirtmişlerdir. Benzer  bir  şekilde Growcock  ve Pickering  (2011) 
Avusturya Alplerinde dört kişi için üç gecelik kamp aktivitesinin etkilerini ölç‐
müşlerdir.   Kamp  alnını  üç  bölgeye  (çadır,  aktivite,  kontrol  alanı)  ayırdıkları 
çalışmada, kamp  aktivitesinin  sadece  çadır ve  aktivite bölgelerinde bitki yük‐
sekliği ve bitki örtülülüğünde azalmaya neden olduğunu belirtmişlerdir. Küçük 
gruplar  tarafından  yapılan  kısa  süreli  kamp  etkilerine  karşı Alp  toplulukları 
oldukça  dayanıklı  olduğunu  ancak  kampın  etkileri  aynı  zamanda  ilerleyen 
basma–çiğneme deneyimlerinden kaynaklanan etkilerle karşılaştırıldığı zaman 
bu  toplulukların  rekreasyonel  kullanımdan  zarar  gördüğünde  iyileşmelerinin 
yavaş olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Stohlgren ve Parsons (1986) yaptıkları çalışmada subalpin kamp alanla‐
rında 3 kullanım yoğunluğu  (merkez, orta ve çevre alanları)  içinde vejetasyon 
ve toprak özellikleri değişimini belirlemeyi ve bu alanlarda ziyaretçi kullanımı‐
nın  kesilmesinden  sonra  ilk  üç  yıl  boyunca  karşılaştırılmalı  iyileşme  oranını 
belirlemeyi amaçlamışlardır. Yoğun çiğnemenin olduğu kamp alanlarının mer‐
kezinde aynı kamp alanı içinde orta derecede çiğnenmiş ya da hiç çiğnenmemiş 
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alanlardan; daha az bitki çeşitliliği, akraba tür örtüsünde farklılıklar, daha yük‐
sek  toprak sıkışması ve düşük  toprak besin konsantrasyonları olduğu gözlem‐
lenmiştir. Ziyaretçi kullanımına kapatıldıktan 3 yıl sonra merkez alanlarda (çok 
çiğnenmiş) orta çiğnenmiş alanlara oranla ortalama bitki örtülülüğünde daha az 
artış olduğu, toprak sıkışmasının ise daha yüksek miktarda kaldığı gözlemlen‐
miştir. 

PİKNİK FAALİYETİNİN ETKİLERİ 

Rekreasyonel faaliyet türlerinden piknik aktivitesinin etkileri yürüyüş ve kamp 
aktivitesinin etkileri kadar araştırılmamıştır. Yapılan araştırmalarda ise bu akti‐
vitenin vejetasyon örtülülüğü ve bitkilerin tür çeşitliliğinde azalmalara yol açtı‐
ğı hatta tamamen ortadan kalkmasına neden olduğu; toprak sıkışmasını büyük 
oranda  artırırken  topraktaki organik madde oranını düşmesine neden olduğu 
ortaya konmuştur (Leney, 1974; Brown ve ark., 1977; Jim 1987). Piknik aktivitesi 
toprak ve bitki örtüsü üzerinde değişik etkilere sahip olan bir takım farklı akti‐
viteleri kapsamaktadır. Bu  aktiviteler; oturmak, beklemek, yürümek ve  futbol 
oynamak ya da koşmak ve mangal yakmak gibi sıralanabilir.  Leney (1974) yap‐
tığı araştırmada oturma, yürüme ve koşmanın farklı etkilerini hassas bitki türü 
olan Ammophiletum üzerinde test etmiştir. Bunun için 3m x  ½m olarak ayrılan 
parsellerde oturma, yürüme ve koşma aktivitesi on dakika yapılmıştır.   Otur‐
manın bile bitki örtüsü üzerinde  iki yıl sonra hala görülebilir bir etkisi bulun‐
duğunu belirmiştir. Yürüyüşün oturmaya göre çok daha fazla zararlı olduğunu 
ve koşmanın ise tüm bitki örtüsünü ortadan kaldırdığını bu yüzden de toprağın 
iki  yıl  boyunca  neredeyse  çıplak  kaldığını  belirtmiştir.  Bu  alanların  iyileşme 
süreçleri  oldukça  yavaş  olduğunu  ve  çiğnemeden  kaynaklanan  toprak  şartla‐
rındaki  değişimler  incelendiğinde  topraktaki  etkilerin  neredeyse  geri  dönüşü 
olmayacağını  belirtmiştir. Herhangi  bir  bitki  örtüsü  yaşamaya devem  etseydi 
alanın verimliliği bir yıl  içinde  iyileşse bile  çiğnenmiş alanlardaki özgün bitki 
örtüsünün doğal restorasyonun  imkansız olduğunu belirmiştir. Çıplak  toprak‐
taki  bitki  örtüsünün  yenilenmesini  genellikle  yavaş  olduğunu  ama  çiğneme 
baskısının  azaltılmasından  ziyade  tamamen ortadan kaldırılmasının bu  süreci 
hızlandıracağını ortaya koymuştur. 

Brown ve ark.  (1977) Rodos Adası’ndaki piknik alanında  rekreasyonel 
faaliyetlerin vejetasyon ve toprak üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmaların‐
da toprak sıkışmasının arttığını, toprak geçirgenliğinin önemli oranda düştüğü‐
nü, bitki örtüsünün çiğneme etkisi ile azaldığını ve ortadan kalktığını belirtmiş‐
lerdir. 
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Jim (1987) yaptığı çalışmada Hong Kong’da bulunan Country Park’daki piknik 
alanlarında kullanıcıların yürüyüş aktivitesinin bitki ve toprak üzerindeki etki‐
lerini incelemiştir. Parkta 60 alanın koşulları alan çekicilik göstergeleri ve toprak 
erozyonu  için  20  sınıfa  ayrılarak değerlendirilmiştir. Alan bozulmalarının bü‐
yüklüğü bitki örtüsü, organik madde, çıplak toprak ve kapalılığın nispi oranla‐
rıyla belirlenmiştir. Bitki örtüsünün ölü örtüye dönüşümü başlangıçta, ölü örtü‐
nün çıplak toprağa dönüşmesinden daha hızlı olmasına rağmen tersi, bozulma‐
nın  ileri evrelerinde doğrudur. On dört alan çekicilik niteliklerinin dışında yer 
alan erişilebilirlilik de dahil,  tesis sağlanması, biçimi,  tesislerin dağılım modeli 
ve stok oranı, doğallık ve manzara çeşitliliği çoğu durumda erozyonla olumlu 
ilişki içinde bulunmuştur. 

Piknik  alanlarında  birçok  ziyaretçi  yoğun  rekreasyonel  kullanımdan 
olumsuz etkilenen mangal‐piknik alanlarında yoğunlaşmaktadır. Bunun sonu‐
cunda  da  bu  alanlarda  toprak  özellikleri  ve  bitki  örtüsü  üzerinde  daha  fazla 
bozulmalara  neden  olmaktadır.  Bilinçsizce  yakılan  piknik  ateşi Milli  parkları 
tehdit  eden  faktörlerin  başında  yer  alan  orman  yangınlarına  yol  açmakta  ve 
bunun sonucunda da canlı hayatın ölümüne neden olmaktadır. Bu yüzden  şe‐
hirlerden uzaklaşıp, doğal alanlara piknik yapmaya gidildiğinde, ateş yakmanın 
serbest olduğu alanları bulmak zorlaşmıştır.  

Ekolojik  açıdan bakıldığında  ise  toprağa doğal gübre  işlevi gören ku‐
rumuş yaprak, dal ve odun parçalarının ateş yakmak  için, sürekli ve düzensiz 
toplanması, yüksek bölgelerde toprağın beslenmesini engellemekte ve verimsiz‐
leşmesini hızlandırmaktadır (Demir, 2002). 

KAYAK FAALİYETİNİN ETKİLERİ 

Kayak  alanları  ve  teleferik  yapımı  ve  kullanımı;  ağaç  kesimi,  toprak  ve  bitki 
örtüsünün kaldırılması, toprak düzeltme, yol yapımı ve yapay kar yağdırılması 
gibi birçok çevresel dönüşümlere neden olmasından dolayı yüksek rakımlı eko‐
sistemler ve toprak direnci üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye sahiptir (Mic‐
hele ve ark., 2011). Tüm bu işlemler jeomorfolojik tehlikelere, akış ve tortu yük‐
lerinin artmasına (David ve ark., 2009), toprak erozyonuna, bitki örtüsü ve hay‐
van kaybına yol açan müdahalelere, ekosistemin bozulması ve parçalanmasına 
ve  bunun  sonucunda  da  hayvan  davranışlarında  değişikliklere  neden  olabil‐
mektedir  (Arrowsmith ve  Inbakaran, 2002; Geneletti, 2008; Geneletti ve Dawa, 
2009;  Negro ve ark., 2009). 

Kayak merkezleri ve yamaçlarının inşaatı ekosistem üzerinde çeşitli öl‐
çüde etkili olabilmektedir. Jeoloji,  jeomorfoloji, iklim, toprak, bitki örtüsü, flora 
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ve  faunaya göre uygun arazi koşullarına bağlı olarak etkinin derecesi ve  türü 
değişebilmektedir (Michele ve ark., 2011). 

Avrupa’daki Alplerde kayak pistleri meralar ve fundalıklar üzerine inşa 
edilmiştir. Bu durum bazı bitkisel popülasyonun tür sayısında azalma gibi eko‐
lojik hasarlara yol açmıştır (Bayfield, 1980; Stern, 1983; Watson, 1985; Haimayer, 
1989).  Titus  ve  Tsuyuzaki  (1999),  Ruth‐Balaganskaya  ve  Myllynen‐Malinen 
(2000) kayak pistlerinin yapımı nedeniyle bitki türlerinin komposizyonu, istilası 
ve bitki biyokütlesinde değişiklikleri  incemlemşler;   Malinen (1991), Tsuyuzaki 
(1993), Tsuyuzaki (1994) Titus ve Tsuyuzaki (1998) ise bitki ve hayvan topluluk‐
ları üzerinde şiddetli etkilerle sonuçlanan orman kaybı ve/veya parçalanması ve 
üst toprak katmanları yok olmasına neden olan kayak pistlerinin oluşturulma‐
sını değerlendirilmiştirler. Bitki  örtüsü  canlılığı ve bitki  örtüsünün  yenilenme 
başarısı  yükseklik  (Urbanska,  1997)  ve  toprağın  fiziko‐kimyasal  özelliklerinin 
bozulması nedeniyle azalmaktadır (Gros ve ark., 2004). 

Alp ortamında ayrıca sert  iklim koşulları, dik yamaçlar, önceki pist  in‐
şaatı, topoğrafik adaptasyon için gerekli olan toprak kaldırma; alan bozulması‐
na,  bitki  örtüsünün  yok  olmasına  ve  toprak  erozyonuna  yol  açmaktadır.  Bu 
alanlarda tekrarlanan yağışlar vejetasyon iyileşmesini engelleyen ana faktörler‐
den biri olan tohum akışına neden olmaktadır (Michele ve ark., 2011). Urbanska 
(1995), Titus ve Tsuyuzaki  (1999) ve Ruth‐Balaganskaya ve Myllynen‐Malinen 
(2000)’e göre kayak pisti yapımı farklı toprak besin durumu ve değişik bitki tür 
kompozisyonu ve istilasına neden olabilmektedir. 

Aslında erozyonu önlemek ve peyzajın kalitesini geliştirmek için kayak 
pistlerinde sık sık yerli olmayan çim türleri ile yeniden bitki örtüsü oluşturula‐
bilir. Çünkü yerli olmayan türler yerli bitkilerden daha az pahalıdırlar ve hızlı 
bir şekilde yeterli bir bitki örtüsü kurma yeteneğine sahiptirler (Michele ve ark., 
2011). Bitki örtüsü kompozisyonu ve  istilası; gübreleme ve suni karla  (Kamer, 
2002) ve hala tanımlanamayan çevresel etkilerle sonuçlanan karda tuzların kul‐
lanımından etkilenmektedir (Rixen ve ark., 2003). 

Gros ve ark. (2004), kayak pisti kurulmasını takiben alpin otlak alanlara 
restorasyon uygulaması sonunda toprak kimyasal fiziksel özellikleri ve mikro‐
biyal aktivite arasındaki ilişkileri araştırmışlar ve kayak pistinin kurulmasından 
sonra  yerleşen  otsu  örtünün  toprak  erozyonunu  sınırlamada  ve  başlangıçta 
ekosistem işlevini tamir etmede temel oluşturduğunu belirlemişlerdir. 

Kayak yeri ve yamacı yapımının ve buna bağlı çevresel değişikliklerin 
hayvanların yaşayabilmesi  için gerekli  faktörlerden biri ya da birçoğunu orta‐
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dan kaldırması yüzünden hayvan ekolojisini ve davranışlarını etkileyebilmek‐
tedir (Michele ve ark., 2011). En çok etkilenen hayvanlar toprağı tımarlayanlar, 
özellikle de küçük memeliler, bazı kuş  türleri ve eklem bacaklılardır. Örneğin 
Menoni ve Magnani  (1998), Zeitler ve Glanzer  (1998)’e göre kayak merkezleri‐
nin  genişlemesi  kara  orman  tavuğunun  (Tetrao  tetrix)  popülasyonuna  zarar 
vermektedir. Martin ve Salvador (1995), Amo ve ark. (2007) kayak pisti yapımı‐
nın kertenkelelerin toplanmasına yardımcı olan kayaların ve canlıların ortadan 
kaldırılması nedeniyle avlanma risklerini arttırdığını ve sonuç olarak da vücut 
şartlarını etkilendiğini belirtirlerken; Laiolo ve Rolando (2005) kayak pistlerinin 
geçtiği ormanlarda kuş türlerinin zenginliği ve çeşitliliğinde negatif kenar etki‐
sini  tanımlamışlardır. Hadley ve Wilson  (2004), Sanecki ve ark.  (2006) Ameri‐
ka’daki Colorado  ve Avustralya’daki Kosciuszko National Park’ında  bulunan 
kayak alanlarındaki kısa süreli kayak pistlerinin etkilerini küçük memeli popü‐
lasyonunun canlılığı üzerinde incelemişlerdir. 

Arazi kullanımının ekolojik sürdürülebilirliliği biyojeokimyasal döngü, 
suyun  bölünmesi,  besinlerin  salınımı  ve  depolanması,  tamponlama  ve  enerji 
bölünmesinin sürdürülmesi gibi toprak fonksiyonlarını gerektirmektedir (Sanc‐
hez‐Maranon  ve  ark.,  2002).  Dağ  toprakları;  kayaların  kaldırılması,  makine‐
toprak düzeltme ve yüzeyin düzleştirilmesiyle kayak yamacı yapımından etki‐
lenmektedir (Michele ve ark., 2011). Bu operasyonlar çoğunlukla yaz aylarında 
yapılmaktadır.  Bazen  kayak  pisti  yönetimi  sorumluluğunda  kış  aylarında  da 
aynı operatörler  çalışmaktadır. Ayrıca kayak  sezonu boyunca  tımar ve yapay 
kar kullanımı nedeniyle kar yoğunluğu değişikliklerinden kayak yamaçlarının 
toprak özellikleri çok güçlü etkilenebilmektedir. Kayak pisti yapımı ve bakımı 
eğimleri tesviye etmek, drenajı sağlamak ve toprak üzerinde güçlü etkiye sahip 
olan  istinat duvarı  yapmak  için  ağır  toprak  işleme makinelerinin  kullanımını 
kapsamaktadır    (Michele ve ark., 2011). Etkiler çok çeşitli olabilmekte ve farklı 
toprak özelliklerini güçlü etkileyebilmektedir.  

Kayak  pisti  yapımında;  önceki  toprak  tabakalaşmasının  kaybı  ve  dü‐
zensiz bir üst toprak sıkışmasıyla sonuçlanması nedeniyle orijinal toprak kalın‐
lığı  azalmaktadır. Toprak kalınlığının  azalmasından  sonra doğal havza  tahrip 
olmakta ve ıslak bölgeler yamaçların diplerinde oluşmaya başlamaktadır. Daha 
sonrada toprak erozyonu; zengin çakıllı, seyrek bitki örtüsü ile kaplı üst toprak 
için  ciddi  bir  tehdit  haline  gelmektedir  (Michele  ve  ark.,  2011).  Descroix  ve 
Mathys  (2003)  alp  erozyonunda dağ  yönetiminin  etkilerini değerlendirmişler; 
erozyon ve toprak akması bazen kuzey Alplerde kayak merkezlerinin gelişme‐
siyle arttığını belirtmişlerdir. 
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Yamaçlar; yol şeridi, kayak pistleri ya da çoğu kez daha az rahatsız edi‐
len  alanlardan daha  fazla  sediment üreten diğer yapılar  aracılığıyla; bitki bü‐
yümesi için gerekli besin içeren üst toprak kaybı nedeniyle rahatsız olmaktadır‐
lar (Grismer ve Hogan, 2005). 

Kayak pistleri toprakları; son derece kıt gelişim, su ve hava geçirgenli‐
ğinin azalması ve toprak sıkışmasının sonucundaki problemlerle neredeyse tam 
bir  yapı  eksikliği  içermektedir  (Tsuyuzaki,  1994).  Kayak  pisti  üzerinde  yeni 
başlayan  toprak  erozyonunun  kontrolü  yapay  tohumlama  yoluyla  izlenebilir 
(Siniscalco ve ark., 1997; Urbanska ve ark., 1998). 

Toprak agregası; infiltrasyon kapasitesini, hidrolik iletkenliği, su tutma 
kapasitesini,  gaz  değişimini,  organik maddenin  ayrışmasını  ve  erozyona  da‐
yanmayı etkilediği için oldukça önemlidir (Delgado ve ark., 2007). Barni ve ark. 
(2007)    yaptıkları  çalışmada  toprak  agregasının  bozulmasını  organik madde 
içeriği ile ters ilişkilendirmişlerdir. Üst toprak tabakasının agregaları ince mad‐
de, organik madde ve toprak organizmalarını içermektedir ve yüksek su tutma 
kapasiteleri için gereklidirler. Agregaların tahribi toprağın su tutmasını ve böy‐
lece bitki mevcut suyunu azaltır ve yeraltı drenajını gerektirmektedirler  (Frep‐
paz ve ark., 2002). Mevcut su bitki büyümesi için en önemli faktörlerden biridir 
ve  su  hidrolojik  fonksiyonları  toprak  agregasyonları  tarafından  kontrol  edil‐
mektedir bu da sonraki kayak pisti yüzeyinin başarılı bir şekilde yeniden bitki 
gelişimi  için göz önünde olması gereken  ilk  faktörler arasında bulunmaktadır 
(Pintar ve ark., 2009). 

Kayak pisti yapımı nedeniyle  rahatsızlıklar agrega  stabilizesi ve göze‐
nekliliğini etkilediğinden dolayı karbon parça boyutunda ve miktarında büyük 
değişikliklerle neden olmaktadır. Kayak pistlerinin toprakları kaya parçalarının 
miktarıyla nitelendirilmektedir. Aslında kaya parçalarının ve kum parçalarının 
artması kayak pistlerinin kurulması sırasında taş kırma makinelerinden kaynak‐
lanır (Gros ve ark., 2004). 

Sierra Nevada’nın doğal topraklarında kil ve organik karbon içeriğinde 
artan yükseklikle önemli bir azalma bulunmuştur. Bu eğilim yönetim etkisinin 
çevresel faktörlerden daha büyük görüldüğü kayak pistleri topraklarında bulu‐
namamıştır (Delgado ve ark., 2007). 

Kayak pistlerinin  toprağı daha yoğun donmaya, yüksek CO2  içeriğine 
ve pH ve azot değişikliklerine maruz kalmaktadır. Kangas ve ark.  (2009) hem 
pH hem de  iletkenliğin kayak pistlerinde ormanlardan anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde K, Mg ve Ca konsantrasyonları 
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kayak alanlarında orman topraklarından anlamlı düzeyde daha yüksek bulun‐
muştur.  

Delgado ve ark.  (2007) yaptıkları çalışmada kayak pistlerinin  toprakla‐
rında, sırasıyla 0.65 ds/m ve %8.2’ye eşit elektrik  iletkenlik değeri ve kalsiyum 
karbonat değeri bulmuşlardır. Bu değerler 970 ve 1270mm arasında yıllık orta‐
lama yağış altında felsik kayalardaki topraklar için normal değildir ve görünen 
farklılık dolomit uygulaması, suni kar üretimi  için kullanılan katkı maddeleri, 
yarış pistlerindeki karların  sertleşmesi  için  tuzlama,  çim büyümesi  için gübre 
kullanımı nedeniyle oluştuğunu belirtmişlerdir. 

Kayak sezonu boyunca kar yönetim araçları ve kayakçılar karları sıkış‐
tırmakta, kar örtüsünün yoğunluğu ve derinliğini değiştirmekte, karın  ısı  ilet‐
kenliği ve süresini artırmakta, kar yüzeyi ve altı arasındaki gaz değişimi azal‐
maktadır. Bitki örtüsü ve toprağın bu süreçlerden bozulmuş olması muhtemel‐
dir (Wood, 1987; Rixen ve ark., 2003). 

Özellikle  kayakçılar  ve  kar  bakım  araçları  tarafından  toprak  yüzeyle‐
rindeki mekanik etki muhtemelen doğal kar alanlarında yapay kar alanlarından 
daha yüksektir  (Rixen ve ark., 2003; Rixen ve ark., 2004). Ancak kayak alanla‐
rındaki bakımlı kar, azalmış bir yalıtım kapasitesine sahiptir ve bitki gelişimi ve 
toprak  besin maddesi  dinamiklerinde  sonradan  ortaya  çıkan  etkilerle  toprak 
zemini donabilmektedir (Michele ve ark., 2011). 

Newesely  (1997)  yaptığı  çalışmada  kayak  pistlerinde  toprakta  ciddi 
donmaya neden olabilen kar sıkışmasının ısı iletkenliğini arttırdığını belirtmiş‐
tir.  Rixen ve ark. (2008)  ise yoğun ve ince bir kar örtüsünün toprak yalıtımının 
azalmasına ve düşük toprak sıcaklığına yol açtığını belirtmiştir. 

DAĞCILIK FAALİYETİNİN ETKİLERİ 

Dağlar, dünyadaki başlıca turizm kaynaklarından biridir ve turizm, dağlık alan‐
larda hızla gelişen bir olgudur. Dağcılığa dayalı  turizm  için büyük yatırımlar 
gerekmemektedir.  Dağ  turizmindeki  sermaye,  dağın  ve  doğanın  kendisidir. 
Ancak,  turizmin her  çeşidinde olduğu gibi, dağlık alanlardaki  turizm, plansız 
bir şekilde gelişir,  sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmezse, bunun doğal çevre 
üzerinde ağır bir bedelinin olması kaçınılmazdır  (Swarbrooke, 1999; Mountain 
Agenda, 1999; World Mountaineering‐Climbing, 2002). 

Dağcılık  faaliyeti son 20 yılda gittikçe artan bir  ilgi görmesine  rağmen 
ekolojik etkileri çok az bilinmektedir (Herter, 1996). Yapılan çalışmalarda dağcı‐
lıkla ilgili etkilerin çok çeşitli olduğu belirtilmiştir (Attarian ve Pyke, 2000). Top‐
rak  erozyonu,  sosyal  yolların  gelişmesi,  bitki  örtüsü  zararı,  insan  atıklarının 
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etkileri ve yaban hayatının  rahatsız edilmesi dağcılık aktivitesinin etkileri ara‐
sında yer almaktadır (McMillan ve Larson, 2002;  Rusterholz, 2004).  

Dağcılar yolları genellikle dağlık alana erişim ve çıkış için kullanmakta‐
dırlar. Tasarlanılan, yapılmış yolların aksine; tırmanma alanlarındaki bazı yollar 
yeni bir tırmanma alanı geliştiğinde dağcılar tarafından yaratılmaktadır. Dağcı 
yolu genellikle direnci, dayanıklılığı az olan patikaları izlemektedir. Bu yollarla 
ilgili toprak sıkışması, iz genişlemesi, toprak kaybı gibi birçok olumsuz etkiden 
söz edilmektedir. Yollardaki çevresel değişimin büyük çoğunluğu ilk iz gelişimi 
sırasında meydana gelmektedir. Toprağın  zarar görmesi;  toprak havalanması, 
toprak  sıcaklığı, nem  içeriği, besin maddesi ve mikroorganizmaları etkilemek‐
tedir.  Erozyon ise en zararlı toprak etkisidir; yolların gelişmesi ve kullanımı ile 
meydana gelmektedir (DeBenedetti, 1990). 

Rekreasyon aktivitelerinin bitki  toplulukları üzerindeki etkileri gittikçe 
artan bir ilgi çekmektedir (Liddle, 1997). Ancak kaya bitki toplulukları üzerinde 
tırmanmanın etkisi hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Almanya Üst Danube 
Vadisi’nde  tırmanma nedeniyle kalker kayalar üzerindeki bitkilerde  ciddi ha‐
sarlar kaydedilmiştir (Herter, 1993; 1996). Bu hasarlar bitki örtüsünün azalması, 
hassa türlerin yok olması ve kayalığın kenarında ve yüzeyinde erozyon, istilacı 
türlerde artış vb. şeklinde sıralanmaktadır. Kaya tırmanışı bir de Solidago sciaphi‐
la (Nuzzo, 1995) ve Thuja occidentalis (Kelly ve Larson, 1997) türlerinin yaş dağı‐
lımı  ve  boyutlarında  çarpıklığa  yol  açmıştır. Nuzzo  (1996)  yaptığı  başka  bir 
çalışmada tırmanmanın liken örtüsünü ve tür çeşitliliğini %50 azalttığını belirt‐
miştir. Farris (1998), Camp ve Knight (1998), Larson ve ark. (2000), McMillan ve 
Larson  (2002),  Rusterholz  (2004)  ise  dağcılık  faaliyetlerinin  bitki  çeşitliliğini 
azalttığını,  tür  komposizyonunu ve  bitki  yapılarını değiştirdiğini  belirtmişler‐
dir. 

Rusterholz (2004) yaptığı çalışmada ise dağcıların tırmandıkları alanlar‐
da eğrelti otlarının yoğunluğunun artma eğilimi gösterirken; çiçekli bitkilerin ve 
çalıların yoğunluğunun azalma eğilimi gösterdiğini belirtmiştir.  

McMillan ve Larson  (2002) yaptıkları  çalışma da  tırmanma yapılan ve 
yapılmayan kayalık yüzeylerde karşılaştırma yapmışlardır. Örtülülük yüzdesi, 
tür zenginliği ve vascular (damarlı) bitkilerin tür zenginliği tırmanılan alanlarda 
tırmanılmayan alanlardan daha düşük olduğunu; ek olarak yabancı bitki oranı 
tırmanılan alanlarda tırmanılmayan alanlara oranla üç kat daha büyük olduğu‐
nu vurgulamışlardır. Biyofit  türlerin  zenginliği ve  sıklığı  tırmanılan  alanlarda 
oldukça düşük olduğunu belirtmişlerdir.  
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Güney Almanya’da doğa koruma ile şiddetli çatışması yüzünden birçok alanda 
dağcılık  faaliyeti  sınırlandırılmıştır. Bunun  bir  sonucu  olarak da Kuzey  İsviç‐
re’nin Jura dağlarında koruma faaliyetlerinde artış gözlemlenmiştir (Rusterholz, 
2004). 

TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

Türkiye’de  farklı rekreasyonel  faaliyetlerin doğal alanlardaki bitki örtüsü,  top‐
rak, fauna ve su gibi peyzaj  faktörleri üzerindeki etkileri yeterince araştırılma‐
mıştır. Doğal alanlarda rekreasyonel kullanımdan kaynaklanan vejetasyon tah‐
ribatı  ziyaretçi  yoğunluğunun  artışıyla doğru  orantılı  olarak  artmakta;  yoğun 
kullanılan patikalarda tür çeşitliliği ve örtülülüğü azalmaktadır (Sayan ve ark., 
2005). Yoğun ziyaretçi baskısının olduğu orman  içi dinlenme alanlarında kızıl‐
çamlarda  (Pinus  brutia)  zararlar  olmakta  ve  yüksek  ziyaretçi  sayısı  nedeniyle 
toprağın  sıkışması  sonucunda  ağaç  kökleri  açığa  çıkmaktadır  (Aslanboğa  ve 
Özkan, 1986).  

Doğal alanlarda aşırı rekreasyonel kullanımdan kaynaklanan insan çiğ‐
neme  etkisinin  toprak  özellikleri  (hacim  ağırlığı,  organik madde,  doygunluk 
kapasitesi,    elektrik  iletkenliği, ph vb.) ve vejetasyon üzerine olumsuz  etkileri 
bulunmakta ve kapatılan  alanlarda üst  toprak özelliklerinde  iyileşmenin  6 yıl 
içerisinde başladığı gözlemlenmektedir (Özcan ve ark., 2011). Çiğneme faaliyet‐
lerinin vejetasyon  tür  çeşitliliği üzerinde azaltıcı bir etkisi bulunmazken; veje‐
tasyon örtü derecesi ve vejetasyon yüksekliği üzerinde olumsuz  etkisi bulun‐
maktadır (Atik ve ark., 2009). 

Farklı  rekreasyonel  kullanım  tipi  ve  yoğunluğuna  sahip  rekreasyonel 
etkinlikliler bu faaliyetlerin gerçekleştirdikleri alanların bitki örtüsü özelliklerini  
(tür sayısı, bitki boyu, canlı örtü, ölü örtü, toprak örtü ve kaya örtü ile üst örtü 
tür  sayısı ve üst örtü boyu ortalama değerleri) ve  toprak özelliklerini  (toprak 
nemi, sıkışma derecesi ve organik madde ortalama değerleri) önemli oranlarda 
ve düzeylerde etkilemektedir  (Atik ve ark., 2010;   Müderrisoğlu ve ark., 2010; 
Çakır ve ark., 2010).  

Doğal alanların yapısında tahribata neden olan en önemli faktörler ara‐
sında, parkın ekolojik yapısına uygun olmayan turizm ve rekreasyon faaliyetleri 
bulunmaktadır    (Demir, 2002). Doğal alanlarda kontrolsüz ve bilinçsiz gerçek‐
leştirilecek  her  türlü  turizm  ve  rekreasyon  faaliyetinin  bu  alanlarda  bulunan 
endemik  bitki  türlerini  tahrip  ya da  yok  etmekte;    alanın  toprak  özelliklerini 
olumsuz  etkilemekte  bunun  neticesinde  bu  alanların  özelliklerini  yitirmesine 
neden  olabilmektedir. Dağ  turizmi  dağlık  alanların  gelişmesine  önemli  katkı 
yapmaktadır. Fakat kontrolsüz ve bilinçsizce yapılan dağ turizmi, hassas ekosis‐
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temlere sahip olan pek çok dağlık alanın doğal ve kültürel değerlerinin bozul‐
masına neden olmaktadır (Somuncu, 2004). Güleryüz ve ark. (2010)  kayak pist‐
leri  dağ  çevresindeki  hassas  biyo‐çeşitliliği  rahatsız  etmektedir.  Böyle  dağlık 
alanlarda  vejetasyon  onarımına;  toprak  özelliklerinin  bozulması  engel  olabil‐
mektedir.  

Somuncu  (2004) yapmış olduğu çalışmada; dağcılık ve dağ  turizminin 
dağ ekosistemine verdiği zararı ve olumsuz etkileri ele almıştır (Çizelge 1.2). 

Rekreasyonel  kullanımlar  kıyı  kumulları  üzerinde  olumsuz  etki  yap‐
maktadır (Korkut ve Yılmaz, 2000; Doygun ve ark., 2003; Demir ve ark.,  2010).  
Bunun yanı sıra kumul alanlarında özellikle kaçak yapılaşma, alt yapı problem‐
leri,  kum  çıkarımı,  yangın,  ağaçlandırma  ve  otlatmanın  bitkiler  üzerindeki 
olumsuz etkisi dolaylı olarak kumul ekosistemine zarar vermektedir (Yılmaz ve 
Serbest, 2005; Kavak, 2006).  

Orman yollarının çevre üzerine olumsuz etkileri çeşitli çalışmalarla or‐
taya konulmuştur. Bu kapsamda, yolların arazi bütünlüğüne, habitat ve arazi 
fragmentasyonu  üzerindeki  etkileri  ve  arazi  bütünlüğü  süreçleri  üzerindeki 
geniş  ölçekli  etkilerine  dikkat  çekilmiştir  (Acar  ve  Şentük,  1996; Görcelioğlu, 
2004; Eker ve Acar, 2005). Orman kaynaklarından yararlanmanın sürdürülebilir‐
liği açısından yolların ekolojik etkileri, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) kri‐
terleri  içinde değerlendirilmeli ve bir kalite göstergesi olarak göz önünde bu‐
lundurulmalıdır  (Eker ve ark., 2010). Gümüş ve Acar  (2005)  tarafından orman 
yollarının çevre etki değerlendirmesi kriterleri için hazırlanan sette, orman yol‐
larının;  toprak,  su,  vejetasyon,  atmosfer,  sosyo‐ekonomik  koşullar  ve  kültürel 
mirastan oluşan çevre bileşenleri üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir. 

Turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin milli parklar üzerine olumsuz çev‐
resel etkilerinin en düşükten en büyüğe doğru sıralanışı; hava, su, flora, fauna 
ve kıyı/sahilleri şeklinde olmakta; turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin su kalite‐
si üzerindeki en önemli olumsuz çevresel etkisi, konaklama tesislerinin kanali‐
zasyon atıklarından kaynaklanırken, sörf ve su kayağı gibi rekreasyon faaliyet‐
leri su kalitesini fazlaca etkilememekte, balık tutma, turistlerin atıkları, dalgıçlık, 
bota binme gibi faaliyetler ise su kalitesini orta düzeyde etkilemektedir (Demir, 
2002). 
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Çizelge 1.2. Dağcılık ve dağ turizminin olumsuz etkileri  

Dağcılık aktiviteleri kendisini tehdit 
etme 

 Tırmanış  rotalarının  önceden  belirlenerek  işaretlenmesi  veya 
kayaların  boltlanması,  tırmanıcıların  kendi  arzuları  doğrultusunda 
tırmanışlarını engeller 

 Erozyon patikaları tahrip eder 

Biyolojik çeşitliliği tehdit etme  Kaya tırmanıcıları nadir kuşların yuvalarına zarar verebilir 

veya yok edebilir 
  Ziyaretçiler  yolları  üzerindeki  hayvanları  ürkütebilir, 
zarar verebilir veya rahatsız edebilir 

 Kitlesel  doğa  yürüyüşleri  bitki  örtüsüne  zarar  verir  ve 
ormansızlaşmayı hızlandırır  

 Kayaklı dağcılık kritik kış döneminde hayvanları ürkütebi‐
lir, zarar verebilir veya rahatsız edebilir 

 Tarımın sürdürüldüğü alanlar değişime uğrar 

 Kitlesel  doğa  yürüyüşleri  ve  dağcılık  aktivitesi    toprağa 
zarar verir, erozyonu arttırır  

Ulaşım problemleri   Dağcılar tırmanmak  için bu alanlara seyahat ederler dolayısıyla 
trafik artar 

 Dağcılık  alanlarında  eğilim hedefe mümkün olduğunca  yaklaş‐
mak olduğu için trafik artar  

 Park yeri problemleri ortaya çıkar 

 Yolların yetersizliği  

Kirlilik   Çöp ve atıklar 

 Su kirliliği 

 Gürültü kirliliği 

 Görüntü kirliliği 

Görsel değerleri tehdit etme  Dağ kulübeleri, sığınaklar vb. üniteler 

 Teleferikler ve yollar 
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 Otoparklar  

Yerel kültürler ve değerleri tehdit 
etme 

 Dağcılık çoğu yerel kültüre yabancı bir spor türüdür 

 Ziyaretçiler kendi tüketim alışkanlıklarını ve yaşam biçim‐
lerini dağlara getirirler 

 Yerel sosyal yapıda değişiklik ortaya çıkar 

Dağların manevi değerlerini tehdit 
etme 

 Dağların pek çok yerel kültürdeki dinsel rolüne, insanların 
tabularına ve inançlarına saygı göstermeme 

 Ziyaretçi  kalabalıklığının  kişiler  için  yaban  hayatı  ya  da 
bozulmamış doğadan manevi yararlanmayı engellemesi 

 Dağları satın alınabilen bir madde gibi düşünme 

Kaza riski   Dağda  arama  ve  kurtarma  işi  çok  pahalıdır.  Eğitimi  ise 
teknik araç gereci gerektiren oldukça güç ve karmaşık bir aktivitedir 

 Dağda  arama‐kurtarma  işi  kurtarıcılar  için  yüksek  risk 
taşır 

Kaynak: Somuncu, 2004 

İstanbul Belgrad Ormanı dahilindeki Neşet Suyu’nda yapılan bir araş‐
tırmada,  çiğnenen ve  çiğnenmemiş olan  alan  arasındaki organik maddede 0.5 
g/cm³ kütle farkı görüldüğü ve suda pH’ın arttığı gözlemlenmiştir (Serengil ve 
Özhan, 2006).  

Serengil  ve Özhan  (2007)’a  göre  rekreasyonun  derelerdeki  su  kalitesi 
üzerinde önemli bir etkisi bulunmamakla birlikte çiğnemenin bazı toprak özel‐
likleri (üst toprak sıkışması, ölü örtü tabakası) üzerinde olumsuz etkileri vardır. 
Alanda rekreasyonel aktiviteler ile havzaların su üretim fonksiyonu arasında bir 
çatışma bulunmamaktadır. Yoğun rekreasyonel kullanımın nehir ekosistemleri 
üzerinde geri dönüşümü olmayan tahribatlara yol açmaktadır (Güven, 2007). 

Rekreasyonel faaliyetler yüzey topraklarının fiziksel ve hidrofiziksel özellikleri‐
ne önemli ölçüde zarar vermektedir. Günümüzde  rekreasyonel çeşitlilik  talebi 
hızla  artmaktadır  ve  bu  Kafkasör  Koruma Alanı’nda  planlama  ve  korumayı 
zorlaştırmaktadır (Yüksek ve ark., 2008). Yüksek (2009) Ayder Tabiat Parkı’nda 
yüzey toprağı özellikleri ve yerüstü otsu biyokütle üzerinde ziyaretçi aktivitele‐
rinin  etkilerini  araştırdığı  çalışmada;  ziyaretçi  aktivitelerinin  yoğunluğu  hem 
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yüzey toprak özelliklerinde hem de yerüstü otsu bitki biyokütlesi ve kök kütlesi 
üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu belirtmiştir.  

Yakut (2006) yaptığı çalışmada Uludağʹda alpin ve subalpin kuşakta ka‐
yak pisti oluşturmak amacıyla yapılan tıraşlamalarla tahrip edilmiş alanların ve 
bozulmamış Abies bornmüelleriana orman topluluğunun topraklarının iki farklı 
katmanında N mineralizasyonu araştırmıştır. Çalışmanın sonuçları insan etken‐
liğiyle meydana  gelen  bozulmadan  dolayı  azot mineralizasyonunun  olumsuz 
yönde  etkilendiğini  ancak  bozulmuş  alanlara  yerleşen  türlerin  alanın  dengeli 
şekilde tamirini sağladığını ve buna bağlı olarak bozulmadan sonra doğal süreç‐
le  tamir olan pistlerde mineralleşmenin arttığını ortaya koymuştur. Can  (2007) 
benzer bir çalışma yapmış ve Uludağʹın subalpin ve alpin bölgesinin karakteris‐
tik bitki  toplulukları olan bazı bodur çalı  topluluklarının  (Astragalus angustifo‐
lius, Vaccinium myrtillus, Juniperus communis ve Juniperus communis) toprakların‐
da  azot  mineralleşme  potansiyellerini  araştırmıştır.  Çalışma  sonucunda  net 
mineral  azot  veriminin  Astragalus  angustifolius  topluluğunun  toprağında  en 
yüksek,  Juniperus communis  topluluğunda en düşük olduğu ve bitki  toplulu‐
ğunun  yapısını  oluşturan  farklı  tür  kompozisyonunun  azot mineralleşmesini 
etkileyebileceğini ortaya koymuştur. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Rekreasyonel  faaliyetlerin  insanlar üzerindeki olumlu etkisinin yanı sıra doğal 
çevre üzerinde olumsuz etkileri de söz konusudur. Şekli ne olursa olsun rekre‐
asyonel  faaliyetlerin  doğal  çevre  üzerindeki  zararları  göz  ardı  edilmemelidir. 
Yapılan  rekreasyonel  faaliyetler  sonrasında  toprak  sıkışması,  organik madde 
kaybı, bitki örtüsünün zarar görmesi veya kaybı, fauna türlerinin rahatsız olma‐
sı, gürültü, alan kaybı, alan kirliliği gibi istenmeyen etkiler meydana gelmekte‐
dir. Gün geçtikçe bu etkilerin boyutlarının artması, doğal alanlarda sürdürülebi‐
lir gelişmenin nasıl sağlanabileceği sorusu ile birlikte bu konuyla ilgili bilimsel 
araştırmaların yapılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır (Atik, 2010). 

Doğal alanlarda gerçekleştirilen rekreasyonel faaliyetler bir yandan do‐
ğal ekosisteme zarar verirken bir yandan da bu öğeleri korumak zorundadır. Bu 
durum özellikle doğal alanları ziyaret edenlerin sayısında artış sonucu rekreas‐
yonel  taleplerin artmasıyla gün geçtikçe daha zor olmaktadır  (Kuss ve Graefe, 
1985). Bu nedenlerle doğal alanlar birçok ülkede ve Türkiye’de çeşitli yöntem‐
lerle koruma altına alınmış ve alınmaya devam edilmektedir.   

Günümüzde  doğal  alanlarda  yapılan  rekreasyonel  faaliyetler,  alanın 
kaynak  değerlerine  ve  amacına  uygun  bir  şekilde  gerçekleştirilmemektedir. 
Bilinçsizce  ve  kontrolsüz  yapılan  rekreasyonel  amaçlı  kullanımlar,  alandaki 
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mevcut  kaynak  değerlerinin  olumsuz  etkilenmesine,  alanın  çekiciliğinin  azal‐
masına ve  rekreasyon deneyiminin kalitesinin azalmasına yol açmaktadır. Ko‐
ruma‐kullanma dengesi dikkate alınmadan yapılan rekreasyonel faaliyetler, bu 
alanlarda  giderilmesi mümkün  olmayan  bozulmalara  neden  olabilmekte,  bu 
nedenle korunan doğal alanlarda özellikle ekolojik tabanlı planlama ve yönetim 
anlayışı gerektirmektedir (Gül ve Özaltın, 2007). 

Doğal  alanların  tahribatına  neden  olan  en  önemli  faktörler  arasında, 
alanın ekolojik yapısına uygun olmayan rekreasyon faaliyetleri bulunmaktadır. 
Bu  faaliyetler  olumsuz  çevresel  etkiye  sahiptir  ve  bu  nedenle  bağlı  oldukları 
doğal değerleri bozmayacak şekilde planlanmalıdır. Ayrıca söz konusu alanlar‐
da  rekreasyonel kullanımının kontrol edilmesi,  izlenmesi veya duyarsız kalın‐
maması gibi yönetsel yaklaşımlarda kaynak değerlerinin korunmasına olanak 
sağlamakta ve sonradan ortaya çıkabilecek  ıslah ve iyileştirme çalışmalarını ve 
maliyetlerini de azaltmaktadır (Demir, 2002). 

Sonuç  olarak;    rekreasyonel  kullanımlardan  oluşacak  etkiler  çok  hızlı 
gözlenmekte ve iyileşmesi çok uzun sürmektedir. Doğal alanların ekolojik yapı‐
sına uygun olmayan etkenlerin başında rekreasyon faaliyetleri gelmektedir. Bu 
yüzden doğal  alan yöneticileri, doğal  alanların kaynak değerlerinin bozulma‐
dan  gelecek  nesillere  sürdürülebilir  bir  şekilde  aktarılması  için  bu  alanlarda 
gerçekleştirilen  ya  da  gerçekleştirilmesi muhtemel  faaliyetlerin  olası  çevresel 
etkilerini belirlemeli, alanın yapısına uygun olmayan rekreasyon faaliyetlerinin 
alan sınırları içerisinde gerçekleşmesine izin vermemelidir.  

* Bu çalışma ”Uludağ Milli Parkı’nda Rekreasyonel Aktivitelerin Bitki Örtüsü, Ölü Örtü 
ve Toprak Yapısına Etkisinin Değerlendirilmesi” adlı Tübitak projesi tarafından destek‐
lenmiştir. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı kamu kurumunda çalışan bireylerin serbest zaman etkinliklerine katıl‐
ma eğilimini etkileyen unsurları belirlemek ve cinsiyete göre bir karşılaştırma yapmaktır. Is‐
parta ve Muğla’da 165 kamu çalışanının oluşturduğu katılımcılardan yüz yüze görüşme yön‐
temi  ile  veriler  toplanmıştır.  Çalışmada  yapısal  ve  yakınsak  geçerliliğinin  sağlanmasından 
sonra  faktör analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Faktörler arasında anlamlı  ilişkinin 
belirlenmesiyle, değişkenlerin cinsiyete göre algılamasında  farklılık olup olmadığını ölçmek 
amacıyla  t  testi yapılmıştır. Son aşamada  ise bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üze‐
rindeki etkisini belirlemek  için regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonu‐
cunda ulaşılan bulgular, araştırma hipotezlerinin desteklendiğini ortaya koymuştur. Sonuçta 
faktör grupları arasında pozitif ve anlamlı  ilişkiler olduğu, bazı değişkenlerin cinsiyete göre 
anlamlı ve farklı algılama yarattığı, bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılma eğiliminde 
kültürel, ekonomik, fiziksel ve zamansal algılamaların etkisinin olduğu belirlenmiştir. 
 
Anahtar sözcükler: Serbest zaman etkinliği, Cinsiyet, Serbest zaman algılaması, kamu kuru‐
mu çalışanları 

 
 

GİRİŞ 

Günümüzde  bireylerin  iş  yaşamında  geçirdikleri  çalışma  sürelerinin  eskisine 
göre azalması sonucunda iş dışı zaman artmıştır. Bununla birlikte ücretli izinler 
sağlanmış  ve  teknolojik  gelişmeler  olumlu  sonuçlar  vermiş,  çalışma  koşulları 
daha iyileşmiş, bireylerin yaşam standartları yükselmiştir. Bu gelişmeler serbest 
zaman etkinliklerine katılımı da önemli düzeyde etkilemiş ve sosyal yaşımın bir 
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gereksinimi  olarak  ortaya  çıkarmıştır.  Bu  konuda  yapılan  çalışmalar  serbest 
zaman kavramına ve bu zaman içindeki etkinliklerin değerlendirilmesinde fark‐
lı yaklaşımları sergilemektedir. Serbest zaman, bireyin çalışma saatleri dışında 
kalan,  fizyolojik ve biyolojik gereksinimlerini karşılaması ve diğer görevlerini 
yerine  getirilmesinden  sonra  geriye  kalan,  özgürce  kullanabildiği  anı  ifade 
ederken  (Demir  vd.,  2012)  bütün  zorunluluklarından  kurtulduğu,  gönüllü  ve 
istekli  olarak  etkinlikte  bulunduğu  yaşam  dilimini  kapsamaktadır  (Samdahl, 
1991). 

Serbest zaman etkinlikleri, rekreasyonel içerikli olmasıyla birlikte, bire‐
yin istek, gönüllü olma, demografik özellikler gibi çeşitli durumlardan etkilen‐
mektedir  (Demir vd., 2012). Günümüzde  insanların  serbest zamanlarında ger‐
çekleştirdikleri etkinliklerin eğitim düzeyleri, meslekleri, medeni durumları ve 
gelir durumlarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyan araştırmalarda aile 
yaşamının da önemli bir etken olarak değerlendirildiği görülmektedir (Cropley 
ve  Purvis,  2003;  Siegenthaler  ve  OʹDell,  2000).  Sosyo‐demografik  unsurların 
önemli bir gösterge olarak serbest zaman etkinliklerine katılma kararı üzerinde‐
ki etkisine yönelik bu çalışmada bireylerin cinsiyetlerine göre de karşılaştırma 
yapılarak farklı bir değerlendirmede bulunulmuştur.   

ALAN YAZIN TARAMASI 

Uluslararası  Serbest Zamanları  İnceleme Grubu,  serbest  zaman  etkinliklerinin 
niteliğini  açıklarken,  kişinin  özgür  iradesiyle  gerçekleştirebileceği  dinlenme, 
eğlenme,  bilgi  veya  becerilerini  geliştirme,  toplum  yaşamına  gönüllü  olarak 
katılma gibi uğraşılar olarak  tanımlamaktadır (Tezcan, 1994). Bu konuda yapı‐
lan bazı araştırmalarda, rekreasyonel etkinliklere katılmanın en önemli nedenle‐
ri olarak; o anı zevk alarak yaşama, iş yaşamından farklı şeylerle uğraşma, etki‐
leşimsel  açıdan  yeni  deneyimler  yaşama,  yaratıcılık  ve  başarma  duygusunu 
yaşayarak kendini gerçekleştirme, toplumsal yarar sağlama gibi durumların yer 
aldığı  görülmektedir  (Crandall  ve  Lewko,  1976).  Bununla  birlikte  bireylerin 
serbest zaman değerlendirmesinde kişisel özellikleri kadar, ekonomik, toplum‐
sal, çevresel, teknolojik vb unsurlarda etkili olabilmektedir.  

Serbest zamanın değerlendirilmesinde kültürel özellikler ve aktarımla‐
rın etkin bir rol oynamasının temelinde tiyatro, sinema, konser, düğün, eğlence, 
sanat, müzik,  sportif  etkinliklerin  bireyden  bireye  farklı  anlam  yüklemesi  ve 
yarattığı etki ve sonuçların birbirinden  faklılık göstermesi yatmaktadır  (Haller 
vd., 2012). Diğer yandan yazılı,  işitsel ve görsel  iletişim araçları bireylerin her‐
hangi bir ürün ya da hizmet satınalma konusunda karar vermede etkili unsurlar 
olmuşlardır  (Demir ve Kozak,  2013). Özellikle  kitle  iletişim  araçlarının  sosyal 
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yaşamda etkinliklere hükmedecek düzeye gelmesi (Aytaç, 2004) günlük yaşam‐
da etkinlik üretim ve katılımına gereksinimi azaltabilmektedir. 

Yapılan araştırmalarda bireylerin eğitim düzeyi ile serbest zaman etkin‐
liklerine katılma arasında da önemli bir ilişki bulunduğu (Sakai, 2010) ve birey‐
lerin  eğitim düzeylerinin yükselmesiyle  serbest zaman yaratma ve  serbest za‐
manı kişisel gelişime katkı sağlayacak yönde kullandıkları görülmektedir  (Lee 
ve Bhargava, 2004). Aynı şekilde bireylerin eğitim düzeyinin yükselmesi, kültü‐
rel ve  turizm özellikli etkinliklere katılma  isteklerine de olumlu etki yaratarak 
(Bahar  ve Kozak,  2005)  serbest  zaman  kalitesini  arttırabilmektedir.  Bireylerin 
sosyo‐demografik özellikleri ile rekreasyonel eğilimleri arasındaki ilişkinin ras‐
yonel  etkinlik  planlamasının  en  önemli  aşaması  olduğu  kabul  edilmektedir 
(Baud‐Bovy ve Lawson, 1998; Mowen ve Confer 2003). 

Serbest zamanın etkin ve kaliteli bir  şekilde değerlendirilmesinde eko‐
nomik faktörlerde önemli rol oynamaktadır (Demir vd., 2012). Özellikle harca‐
nabilir gelir, serbest zaman etkinliklerine katılma eğiliminde temel unsurlardan 
biri (Armstrong ve Mok, 1995) olarak görülmekle birlikte, serbest zaman etkin‐
liklerine  ayrılan  pay,  etkinliğe  katılma maliyeti  ve  diğer  harcamalarda  etkili 
olabilmektedir. Örneğin,  turizm  ürünlerini  satın  alan  bireylerin  daha  yüksek 
gelire sahip ve harcama yapanlar olması bunu desteklemektedir (Bahar ve Ko‐
zak, 2005).  

Bireylerin aile yapısı, örneğin çocuk sayısı, yaşı ve okul durumu, eşlerin 
çalışma durumu, meslekleri  ve  yaşadıkları  yer  ve  çevre  gibi  etkenler,  serbest 
zaman  etkinliklerine  yönelik  eğilimlerini  etkileyen  unsurlardandır  (Mattingly 
ve Blanchi, 2003; Sullivan, 1996). Ailelerin serbest zaman etkinliklerini etkileyen 
bu  faktörler  çiftlerin  seçecekleri  etkinliğin niteliğine de  etki  etmektedir. Diğer 
yandan ailede çiftlerin, serbest zamanda sosyal ve kültürel etkinliklere katılım‐
larının birlikte olması nedeniyle bireysel karar alma, yerini ortak karara bırak‐
maktadır. Özgürce değerlendirilen  serbest  zaman  eş  ile  alınacak  ortak  karara 
dönüştüğünden, bağımlı değerlendirilen  zaman olarak dönüşüme uğramakta‐
dır (Mattingly ve Blanchi, 2003). Böylece serbest zaman etkinliğine eş ile katılma 
zorunluluğu, bu zamanın gönüllü olarak değerlendirilme durumunu da zayıfla‐
tabilmektedir.  

Demografik özelliklerden birisi de bireylerin yaşıdır. Rekreasyonel ge‐
reksinimler her yaş grubuna göre farklılık göstermekte ve serbest zaman içinde 
sosyal  ve  kültürel  etkinliklere  katılma  davranışının  yaş  ile  doğrudan  ilişkili 
olduğu belirtilmektedir (Dardis vd., 1994). Genç ve orta yaş grubundaki kişile‐
rin daha çok fiziksel ve güce dayalı aktif etkinlikleri, ileri yaş grubundaki kişile‐
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rin ise, pasif özellikli etkinlikleri tercih etmesi (Kaya ve Tutal, 2005) her yaş gru‐
bunun  etkinlik  değerlendirme  şekli  ve  sıklığının  farklılık  gösterdiğini  ortaya 
koymaktadır.   

Yapılan birçok çalışmada cinsiyet, bireylerin serbest zaman etkinlikleri‐
ne katılma eğilimlerini etkileyen önemli unsurlardan birisi olarak görülmektedir 
(Bittman ve Wajcman, 2004; Taniguchi ve Shupe, 2012). Kadınların evde gerçek‐
leştirilebilen etkinlikleri  erkeklerin  ise, ev dışındaki etkinlikleri  tercih  etmeleri 
(Kaya ve Tutal, 2005) serbest zaman etkinliklerine katılma eğiliminin cinsiyete 
göre de  farklılaştığının örneğidir. Bununla beraber,  iş hayatında daha aktif rol 
almaya  başlayan  kadının  yükümlülüklerinin  (çalışma,  ev  işi  yapma,  çocuk 
bakma  vb)  artması  nedeniyle  serbest  zamanının  azalması  sonucunda  çalışan 
evli çiftlerin serbest zaman dilimlerini ortak bir durumda denk getirmelerini de 
olumsuz etkilemektedir (Mattingly ve Blanchi, 2003; Sevilla vd., 2012; Sullivan, 
1996).  

Diğer yandan birçok çalışan kadının serbest zamanı, kişisel özgürlük ve 
aile  bireylerinden  farklı  değerlendirme  isteği,  aile  içinde  ortak  karar  vermeyi 
olumsuz etkilemektedir (Green, Hebron ve Woodward, 1990). Yapılan bir araş‐
tırmada aynı iş yükü, süre ve koşullarına sahip modern aile yapısına sahip, aynı 
zamanda çocuksuz olan eşlerden kadının erkeğe göre daha az  serbest zamanı 
olduğunu, fiziksel ve ruhsal olarak daha çok dinlenmesi gerektiğini öne sürerek 
serbest zaman etkinliğinde feminen özellikli bir seçim yapması cinsiyetin önem‐
li bir etken olduğunu göstermektedir (Henderson, 1996). 

Bu  konuda  yapılan  bir  başka  çalışmada  çalışan  kadınların  sosyal  za‐
manda  çeşitli  etkinlerde  ailesiyle  birlikte  olması  gerektiği  görüşüne  şiddetle 
karşı çıkan feminist kadınların serbest zaman etkinliklerinde çocukların babaları 
ile  birlikte  olması  ve  bu  zamanı  beraber  geçirmeleri  gerektiğini  savunmaları 
cinsiyete  göre  farklı  algılamaları  ortaya  koymaktadır  (Henderson  ve  Allen, 
1991). Buna karşın, bir başka araştırmada, modern yaşamda kadın eşini, işini ve 
yaşam  tarzını  kendisi  belirlerken,  serbest  zaman  etkinliğinin  belirlenmesini 
eşine bırakabilmektedir  (Scraton, 1994). Fiziksel güç ve cesaret gerektiren bazı 
etkinliklere (örneğin dağcılık, kayak, bisiklet vb) erkekler yalnız ya da hemcins‐
leriyle  katılmayı  tercih  ederken,  kadınlar  aksine  erkeklerle  birlikte  katılmayı 
tercih etmektedir (Coble, Selin ve Erickson, 2003). Diğer yandan, alış‐veriş, çarşı, 
mağaza, AVM vb yerlerde geçirilen  zaman bakımından  erkek‐kadın  eğilimle‐
rinde farklılığı olduğu, erkeklerin daha kısa süreli etkinlikte bulunmasına karşın 
bu tür yerlerde kadınların oldukça uzun süre zaman geçirdikleri belirtilmekte‐
dir (Sullivan, 1997). 
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Çalışmanın amacına bağlı olarak ve alan yazına dayanarak araştırma hi‐
potezleri oluşturulmuştur. Hipotezlere ilişkin analiz, bulgu ve değerlendirmeler 
aşağıda açıklanmaktadır.  

H1‐Kültürel algılamalar çalışan bireylerin serbest zaman etkinliklerine ka‐
tılma eğiliminde etkilidir. 

H2‐ Ekonomik algılamalar çalışan bireylerin serbest zaman etkinliklerine 
katılma eğiliminde etkilidir. 

H3‐Fiziksel algılamalar çalışan bireylerin serbest zaman etkinliklerine ka‐
tılma eğiliminde etkilidir. 

H4‐Zamansal  algılamalar  çalışan  bireylerin  serbest  zaman  etkinliklerine 
katılma eğiliminde etkilidir. 

YÖNTEM 

Ölçek  

Alan yazındaki bilgilere dayanarak geliştirilen ve  ilk bölümünde katılımcıların 
sosyo‐demografik  özelliklerine  ilişkin  soru  ifadeleri  (nominal‐12  adet),  ikinci 
bölümde  serbest  zaman  etkinliklerine katılma  eğilimini  ölçen  bağımsız değiş‐
kenler (20 adet) ile katılma kararına ilişki bağımlı değişkenleri (2 adet) oluşturan 
Likert  türü 5’li aralıkta  (5=kesinlikle katılıyorum…. 1=kesinlikle katılmıyorum) 
yapılandırılan bir ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin, geçerlik ve güvenirlik çalışma‐
sıyla  ilgili ön  test yapılmış ve 38 kişiden elde edilen veriler  sonucunda sosyal 
bilimler için kabul edilebilir istatistiksel değerlere ulaşılmıştır. 

Veri Toplama 

Veriler,  Isparta ve Muğla  illerindeki kamu kurumunda  çalışan kişilerden  top‐
lanmıştır. Araştırmada katılımcılarla  ilgili bazı kısıtlamalar getirilmiştir. Örne‐
ğin katılımcıların 1‐Kamu çalışanı ve tüm katılımcıların yasal olarak eşit çalışma 
süresine sahip olması, 2‐ evli ve aile yapısına sahip olması, 3‐eşlerin her ikisinin 
de bir arada olması,  4‐yönetici konumunda olması gerekmektedir. Veri toplama 
geliştirilen  ölçeğin  anket  formuna  dönüştürülmesiyle  katılımcılarla  yüz  yüze 
görüşme yapılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplamada katılımcılar hiçbir şekil‐
de yönlendirilmemiş olup, yalnızca tüm sorulara cevap vermeleri istenmiştir. 

Veri Analizi  

Verilerin  analizinde  PASW  istatistik  programı  kullanılmıştır.  Katılımcıların 
sosyo‐demografik özelliklerine ilişkin veriler sayısal ve yüzdesel olarak tablolar 
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aracılığıyla  değerlendirilmiştir.  Bağımsız  değişkenlere  ilişkin  sorulara  tekrar 
geçerlik ve güvenirlik analiz yapılmıştır. Sonraki aşamada hem parça hem de 
genel  yapı  güvenirliği  ve  değişkenlerin  faktör  yapısını  belirlemek  için  faktör 
analizi, bağımlı değişken ile bağımsız değişken grupları arasındaki ilişkiyi belir‐
lemek için korelasyon analizi, cinsiyetlere göre algılamaları karşılaştırmak için t 
testi ve hipotezleri test etmek için regresyon analizi yapılmıştır.  

BULGULAR 

Araştırmada, katılımcıların sosyo‐demografik özelliklerine ilişkin durum tespiti 
ve ulaşılan bulgular aşağıda tablolar yardımıyla açıklanmaktadır. Katılımcıların 
sosyo‐demografik özellikleri bir bulgu olarak değerlendirilmemektedir. Ancak 
konunun bütünlüğü açısından bu bölümde yer verilmiştir.  

Katılımcıların  %37’sini  kadın  ve  %63’ünü  ise  erkekler  oluşmaktadır. 
Genel olarak %70’inin 31‐50 yaş aralığında olduğu görülmekte ve buradan yaş 
itibariyle belirli bir deneyime sahip oldukları söylenebilir. Tamamı evli ve üni‐
versite mezunu  olan  katılımcıların %78’i  çocuk  sahibidir.  Kamu  kurumunda 
görev yapan katılımcıların yasal olarak  idari görev almalarında üniversite me‐
zunu  olma  zorunluluğu  nedeniyle  tamamı  açıköğretim  ya  da  örgün  öğretim 
programlarından mezun olduklarını beyan etmişlerdir. 3000 TL’den düşük geli‐
re  sahip olanların  toplam  içindeki oranı %17  iken,  5000 TL’den yüksek gelire 
sahip olanların oranı ise %21’dir. Katılımcıların %5’i (9 kişi) günlük çalışma ve 
zorunlu gereksinimler dışında kalan zamanlarının 1 saatten az olduğunu belir‐
tirken, bu 9 kişinin tamamının kadın olması, buna karşın günlük 7 saatten fazla 
serbest zamana sahip olanların da erkek katılımcılar olması dikkat çekmektedir. 
Serbest zaman etkinliklerine ayrılan bütçe itibariyle kadınların erkeklerden fazla 
para harcadıkları görülmektedir (Tablo 1).  
Tablo 1. Katılımcıların sosyo‐demografik özellikleri 

Değişkenler 
  

Genel 
(n=165) 

Kadın
(n=61; %37) 

Erkek 
(n=104; %63) 

n % n % n  % 

Yaş < 31 31 19 21 34  10  10 

31‐40 53 32 25 41  28  27 

41‐50 62 38 13 21  49  47 

>50   19 12 2 4  17  16 

Öğrenim durumu Önlisans 53 32 14 23  39  37 

Lisans 112 68 47 77  65  63 
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Çocuk durumu  Var 128  78 38 62 90 87

Yok  37  22 23 38 14 13

Pozisyon  Müdür 41  25 13 21 28 27

Müdür yard. 49  30 14 23 35 34

Birim Müd. 32  19 9 15 23 22

Şef 26  16 15 25 11 11

Uzman 17  10 10 16 7 6

Aylık gelir (Toplam)  <3000 TL 28  17 12 20 16 15

3000‐3999 33  20 15 25 18 17

4000‐4999 69  42 26 42 43 41

>5000 35  21 8 13 27 27

Çalışma ve zorunlu 
gereksinimler dışında 
kalan zaman (günlük) 

<1 saat  9  5 9 15 0 0

1‐3 saat  49  30 28 46 21 20

4‐6 saat  72  44 24 39 48 46

7 saat ve + 35  21 0 0 35 34

Serbest zaman etkinlikle‐
rine ayrılan para (aylık 

TL) 

< 100 31  19 1 2 30 29

101‐300 54  33 8 13 46 45

301‐500 36  22 22 36 14 13

> 500 44  27 30 49 14 13

 

Araştırmada verilerin  analizinin yapılabilmesi  için uygulanan geçerlik 
ve güvenirlik çalışmasının sosyal bilimler için uygun kabul edilen değerler içe‐
risinde yer alması sonucunda faktör analizi, korelasyon ve regresyon analizleri 
yapılmıştır. Çalışmanın güvenirlik ve geçerlik (genel α=0.87 ve p<.01) düzeyle‐
rine ilişkin ulaşılan değerler Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Faktör analizi sonuçları (özet) 
Bağımsız Değişkenler  DS  AVO  X  SS  α  p 

Kültürel (1‐8)  8 28.23  3.72 .86 .90 .001
Ekonomik (9‐12)  4 20.72  3.64 .89 .85 .004
Fiziksel (13‐16)  4 13.56  3.41 .97 .84 .007
Zaman (17‐20)  4 9.18  3.48 1.12 .79 .008
DS: Değişken Sayısı 
AVO:  Açıklanan  Varyans 
Oranı 

Genel α =0.85; F=66.141; KMO=0.813;  Bartlett's Test of Spheri‐
city=4109.102; p<.01; TFY=71.69; Genel Ort.=3.57 
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SS: Standart Sapma

Faktör analizi sonuçlarına göre bağımsız değişkenler 4 grupta toplanarak “kül‐
türel algılamalar”, “ekonomik algılamalar”, “fiziksel algılamalar” ve “zamansal 
algılamalar”  şeklinde  ifade  edilmiştir.    Kültürel  algılamalar  faktörü,  bireyin 
sosyal yaşamı ve etkinlikleri değerlendirme alışkanlıklarını  içeren değişkenler‐
den oluşmaktadır. Araştırmanın genel yapısının %28.23’ünü açıklamakta olup 
en  yüksek  geçerlik  ve  güvenirlik  düzeylerine  sahiptir.  Ekonomik  algılamalar 
faktörü, bireyin geliri, etkinliklere harcadığı miktar, etkinlik maliyetlerine ilişkin 
değişkenlerden oluşmakta %20.72 oranıyla araştırma yapısını önemli düzeyde 
açıklamaktadır.  Fiziksel  algılamalar  faktörünün  bireylerin  etkinliklere  katılma 
konusunda harcanan bireysel güç, enerji harcaması, yorgunluk değişkenleriyle 
oluşmuş ve genel yapı  içinde %13.56 olarak AVO’ya katkı  sağlamaktadır. Za‐
mansal  algılamalar  faktörü, bireylerin katıldığı  etkinliklerin  süresi,  zamanı ve 
bunların  yeterliliği  ile  ilgili  algılamalardan  oluşmaktadır. Araştırmanın  genel 
yapısına % 9.18 oranında bir katkı sağlarken, faktör analizi sonuçlarına göre en 
düşük geçerlik ve güvenirlik düzeylerine sahiptir (Tablo 2). 

Çalışan bireylerin serbest zaman kavramı ve etkinliklerini algılamalarında cin‐
siyet  durumlarına  göre  farklılık  olup  olmadığı  araştırılmış,  ulaşılan  bulgular 
tablo 3’de sunulmaktadır. Katılımcıların serbest zamanı “akraba, arkadaş, kom‐
şularla  geçirilen  zaman”  ,  “spor,  yürüyüş  vb  yaparak  aktif  geçirilen  zaman”, 
“park, meydan, cadde vb açık alanda geçirilen zaman” olarak algılamalarında 
cinsiyete göre bir  farklılık olmadığı  sonucu ortaya çıkmıştır. Ekonomik algıla‐
malar  içinde  yer  alan  “etkinliklere  katılım  için  yeterli  gelire  sahip  olmalı”  ve 
“etkinliklere ücret ödemek gereksiz bir harcamadır”  şeklinde  ifade  edilen de‐
ğişkenlerin de algılanmasında cinsiyete göre bir farklılık olmadığı görülmekte‐
dir. Aynı şekilde fiziksel algılamalar faktörü  içinde yer alan “etkinliklere katıl‐
mak  yorucudur”  ve  “sağlığım  açısından  aktif  geçirilen  etkinliklere  katılmak 
risklidir” değişkenleri ile zamansal algılamalar faktörü içinde yer alan “zamanın 
dolu dolu geçmesi önemlidir” ve “yeterli serbest zamana sahip olma etkinliklere 
katılımı teşvik eder” değişkenlerinin algılanmasında cinsiyete göre bir farklılık 
bulunmamaktadır [t(165) < 2 ve p> .05]. 

Tablo 3. Serbest zaman algılamalarının cinsiyete göre karşılaştırması 

Değişkenler  Gruplar  n  X  SS  t  P 

1. Evde geçirilen zamandır Kadın   61 4.21  .72 
4.24  .001 

Erkek  104 3.32  .87 
2. Akraba, arkadaş, komşularla geçirilen zaman‐ Kadın   61 3.84  .81  .74  .403 
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dır  Erkek   104 3.41  .83 
3. Film/maç izleme, müzik dinleme, kitap okuma 

vb olarak geçirilin pasif dinlenme zamanıdır 
Kadın    61 3.87  .79 

2.53  .005 
Erkek  104  3.26  .84 

4. Her türlü alış‐veriş ile geçirilen zamandır  Kadın    61 4.51  .61 
7.76  .001 

Erkek   104 2.93  1.43 
5. Spor, yürüyüş vb yaparak aktif geçirilen 

zamandır 
Kadın    61 3.82  .78 

.21  .327 
Erkek   104 3.99  .83 

6. Otel, restoran, bar, eğlence yerlerinde geçiri‐
len zamandır 

Kadın    61 3.02  1.02 
‐4.28  .001 

Erkek   104 4.42  .74 
7. AVM gibi kapalı alanlarda geçirilen zamandır  Kadın    61 4.22  .72 

6.16  .002 Erkek   104 3.62  .77 
8. Park, meydan, cadde vb açık alanda geçirilen 

zamandır 
Kadın    61 2.89  1.07 

‐1.25  .199 
Erkek   104 3.94  .94 

9. Etkinliklere katılım için yeterli gelire sahip 
olmalı 

Kadın    61 3.47  .96 
‐.19  .473 

Erkek   104 3.58  .91 
10. Etkinliklerin ücretli olması katılım kararımda 

etkili olur 
Kadın    61 4.09  .72 

4.42  .003 
Erkek   104 3.12  1.07 

11. Etkinliklere katılma çeşitli harcamaları içerir  Kadın    61 4.27  .72 
2.41  .009 Erkek   104 3.88  .84 

12. Etkinliklere ücret ödemek gereksiz bir harca‐
madır 

Kadın    61 3.21  .89 
‐1.14  .915 Erkek   104 3.47  .94 

13. Etkinliklere katılma yorucudur Kadın    61 3.62  .89 
‐1.27  .388 

Erkek   104 3.84  .82 
14. Etkinliklere katılıma önceden hazırlık gerekti‐

rir 
Kadın    61 4.21  .66 

7.07  .001 
Erkek   104 3.23  .89 

15. Bazı aktif etkinlikler çok fazla güç harcama 
gerektirir 

Kadın    61 2.70  1.16 
‐6.82  .001 Erkek   104 4.11  .67 

16. Sağlığım açısından aktif geçirilen etkinliklere 
katılmak risklidir 

Kadın    61 2.84  1.48 
.81  .154 Erkek   104 2.69  1.51 

17. Etkinlik süresi yeterli olması gerekir Kadın    61 3.96  .85 
2.79  .005 

Erkek   104 2.61  1.23 
18. Akşamları etkinlere katılmak daha çok çekici‐

dir 
Kadın    61 2.92  1.06 

‐4.89  .001 
Erkek   104 4.23  .74 

19. Zamanın dolu dolu geçmesi önemlidir Kadın    61 3.22  .94 
.87  .133 Erkek   104 3.57  .89 

20. Yeterli serbest zamana sahip olma etkinliklere 
katılımı teşvik eder 

Kadın    61 3.77  .84 
1.44  .301 

Erkek  104  3.52  .89 
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Katılımcılar arasında serbest zamanın değerlendirilme şekliyle ilgili de‐
ğişkenlerden  birisi  olan  “evde  geçirilen  zaman”  algılamasında  cinsiyete  göre 
anlamlı bir farklılık olduğu [t(165)=4.24 p< .001] ve kadınların serbest zamanı evde 
geçirme  eğiliminin  erkeklere  göre  daha  yüksek  olduğu  görülmektedir.  Buna 
benzer bir sonuç ve destekleyen algılama pasif dinlenme ile ilgilidir. Kadınların 
erkeklere göre daha çok pasif dinlenme olarak, film izleme, TV seyretme, müzik 
dinleme, kitap okuma vb etkinliklerde bulundukları ortaya çıkmıştır [t(165)=2.53 
p<  .01]. Kadınların  serbest  zamanlarını  alış‐veriş  amaçlı değerlendirmeleri  er‐
keklere göre daha farklı olmakta ve bu amaçla yapılan serbest zaman algılama‐
sında kadınlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır [t(165)=7.76 p< .01]. Ka‐
dınlar  lehine bunu destekleyen bir başka  ifade  ise “AVM gibi kapalı alanlarda 
geçirilen  zaman”  algılamasıdır  [t(165)=6.16 p<.01]. Buna  karşın  serbest  zamanın 
dışarıda geçirilmesine yönelik algılamalarda, örneğin “otel, restoran, bar, eğlen‐
ce  yerlerinde  geçirilen  zaman”  erkekler  lehine  bir  farklılık  bulunduğu  ve  bu 
farklılığın anlamlı olduğu görülmektedir [t(165)=‐4.28 p<.01]. 

Katılımcıların  serbest zaman etkinlikleriyle  ilgili ekonomik algılamala‐
rının  cinsiyete  göre  farklılık  oluşturup  oluşturmadığını  belirlemek  amacıyla 
yapılan karşılaştırmada bazı değişkenlerin kadın ve erkeklere göre farklılıkların 
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Serbest zaman etkinliklerinin ücretli olmasının 
katılımcıların cinsiyeti açısından anlamlı bir farklılık yaratması [t(165)=4.42 p<.01] 
gibi, bu tür etkinliklere katılmanın diğer harcamalar da içermesinde anlamlı bir 
algılama farklılığına neden olmaktadır [t(165)=2.41 p<.01]. Serbest zaman etkinlik‐
lerinin  fiziksel boyutunda da  cinsiyete göre  farklı algılamaların olduğu görül‐
mektedir. Etkinliklere katılma için önceden hazırlık yapılması gerekliliği kadın‐
lar  lehine [t(165)=7.07 p<.01] ve aktif katılımlı bazı etkinliklerin belirli güç harca‐
ması gerektirmesi ise erkekler lehine anlamlı bir farklılık olduğunu ortaya koy‐
maktadır [t(165)=‐6.82 p<.01]. Aynı şekilde etkinliklerin süresine ilişkin değerlen‐
dirmelerde kadınlar  lehine [t(165)=2.79 p<.01] ve akşam etkinliklerine katılmanın 
çekiciliği  ile düşüncelerde  ise erkekler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur 
[t(165)=‐4.89 p<.01]. Diğer bir deyişle, kadınlar serbest zaman etkinliklerinin uzun 
süreli olmasını, erkekler ise akşam/gece etkinliklerini tercih etmektedir. 

Araştırmada  bağımsız  değişkenler  ile  bağımlı  değişkenler  arasındaki 
ilişkinin  belirlenmesi  amacıyla  korelasyon  analizi  yapılmıştır.  Serbest  zaman 
etkinliklerine katılma eğiliminin ölçülmeden önce değişkenler arasındaki ilişki‐
nin boyutu önem  taşımaktadır. Korelasyon  analizine  ilişkin ulaşılan  istatistiki 
bulgular tablo 4’de yer almaktadır.   
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Tablo 4. Korelasyon analizi sonuçları (N=165) 

 Değişkenler   N   Ort.   SS  1  2  3  4  5 

1‐Kültürel   165  3.72  .86  1     

2‐Ekonomik  165  3.64  .89  .522**  1    

3‐Fiziksel  165  3.41  .97  .237*  .132  1   

4‐Zaman  165  3.48  1.12  .219*  .301**  .042  1  

5‐Serbest Zaman 
Etkinliklerine Katılma 
Eğilimi 

165  4.23  .64  .771**  ,646**  ,406**  .395**  1 

**p<.01     *p<.05   (Pearson Korelasyon 2 yönlü) 

 

Korelasyon  analizi  sonuçları  tüm  bağımsız değişkenlerin  “Serbest Za‐
man Etkinliklerine Katılma Eğilimi” bağımlı değişkeni ile pozitif doğrusal yön‐
lü, önemli düzeyde ve anlamlı bir  ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. En 
güçlü ilişkinin kültürel algılamalar ile olduğu (r=.771 ve p<.01) görülen bağımlı 
değişkenin,  en  zayıf  ilişkisinin zamansal algılamalarla olduğu anlaşılmaktadır 
(r=.395 ve p<.01).   

Bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılma eğiliminde bağımsız de‐
ğişkenlerin  etkisini  belirlemek  çalışmanın  temel  amaçlarından  bir  diğeridir. 
Faktör analizi ve korelasyon analizinden elde edilen  sonuçların uygun olması 
nedeniyle, bu amaca yönelik olarak verilere regresyon analizi uygulanmış olup 
ulaşılan istatistiki bulgular tablo 5’de sunulmaktadır. 

Tablo 5. Regresyon analizi sonuçları  

Bağımsız  
Değişkenler 

Bağımlı Değişken: Serbest zaman etkinliklerine katılma eğilimi 

  t  p 

SABİT    3.088  .014 

Kültürel   .408  3.396  .001 

Ekonomik  2.66  2.041  .004 

Fiziksel  .422  3.992  .007 

Zaman  .319  2.498  .008 

  F=27.722;  R=57; R²= .38; Düzeltilmiş R²=.33 
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          Bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılma eğiliminde kültürel farklı‐
lıkların  önemli  bir  etkisinin  olduğu  bulgusuna  ulaşılmıştır  (t=3.396  ve  p<.01). 
Serbest  zaman  kavramı  algılama  farklılıkları,  etkinlikleri  değerlendirme  şekli, 
ilişkiler,  zevk  ve  alışkanlıkların  oluşturduğu  kültürel  algılamaların  bireylerin 
serbest  zaman  etkinliklerini  belirlemede  etkin  rol  oynadığı  regresyon  analizi 
sonuçlarıyla ortaya konulmuştur. Bireylerin serbest zaman etkinliklerinin eko‐
nomik boyutu  ile  ilgili algılamalarının karar verme sürecinde etkili olduğu bir 
gerçektir. Bununla ilgili analiz sonuçları ekonomik algılamaların serbest zaman 
etkinliklerine  katılma  eğilimi  üzerinde  etkisinin  olduğunu  göstermektedir 
(t=2.041 ve p<.01). Diğer bir deyişle, gelir, etkinlik ücreti, diğer harcamalar vb 
unsurlardan oluşan ekonomik durum önemli bir belirleyicidir. 

       Serbest  zaman  etkinlikleri  aktif  ya  da  pasif  katılıma  göre  fiziksel  açıdan 
rahatlama verebileceği gibi yorgunluk da yaratabilmektedir. Bu kapsamda ön‐
görülen fiziksel algılamalar bireylerin katılacağı etkinlik türünü belirlemektedir. 
Regresyon  analizi  sonuçlarından da  anlaşılacağı  gibi  fiziksel unsurlara  ilişkin 
algılamaların etkinliğe katılma eğilimi üzerinde etkisinin olduğu görülmektedir 
(t=3.992 ve p<.01). Aynı  şekilde zamansal algılamalar da bireylerin etkinliklere 
katılma eğilimi üzerinde önemli bir etkendir. Etkinlik süresi, zamanı, hazırlığı 
vb unsurların bireylerin katılacağı etkinlik  türü üzerinde etkili olduğu  regres‐
yon analizi sonuçlarıyla ortaya konulmuştur (t=2.498 ve p<.01).       

Tablo 6. Hipotezlere ilişkin test sonuçları 

Hipotezler 
t  p   So‐

nuç  

H1‐Kültürel algılamalar çalışan bireylerin serbest zaman etkin‐
liklerine yönelik eğilimlerinde etkilidir  3.396 

.001   Des‐
teklendi 

H2‐  Ekonomik  algılamalar  çalışan  bireylerin  serbest  zaman 
etkinliklerine yönelik eğilimlerinde etkilidir  2.041  .004  Desteklendi 

H3‐Fiziksel algılamalar çalışan bireylerin serbest zaman etkin‐
liklerine yönelik eğilimlerinde etkilidir  3.992  .007  Desteklendi 

H4‐Zamansal  algılamalar  çalışan  bireylerin  serbest  zaman 
etkinliklerine yönelik eğilimlerinde etkilidir  2.498  .008  Desteklendi 

         Çalışmanın alan yazın kısmında belirtilen araştırma hipotezlerinin yapılan 
analizlere göre sonuçları tablo 6’da yer almaktadır. Araştırmanın tüm hipotezle‐
ri desteklenmiştir. Bulguların alan yazında yer alan bilgilerle örtüşmesi hipotez‐
lerin desteklenmesinden  çok doğru kurgulandığının bir göstergesi olması açı‐
sından ayrıca önem taşımaktadır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ      

Serbest zaman bireylerin sosyal yaşamı için en temel gereksinimlerinin karşıla‐
nacağı bir andır.  İş yaşamının yaratmış olduğu ruhsal ve fiziksel yorgunluğun 
giderilmesi kadar insanların sosyal bir varlık olarak farklı şeylerle de ilgilenme‐
si, serbest zaman ve bu zamanda yapılan etkinlikleri de önemli bir gereksinim 
haline getirmektedir. Serbest zaman etkinlikleri olarak bireylerin yapmak  iste‐
dikleri şey, aslında hem sosyalleşme hem de  iş yaşamından uzaklaşma çabası‐
dır. Dolayısıyla, serbest zaman, hem kavramsal olarak algılamada, hem de et‐
kinlik anlamında insan yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. 

Araştırmada  serbest zaman kavramının  insanlar  tarafından  farklı algı‐
lanabildiğine  dair  bulgular  elde  edilmiştir. Cinsiyete  göre  yapılan  karşılaştır‐
mada kadın ve erkeklerin serbest zamanın kavramsal ve etkinlikler boyutuyla 
ilgili bazı farklı algılamalara sahip olduğu görülürken dikkat çekici sonuçlara da 
ulaşılmıştır.  Öncelikle  araştırmanın  kamu  çalışanları  üzerinde  yapılmasında 
temel amaç, bireylerin iş yaşamının eşit zaman dilimine sahip olmasıdır. Kamu 
çalışanlarında normal  şartlarda günlük  8  saat  çalışmanın dışında  fazla mesai,  
hafta sonu ya da yarı zamanlı gibi çalışma şekli olmadığı için tüm katılımcıların 
iş  yaşamının  aynı  zaman diliminde  ve  sürede  olması,  karşılaştırma  açısından 
farklılıkların ortadan kaldırılmasına olanak sağlamıştır. Bu kapsamda katılımcı‐
ların  sosyo‐demografik  özelliklerine  ilişkin değerlendirmede  kadınların  iş  ya‐
şamı ve zorunlu gereksinimlerini karşıladıktan sonra kalan zamanlarının olduk‐
ça  az  olması,  hatta  belirli  bir  kısmının  neredeyse  hiç  kalmıyor  şeklinde  ifade 
etmesi, kadın olmanın bir anne, eş vb sorumluluklarının erkeğe göre fazla olma‐
sına  bağlanabilir. Ancak  yapılan  karşılaştırmalarda,  kadınların  serbest  zaman 
etkinliklerine  erkeklerden daha  fazla zaman ayırması, alış‐veriş vb  amaçlarlar 
çarşı,  pazar, mağaza  gezmeleri  bir  önceki  durum  ile  çelişmektedir. Diğer  bir 
deyişle,  hiç  serbest  zamanı  olmayan  kadınların,  serbest  zaman  etkinliklerine 
daha fazla zaman ayırdıkları ortaya çıkmıştır. Buna karşın erkeklerin hem daha 
az para harcama, hem de serbest zamanı dışarıda ve akşam etkinliklerinde ge‐
çirme eğilimleri de birbiriyle çelişki yaratabilmektedir. Her iki durumdaki çeliş‐
ki  alan  yazındaki  bilgilerden  (örneğin Dardis,  Soberon‐Ferrer  ve  Patro,  1994) 
farklı bir durumu ortaya koymaktadır. 

Serbest zaman etkinliklerine katılma eğiliminde bireylerin kültürel algı‐
lamalarının önemli bir  etken olarak görülmesi  çalışmanın  en dikkat  çekici  so‐
nuçlarından birisidir. Bu sonuç alan yazındaki benzer çalışmalarla da paralellik 
göstermektedir  (Fink ve Wild, 1995; Ragheb ve Beard, 1982; Sabiston ve Croc‐
ker, 2008; Tezcan, 1978). Bireylerin kültürel özellikleri etkinlik  türlerinin belir‐
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lenmesi,  katılma  şekli  ve  amacına  etki  edebilmektedir.  Bireylerin  aile  yapısı, 
yaşam tarzı, zevk ve alışkanlıkları, sosyal çevresi vb etkenler iş yaşamı dışında‐
ki her türlü etkinliklere katılma eğiliminin belirlenmesinde etkin rol oynayabil‐
mektedir. Kamu çalışanlarının uzun süre aynı işyerinde çalışması kültürel etki‐
leşimin oluşmasına da etki edebildiği için serbest etkinliklere katılma eğiliminde 
birey ve aileden farklı olarak iş arkadaşlığı da önemli rol oynayabilmektedir.     

Bireylerin gerek kişisel gelirleri ya da ailenin  toplam geliri, gerekse et‐
kinliklerin ücretleri, diğer hizmetlere ödenen ücret ve çeşitli harcamaların ser‐
best zaman etkinliklerine katılmada etkili olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. 
Kadınların erkeklere göre, serbest zaman etkinliklerine daha fazla harcama eği‐
liminde olması, etkinliklerle beraber diğer harcamaları da gerektirmesi, serbest 
zaman etkinliklerine katılma eğiliminde etkili olabilmektedir. Ekonomik algıla‐
maların, alan yazındaki benzer sonuçlar ortaya koyan çalışmalarda (Eby, 1998; 
Nazareth, 2010) olduğu gibi hem harcanabilir gelir hem de harcamalar boyutuy‐
la serbest zaman etkiliklerine katılma eğilimini etkilediği anlaşılmaktadır. Diğer 
yandan, serbest zaman etkinliklerinin fiziksel olarak yaratmış olduğu sonuçları 
bireylerin,  etkinlik  türü  seçim  kararında  etkili  olabilmektedir.  Özellikle  bazı 
etkinliklerin  yaratmış  olduğu  fiziksel  yorgunluk  ve  güç  gereksinimi  (Coble, 
Selin ve Erickson, 2003; Demir vd., 2012; Siegenthaler ve OʹDell, 2000) bireylerin 
kararında  belirleyici  olabilmektedir.  Bununla  beraber  zamansal  algılamalar, 
örneğin etkinliğin zamanı, süresi, hazırlanma evresi vb unsurlar, bireylerin ser‐
best zaman etkinliklerine katılma eğilimini etkileyebilmektedir. 

Bu araştırmada ulaşılan bulgular kamu kurumlarında çalışan bireylerin 
serbest zaman kavramı ve etkinlikleri algılaması, cinsiyete göre karşılaştırılması 
ve  serbest  zaman  etkinliklerine katılma  eğilimini  etkileyen unsurlar  açısından 
önemli  sonuçları  ortaya  koymuştur. Bu  çalışmadaki  bulgu  ve  sonuçların  tüm 
sektör,  bölge  ve  ülke  düzeyinde  genelleştirilmesi  söz  konusu  olamaz. Ancak 
ulaşılan bulgular genel olarak alan yazındaki benzer çalışmaların sonuçları  ile 
paralellik göstermektedir. Sonuç olarak, kamu kurumlarında çalışan bireylerin 
serbest  zaman  etkinliklerine  katılma  eğiliminde  “kültürel  algılamalar”,  “eko‐
nomik  algılamalar”,  “fiziksel  algılamalar”  ve  zamansal  algılamalar”  etkili  ol‐
maktadır. 
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ÖZ 
Araştırmanın amacı, otellerde sunulan animasyon hizmetlerinin yöneticiler  ile turistler açı‐
sından farklı bakış açılarıyla değerlendirmesini yapmaktır. Bununla birlikte, her iki grupla ya‐
pılan görüşmelerden elde edilen bilgilerin karşılaştırılarak, animasyon faaliyetlerinin otel iş‐
letmeleri için önemini ortaya koymaktır. Veriler, Muğla ve Antalya bölgesindeki beş ve dört 
yıldızlı otellerin yöneticileri ile bu tesislerde konaklayan yerli ve yabancı turistlerle yüz yüze 
görüşülerek mülakat yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmada ulaşılan bulgularda yönetici ve tu‐
ristlere göre farklı algılamaların olduğu gibi turistlerin kendi aralarındaki karşılaştırmada da 
belirli farklı değerlendirmelere ulaşılmıştır. Sonuçta, animasyon faaliyetlerinin hem yönetici‐
ler hem de turistlerin değerlendirmeleri ne göre otel  için önemli bir hizmet olduğu, ancak 
animasyon departmanı ve faaliyetlerine yeterince önem verilmediği ortaya konulmuştur. 
 
Anahtar sözcükler: Otel işletmeleri, Animasyon faaliyetleri, Yöneticiler, Turistler 
 
 

GİRİŞ 

Dünyaʹda endüstri devrimi ile birlikte işçilerin çalışma saatlerinin azaltılması ve 
ücretli  tatil  hakkı  verilmesi  ile  çalışanların  boş  zamanlarında  artış  olmuştur. 
İnsanlar çalışma zamanı dışındaki bu boş zamanlarını çeşitli rekreatif etkinlik‐
lerle doldurmaya başlamıştır. Bu rekreatif faaliyetlerin en önemlilerinden biride 
turizmdir. Turizm, dinlenme, eğlenme amacı  taşıyan, boş zamanları değerlen‐
dirme  ihtiyacından  kaynaklanmaktadır  (Borhan  ve  Erkmen,  2009).  Özellikle 
ikinci dünya savaşından sonra atıl kalan savaş uçaklarının turizm amacı ile kul‐
lanılması çok uzak mesafelere insanların daha kısa sürede ulaşabilmelerini sağ‐
lamıştır.  Daha  sonraki  teknolojik  gelişmelerle  birlikte  daha  büyük  uçakların 
yapılması, daha fazla sayıda insanın bu ulaşım aracından daha ucuza yararlan‐
masını sağlamıştır. Artık daha fazla sayıda  insan çok daha ucuza tatil yapabil‐
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mektedir. Özellikle soğuk iklime sahip ülkelerin sıcak denizlere kolay ulaşması 
beraberinde kitle turizmini getirmiştir. Deniz turizmini tercih eden bu kalabalık 
turist  grubu  resort  otellerin  ve  yeni  bir  konaklama  türü  olan  tatil  köylerinin 
oluşmasına neden olmuştur. Deniz kıyısında olmak  için  şehir merkezlerinden 
çok daha uzağa kurulan bu tatil köyleri turistlerin konaklama dışındaki yeme‐
içme, alışveriş, spor gibi birçok gereksinimi de aynı alan içerisinde karşılamaya 
başlamıştır. Ancak otel içerisinde bir kaç gün geçirdikten sonra sıkılmaya başla‐
yan turistlerin eğlenme gereksinimlerini karşılayacak olan animasyon program‐
ları ilk kez 1980ʹli yıllarda İspanya, İtalya ve Yunanistanʹda başlamıştır (Glinia, 
Costa ve Drakou, 2004). Türkiyeʹde ise ilk kez Clup Med ile başlayan animasyon 
hizmetinin müşteri memnuniyetine olumlu etki etmesi ile birlikte, 1990ʹlı yıllar‐
da diğer resort oteller ve tatil köyleri tarafından da uygulanmaya başlanmıştır. 
Ancak o dönemde Türkiyeʹde animasyonu bilen personel olmadığı için animas‐
yon  programları  yabancı  tur  operatörlerinin  turla  birlikte  getirdikleri  kendi 
animatörleri tarafından yapılmaktadır (Koçak, 2001). O zamanki yabancı anima‐
tör  şefleri bugünkü Türk  animatörlerin yetişmesinde oldukça önemli bir yere 
sahiptir.    

ANİMASYON HİZMETLERİ 

Otel animasyonu canlı eğlence hizmetlerini yanı sıra,  boş zaman, fitness ve spor 
faaliyetlerinin  de  yer  aldığı  rekreasyon  hizmetlerini  de  içermektedir    Zaten 
ʺanimateʺ sözcüğünden gelen animasyon, aktif hale gelme, canlanma, aktif bir 
yaşam sunma anlamı yanında, canlandırma ve yenileme anlamına gelen ʺrecre‐
atingʺ kelimesini de içermektedir (Glinia vd., 2004). Otelde turistlerin zamanla‐
rını  en  iyi  şekilde  geçirmelerini  sağlama  sorumluluğu  yüklenen  animasyon 
hizmetleri  resort  otel  ürün  kalitesinde  oldukça  önemli  bir  rol  oynamaktadır 
(Vogt ve Fesenmeier,1995). 

Animasyon hizmeti özellikle herşey dahil sistemi uygulayan işletmeler‐
de  turistlerin  tatil  süresince otelden çıkmamalarına neden olmakta,  turistlerde 
otel  içerisinde onları eğlendirecek, canlandıracak, spor yapmalarını sağlayacak 
arayışlar içerisine girmektedir. Otellerde ki animasyon hizmeti turistlerin diğer 
turistlerle  sosyal  ilişkiler  kurmalarını  kolaylaştırmanın  yanı  sıra  yerli  halkın 
kültürü hakkında bilgi edinmelerini sağlama gibi bir misyonu da bulunmakta‐
dır  (Shportko,  2012). Ancak  animatörlerin yeterli  eğitimi  almamış olmaları ve 
yeteri  kadar  Türk  halk  kültürü  ile  ilgili  bilgiye  sahibi  olmamaları  nedeniyle 
çoğu kez gösteriler bu misyonu yerine getirememektedir.  

Otel  animasyon  hizmetleri  spor  faaliyetleri,  gece  gösterileri  ve  çocuk 
animasyonu  (mini kulüp) olarak sınıflandırılabilir  (Mikulic ve Prebezac, 2011). 
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Spor faaliyetleri genellikle gündüz saatlerinde yapılan sabah jimnastiği, su topu, 
plaj  voleybolu,  dart,  bocce  gibi  basit,  grup  halinde  yapılabilecek  oyunları  ve 
yarışmaları kapsamaktadır. Spor  faaliyetleri hem  turistlerin spor yaparak can‐
lanmalarını, hem de birbirleri ile iletişim kurmalarını sağlamaktır. Spor faaliyet‐
lerini turistlerle birlikte yapacak olan animatörlerin yeterli düzeyde bilgi sahibi 
olmasının  yanı  sıra  turistleri  zorlamadan  bu  oyunlara  katılmaları  sağlayacak 
ikna yeteneğine sahip olmaları da oldukça önemlidir. 

Gece  gösterileri,  akşam  yemeğinden  sonraki  zamanlarını  nasıl  değer‐
lendireceğini  bilmeyen  turistlere  yardımcı  olmak  amacıyla  yapılmaktadır.  Bu 
gösteriler  skeçler,  playback  showlar,  kabareler,  müzikaller,  dans  gösterileri, 
çeşitli  yarışmalar, değişik ülkelere  ait  geceleri  (Türk  gecesi, Latin  gecesi  gibi) 
kapsamaktadır. Gösteriler  genellikle  turistlerin  oteldeki  kalış  süreleri  dikkate 
alınarak belli aralıklarla, örneğin 7 veya 15 günde bir olmak üzere,  tekrarlan‐
maktadır.  Gece gösterilerinin gerek kostüm, gerekse dekor bakımından zengin 
olması,  ayrıca  herkesçe  bilinen  basit  gösteriler  olmaması  oldukça  önemlidir. 
Gece  gösterilerinde  görev  alan  animatörlerin  dans  ve  tiyatro  yeteneklerinin 
olması yanı sıra müşterilerin milliyetlerine göre birkaç dili konuşabiliyor olması 
önemlidir. Çünkü  animatörler  gösteri  sırasında  söyledikleri  cümleleri  bir  kaç 
farklı dilde tekrarlamak zorundadır.  

Çocuk animasyon hizmeti  ise hem çocuklara hem de onların ailelerine 
hitap  etmektedir.  Bazı  aileler  çocuklarına  günlük  yaşamlarında  zaman  ayıra‐
madığı  için  tatilde  onlarla  birlikte  değişik  etkinliklerde  bulunarak  hoş  vakit 
geçirmek isteyebilmekte iken bazıları da tatilde kendilerine zaman ayırabilmek 
için  çocukları  ile  ilgilenecek,  onları  eğlendirme  hizmetini  yapabilecek  bir  yer 
aramaktadır (Mikulic ve Prebezac, 2011). Çocuk animasyonunda gündüz çocuk‐
lara değişik faaliyetler, yarışmalar yaptırılmakta, onların birbiriyle kaynaşmala‐
rı ve oyun oynamaları sağlanmakta, akşam ise gece gösterisinden önce çocuklar 
ve  isteyen  ailelerle birlikte mini  clup dansları yapılmaktadır. Özellikle bu bö‐
lümde  çocuk  psikolojisinden  anlayan,  sabırlı,  sorumluluk  sahibi  ve  müşteri 
portföyüne bağlı olarak farklı yabancı dilleri bilen animatörlerin istihdam edil‐
mesi oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar çocukların tatil seçiminde ailelerin 
kararında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Müşterilerin 
tercihleri ve memnuniyetlerinde artış göz önüne alındığında işletmelerin çocuk 
animasyon hizmetine önem vermeleri gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Özellikle herşey dahil pansiyon türünü uygulayan otellerin animasyon 
ekipleri ve gösterilerinin kaliteli ve orijinal olması müşteri memnuniyeti açısın‐
dan  oldukça  önemlidir.  Animasyon  bugün  turizm  paketinin  önemi  giderek 
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artan bir unsuru olmasına rağmen işletmeler bu departmana yeterli bütçe ayır‐
mamaktadır. Bu durum gösterilerin ve  animatörlerin kalitesine dolayısıyla da 
müşteri  memnuniyetsizliğine  yansımaktadır.  İşletmeler  maliyetleri  azaltmak 
için  işe aldıkları personelin  tecrübesini dikkate almamakta, daha önce hiç ani‐
matörlük yapmamış, bu konuda da herhangi bir eğitim almamış personeli istih‐
dam edebilmekte, ya da ucuz bir animasyon  şirketi  ile anlaşarak bu  işi onlara 
devredebilmektedir.  

Özellikle  büyük  ve  zincir  resort  otellerin  sayısındaki  artış  ile  birlikte 
profesyonel  animatörlere  daha  fazla  gereksinim  olmaktadır  (Glinia, Costa  ve 
Drakou, 2004). Ancak sadece Türkiyeʹde değil, diğer birçok turizm ülkesinde de 
kalifiye animatör bulmak önemli bir sorundur. Costa ve arkadaşları (2004) Yu‐
nanistanʹda profesyonel animatör eksikliğinden dolayı bu departmanın hizmet 
kalitesinin standartların altında kaldığını belirtmektedir. Yapılan bir çalışma da 
animasyon personelinin eğitiminin son derece yetersiz olduğu belirtilerek, ani‐
matörlerin  sadece %57ʹsinin  yüksek  öğrenimli,  bunlarında  büyük  çoğunluğu‐
nun (%63) turizm dışındaki okullardan mezun olduğu belirtilmektedir.  Anima‐
törlerin büyük çoğunluğunun otelin animasyon şefinden aldıkları birkaç hafta‐
lık  eğitimlerle bu  işe başladıkları görülmektedir  (Koçak, 2001). Alınan bu  eği‐
timler genellikle sezon içinde yapılacak gösterilere yönelik olmaktadır.  

Animasyon personelini  işe alırken dikkatli seçim yapılması kaliteli eğ‐
lence hizmeti açısından oldukça önemlidir. Animatörler birçok beceriyi bir ara‐
da bulunduran kişiler olmalıdır. İyi bir animatör cömert, neşeli, konuşkan, yara‐
tıcı, ilgili, dürüst, kültürlü, ve enerjik olması yanı sıra pedagoji, spor, pazarlama, 
yönetim tecrübesi, gelişmiş iletişim becerisi ve birden fazla yabancı dil bilgisine 
de sahip olmalıdır.   Bir animatörün dans, şarkı söyleme, resim yapma gibi ko‐
nularda yetenekli olması işin kolaylaşmasını sağlar. Ayrıca kendi ülkesinin kül‐
türünü en  iyi  şekilde  temsil ettiği gibi  turistlerin geldikleri ülkelerin kültürleri 
hakkında da bilgi sahibi olması oldukça önemlidir. Turistler arasında yaş, mes‐
lek,  eğitim,  kişilik  özelliklerine  bağlı  olarak  farklılıklar  olduğunun  bilincinde 
olma,  animatörlere  etkin  iletişim  kurmada  önemli  katkılar  yaratabilmektedir 
(Ivkov ve Stamenkovic, 2008). Bu yetenekte ve bilinçte olmayan animatörlerin 
yaptıkları hatalar turistlerin tatilden duydukları memnuniyetleri olumsuz yön‐
de  etkileyerek  bir  daha  aynı  oteli  tercih  etmemelerine  neden  olabilmektedir. 
Yapılan araştırmalarda da animasyon hizmetlerinin turistlerin oteli tekrar tercih 
etmelerinde etkili olduğu sonucu ortaya konulmuştur (Costa, Glinia, Goudas & 
Antoniou, 2004; Shportko, Lehto ve Ghiselli, 2013).    
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Turizmin bir hizmet sektörü olması turist ile üreticinin aynı anda üretim 
ve sunum yerinde olmasını gerektirmektedir (Rowley, 1995). Bu da çalışanlar ile 
konaklayanlar  arasında  yüksek  oranda  etkileşime  neden  olmaktadır  (Güler, 
2009; Vallaster ve Chernatony, 2005). Özellikle animasyon hizmeti direk turistle 
iletişimi gerektirdiğinden animatörler diğer çalışanlardan çok daha fazla müşte‐
ri‐çalışan  etkileşimi  yaşamaktadır.  Tüketicilerin  animatörler  ile  yakın  teması 
onların olumlu veya olumsuz davranış ve performanslarının turistler tarafından 
anında  değerlendirilmesi  (Tütüncü,  2009)  yanı  sıra  işletme  ile  ilgili  her  türlü 
sorunlarını onlarla paylaşmalarına ve çözümleri onlardan beklemelerine neden 
olmaktadır.  Animatörlerin  turiste  yönelik  yaklaşımı,  davranışları  ve  tutumu 
müşterilerin hizmetten memnuniyet duymalarını sağlayabileceği gibi sadakatle‐
rini de sağlayabilmektedir. Yapılan araştırmalar, genel olarak çalışanların müş‐
teri memnuniyetinin dolayısıyla da sadakatinin sağlanmasında etken bir faktör 
olduğunu  doğrulamaktadır  (Demir  ve Günaydın,  2013). Özellikle  animasyon 
ekibinin diğer çalışanlara göre daha  fazla müşterilerle  iletişim halinde olması, 
daha samimi ilişkilerin kurulmasına olanak sağlamaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın amacı, otellerde  sunulan animasyon hizmetlerinin yöneticiler  ile 
turistler açısından farklı bakış açılarıyla değerlendirmesini yapmaktır. Bununla 
birlikte, her iki grupla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerin karşılaştırı‐
larak, animasyon faaliyetlerinin otel işletmeleri için önemini ortaya koymaktır. 

Veri Toplama 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. Antalya ve Muğla Bölgesinde 
bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde animasyon hizmetlerinden yararlanan turistler‐
le ve bu işletmelerin yöneticileri ile derinlemesine mülakatlar yapılarak gerçek‐
leştirilmiştir. İşletme genel müdürlerinden randevu alınmış olup bazı otel yöne‐
ticilerinin kendileri yerine bu konu ile daha ilgili olduğunu düşündükleri yöne‐
ticilere yönlendirmeleri sonucu görüşmeler bu kişilerle yapılmıştır. Katılımcıla‐
ra  önceden  belirlenen  yarı  yapılandırılmış  sorular  yöneltilmiştir.  Yarı‐
yapılandırılmış  görüşme  (mülakat),  yapılandırılmış  görüşmelerle  yapılandırıl‐
mamış görüşmeler arasında kalan ve en çok kullanılan görüşme tekniğidir. Bu 
yöntem  katılımcıların  seçilen  konulardaki  genel  ve  teknik  bilgi,  düşünce,  yo‐
rum,  tutum ve davranışları  kadar  bunların  neden  ve  sonuçlarının  öğrenilme‐
sinde  en  etkin  yol  olarak  bilinmektedir.  Bu  araştırmada  nicel  yöntem  yerine 
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nitel bir yöntem seçilmiştir. Çünkü araştırma hem turistlere hem de otel yöneti‐
cilerine yönelik yapılmaktadır ve her iki gruba da aynı ölçeği uygulamanın zor‐
luğu  nedeniyle  derinlemesine  mülakat  yapılması  tercih  edilmiştir.  İz  sürme 
yöntemi kullanılarak 10 otel yöneticisi ve 22 turist olmak üzere toplam 32 katı‐
lımcıya ulaşılmıştır. Bu katılımcıların özellikleri tablo 1 ve tablo 2’de yer almak‐
tadır. Her  iki  gruptan  ilk  katılımcı  ile  yapılan  görüşmeden  sonra  elde  edilen 
bilgiler  ışığında  diğerleriyle  görüşmeler  gerçekleştirilmiştir.  Toplanan  bilgiler 
birbirini  tekrar  etmeye  başlaması,  araştırmada  doyum  noktasına  ulaşıldığını 
göstermekte olup bu aşamadan sonra görüşmelere son verilmiştir. Katılımcıla‐
rın her biri ile yaklaşık 20 dakika görüşülmüş olup toplam 10 soru yöneltilmiş‐
tir. Katılımcılardan alınan cevaplar, araştırmacıların analiz ve sentezleriyle de‐
neyim ve mantık  süzgecinden geçirildikten  sonra  alan yazındaki bilgilerle de 
bütünleştirilmiş ve yönetici ve  turistlerin vermiş oldukları bazı cevaplar grup‐
landırılarak ortaya konulmuştur.  

Araştırma Sınırlılıkları 

Bu  araştırma,  belirlenen  birtakım  sınırlılıklar  içerisinde  yapılmıştır. Öncelikle 
araştırma Antalya ve Muğla bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otellerde gerçek‐
leştirilmiştir. Otellerin seçiminde “animasyon ekibi ve kalitesi” bakımından çok 
büyük  farklılıklar  olacağı  düşüncesi  ile  çok  lüks  zincir  oteller  yerine müşteri 
profili ve  fiyat bakımından birbirine yakın olan oteller  tercih edilmiştir.  İkinci 
olarak,  işletme  genel müdürlerine  veya müşterilerle daha  yakın  temasta  olan 
departman yöneticileri ile görüşülmüştür. Üçüncüsü görüşme yapmak için seçi‐
len turistlerin daha öncede Türkiye’ye gelmiş ve birçok kez farklı otellerde ani‐
masyon hizmetlerinden yararlanmış kişiler olmasına dikkat edilmiştir.  

BULGULAR  

Araştırmada yönetici ve  turistlerden elde edilen veriler bir arada karşılaştırıla‐
rak verilmiş ve birlikte değerlendirilmiştir. Veriler, hem otel yöneticileri hem de 
aynı otellerde  tatil yapan müşterilerden elde edilmiştir. Yöneticiler  tablo 1’den 
de  anlaşılacağı  gibi,  genel müdür,  önbüro müdürü,  satış müdürü  ve misafir 
ilişkileri  müdürlerinden  oluşurken,  turistlerin  Türk,  İngiliz  ve  Almanlardan 
oluşmaktadır  (Tablo  2).  Otel  yöneticileri  ve  turistlerle  yapılan  görüşmelerde 
aynı soru formatı kullanılmıştır. Sorulara verilen cevaplarda, hizmeti sunan ile 
yararlananların  algılamalarındaki  farklılıkların  yarattığı  bakış  açısı  açıkça  gö‐
rülmektedir. Aynı  şekilde yerli  turistler  ile yabancı  turistlerin de  farklı değer‐
lendirmeleri olmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcılar: Yöneticiler 

Katılımcı  Görevi  Otel sınıfı Şehir
GM‐1  Genel Müdür  4*  Bodrum 
GM‐2  Genel Müdür  5*  Alanya 
GM‐3  Genel Müdür  5*  Side 
GM‐4  Genel Müdür  5*  Alanya 
ÖM‐1  Önbüro Müdürü  5*  Bodrum 
ÖM‐2  Önbüro Müdürü  4*  Fethiye 
SM‐1  Satış Müdürü  5*  Bodrum 
SM‐1  Satış Müdürü  5*  Bodrum 
MİY‐1  Müşteri ilişkileri Yöneticisi  4*  Alanya 
MİY‐2  Müşteri ilişkileri Yöneticisi  5*  Marmaris 

Bir otelde animasyon faaliyetlerinin varlığı, hem müşteriler hem de yö‐
neticiler açısından olumlu etki ve sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Yöneticilerin 
satış gücünü arttırabilme yönündeki çalışmalarına destek olarak görülebilecek 
animasyon  faaliyetleri,  müşteriler  açısından  da  bir  otelin  tercih  edilmesine 
olumlu  etki  edebilmektedir.  Nitekim  animasyon  faaliyetlerinin  bir  otel  için 
önemine  ilişkin değerlendirmede,  yöneticilerin  tamamı  “özellikle  çocuklu  aileler 
için  önemli  bir  satış  avantajı  yarattığını”  belirtirken,  hem  yerli  hem  de  yabancı 
turistler, “otelde iyi bir animasyon hizmetinin olmasının otel tercihlerinde etkili olaca‐
ğını”  ifade  etmişlerdir.  SM‐1’in  “otele  gelen  bir misafir  öncelikle  animasyon  olup 
olmadığını  soruyor”  şeklinde  ifadesini destekleyen  bir  başka  görüşte GM‐2’nin 
“müşteri  otelde  eğlence  ister  ve  bu  eğlence  şeklide  turistin milliyetine  göre  değişir” 
ifadesidir. Görülüyor ki, animasyon  faaliyetleri otel  için önemli olduğu kadar 
müşteriler içinde önemlidir. 

Animasyon departmanı otel için önemli işlevlere sahip bir birimdir. Yö‐
netim  ile müşteriler arasında bir köprü, otelin gülen yüzü, müşteriye en yakın 
otel personeli, hoş vakit geçirmenin kaynağıdır. Animasyon departmanının otel 
içinde aynı zamanda müşterilerin birbiriyle olan  iletişimi ve  ilişkisinin de sağ‐
lanmasında önemli bir  rolü bulunmaktadır. Katılımcıların oteldeki animasyon 
departmanı ile ilgili düşüncelerinin ortak noktası “animatörler turistler arasındaki 
iletişimi, kaynaşmayı  sağlar” ve “animasyon departmanı otel  içinde  önemli bir görev 
üstlenir” şeklinde hem yerli ve yabancı turistler, hem de yöneticilerce aynı şekil‐
de algılanmasıdır.   
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Tablo 2. Katılımcılar: Turistler 

Katılımcı Milliyet Cinsiyet Tatil süresi (Gün) 
TR‐1 Türk Erkek 5 
TR‐2 Türk Kadın 7 
TR‐3 Türk Kadın 7 
TR‐4 Türk Kadın 5 
TR‐5 Türk Erkek 7 
TR‐6 Türk Erkek 6 
TR‐7 Türk Kadın 10 
TR‐8 Türk Kadın 10 
TR‐9 Türk Erkek 7 
TR‐10 Türk Kadın 10 
ALM‐1 Alman Erkek 14 
ALM‐2 Alman Erkek 14 
ALM‐3 Alman Kadın 7 
ALM‐4 Alman Kadın 14 
ALM‐5 Alman Kadın 7 
ALM‐6 Alman Kadın 7 
İNG‐1 İngiliz Kadın 7 
İNG‐2 İngiliz Erkek 14 
İNG‐3 İngiliz Erkek 14 
İNG‐4 İngiliz Erkek 14 
İNG‐5 İngiliz Kadın 14 
İNG‐6 İngiliz Kadın 14 

Otellerde animasyon departmanının verdiği hizmetler gece ve gündüz 
farklılık göstermektedir. Gündüz daha çok yarışmalar ve spor etkinlikleri olur‐
ken gece ağırlıklı olarak skeçler, dans gösterileri, müzikaller ve playbacklerden 
oluşan  bir  program  turistlere  sunulmaktadır.  Ancak  çoğu  kez  özgünlükten 
uzak, yıllardır tekrar eden gösteri ve yarışmalar turistlere sunulmaktadır. Ani‐
masyon departmanının sunmuş olduğu programların otellere göre  farklılık göste‐
rip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla hem yöneticiler hem de turistlere aynı 
soru  yöneltilmiştir.  Yöneticilerin  ve  katılımcıların  hali  hazırda  bulundukları 
otelden başka  tesis deneyimine sahip olması, karşılaştırma yapabilmesi açısın‐
dan önemlidir.   Çalışmaya katılan turistlerin büyük çoğunluğu (% 82) otel ani‐
masyon programlarının özgün olduğunu belirtmişlerdir. Yabancı turistlerin ilk 
kez Türkiye’ye gelmiş olmaları (Türkiye dışında başka ülkelerdeki otel animas‐
yon programlarını seyretmişlerdir) ve Türk  turistlerin de   otelde  ilk kez  farklı 
amaçla (bir kısmı çocukları nedeniyle ilk kez çocuk animasyonlarına katılmışlar, 
bir kısmı da çocuklarının büyümesi nedeniyle yetişkin programlarına katılmış‐
lardır)  animasyon  programlarına  katılmalarından  kaynaklanabilir.  Türkiyeʹye 
üç yıldır geldiklerini belirten ALM‐1, ALM‐2 ve İNG‐3 ʺdiğer otellerde geçen yıl‐
larda  izlediğim skeçlerin biraz daha  farklılaştırılmış haliydiʺ diyerek gösterilerin ye‐
nilenmediğine dikkat çekmektedir.  İNG‐5  ʺdaha önceki yıllarda Türkiyeʹde bulun‐
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duğumuzdan gece gösterilerini daha önce bir kaç kez izlemiştik bu nedenle gece gösteri‐
lerine pek  fazla katılmıyoruz” ALM‐3 “gündüz tanıtımlarda özgün bir gösterinin ola‐
cağı bilgisini alırsak o zaman gösteriyi  izlemeye gidiyoruzʺ  şeklinde görüşlerini bil‐
dirmiştir.  

Yöneticilerin  tamamı animasyon hizmetlerinin  lüks oteller dışında bir‐
birinin  aynı  olduğunu  ifade  etmişlerdir.  SM‐2  ʺOtelimizde  sıradan  bilinen  prog‐
ramların yanında özgün yenilikçi programlarda yer almaktadır. Sıradan bilinen prog‐
ramlarla  başarılı  olma  şansınız  çok  azdır. Ne  kadar  yenilik  o  kadar memnuniyet  söz 
konusudurʺ  şeklinde  yeni  programların  olmasının  gerekliliğini  vurgulamıştır. 
GM‐3  ise,  ʺözgün gösteriler  (revü showları, özel müzikaller, ünlü sanatçılar gibi) çok 
yüksek maliyetlidir ve her otelin bu maliyeti karşılaması mümkün değildir. Ancak bü‐
yük ve lüks oteller bu maliyeti karşılayabilirʺ diyerek konunun bir başka boyutuna 
dikkat çekmiştir. Turistlerin yöneticilere göre gösterilerin daha özgün olduğunu 
düşünmelerinde  geçmiş  yıllardaki  deneyimlerinin  azlığı  önemli  bir  rol  oyna‐
maktadır.  Yöneticiler  yıllardır  bu  sektörün  içinde  olduklarından  hangi  otelin 
nasıl bir animasyon hizmeti verdiği konusunda daha deneyimlidir.  

Tüketicinin bir ürün veya hizmetten beklentisi geçmiş yıllardaki dene‐
yimlerinden, tanıdıkları ve arkadaşlarının anlattıklarından,  işletmelerin reklam 
ve tanıtımlarında vaat ettikleri hizmetlerden oluşmaktadır. Turistlere; otel ani‐
masyon  hizmeti  beklentilerinizi  karşıladı mı?  sorusuna  turistlerin  büyük  ço‐
ğunluğunun  (%77)  animasyon  hizmetlerinin  beklentilerini  karşıladığını  ifade 
ederken  yalnızca  5  kişi  (%23)  animasyonların  genelde  oteldeki  müşterilerin 
çoğunlukta olduğu millete göre hazırlandığını ifade etmiştir. Buna karşın, aynı 
soru, bir başka bakış açısıyla, yöneticilere animasyon hizmetinizin müşteri bek‐
lentilerini karşıladığını düşünüyor musunuz? şeklinde yöneltilmiştir. Görüşme‐
ye katılan yöneticilerin yarısı animasyon hizmetlerinin turistlerin beklentilerini 
karşıladığı,  yarısı  da  karşılamadığı  görüşündedir.  SM‐2  ʺanimasyon  program 
açısından %70 oranında turistlerin beklentilerini karşılamaktadır, ancak turistle anima‐
törün karşılıklı diyaloglarında %100 oranında turistlerin beklentileri karşılanmaktadırʺ, 
ÖBM‐1 ise ʺbeklentilerin karşılanması animatöre bağlıdır,  animatör mesleğinde iyi ise 
müşteri  beklentileri  karşılanırʺ  şeklindeki  yorumlar  aslında  gösterilerden  daha 
önemlisinin animatörlerin müşterilere karşı ilgisi ve iletişim becerileri olduğunu 
göstermektedir.  Bu  ifadelerden  anlaşıldığı  üzere  otellerde  kalifiye  animatör 
istihdam edilmesi animasyon hizmetlerinin başarısında oldukça önemli bir rol 
oynamaktadır.   

Bir otelden memnun ayrılan turist iki tür davranış göstermektedir. Bun‐
lardan birincisi, bir sonraki tatil için yine aynı otele gelmek, ikincisi ise kendisi 
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gelemese  bile  arkadaş  ve  tanıdıklarına  oteli  tavsiye  etmektir. Otellerin  sadık 
müşterilerinin  fazla  olması,  karlılığı  arttırmada,  risklerle  karşılamada,  diğer 
otellerle  rekabette  oldukça  avantajlı  olmalarını  sağlar.    Turistlere  animasyon 
hizmetlerinden  dolayı  tekrar  bu  otele  gelir misiniz?  diye  sorulduğunda  yerli 
turistlerin  ikisi  (TR‐3  ve TR‐5) dışındaki  büyük  çoğunluğu  ʺevet  tekrar  gelmek 
isterimʺ diye cevaplandırırken, yabancı turistler otel tercihinde animasyon faali‐
yetlerini doğrudan önemli bir etken olarak görmeyerek büyük çoğunluk ʺhayır 
bir daha aynı otele gelmemʺ demişlerdir. Aynı  soru yöneticilere müşterilerinizin 
otelinizi  yeniden  tercih  etmelerinde  animasyon  programları  etkili  olur  mu? 
ifadesi ile sorulmuş bir yönetici dışındaki diğer yöneticilerin ortak görüşü “eğer 
turist  otelin  animasyon  hizmetinden  memnun  kalmışsa  bu  onların  tekrar  işletmeyi 
tercih etmesinde diğer unsurlar ile birlikte etkili olacaktır” şeklindedir. GM‐3 ʺtahmi‐
nen % 30 oranında etkili olur. Kimi turiste göre animasyon hizmeti otelin olmazsa ol‐
mazıdır, kimine göre  ise olsa da olur olmasa da olurʺ şeklinde aşırı bir etkisinin ol‐
mayacağı yönünde görüş bildirmiştir. 

Animasyon hizmeti turistlerin oteldeki eğlence arayışlarından doğmuş‐
tur. Gündüz saatlerini deniz veya havuzda geçiren turist için akşam saatlerinde 
yapacak  çok  fazla  alternatif  yoktur. Özellikle  tatilleri  boyunca  çok  fazla  otel 
dışına çıkmayan  turistler her  tür eğlenceyi de otelden beklemektedir. Animas‐
yon hizmeti olmazsa otel sıkıcı olur mu? sorusuna yerli turistlerin tamamı ke‐
sinlikle  sıkıcı olur  şeklinde  cevap verirken, yabancı  turistlerin bir kısmı  sıkıcı 
olmayacağını, bir kısmı  ise kesinlikle  sıkıcı olacağını belirtmiştir. Özellikle bu 
tür  gösterileri  gürültü  olarak  gören  ve  tatilinde  sakinlik  arayan  turistler  için 
animasyon hizmetinin olmaması daha iyidir. Nitekim İNG‐6 ʺkeşke hiç animasyon 
hizmeti olmasa da gürültü azalsaʺ diyerek animasyon hizmetini gereksiz bir hiz‐
met olarak görmektedir. TR‐4  ise,  ʺgündüz yarışmalarına  katılmaktan  büyük  zevk 
alıyorum. Özellikle  yabancılarla  rekabet  edeceğimiz  yarışmaları  daha  çok  seviyorum. 
Eğer animasyon hizmeti olmasa bütün gün havuza ve denize girmekten çok sıkılırdımʺ  
diyerek animasyon hizmetinin gerekliliğine işaret etmiştir. Aynı soru yöneticile‐
re  sorulduğunda  genel  olarak  bütün  yöneticiler  animasyon  olmazsa  turistin 
otelde sıkılabileceğini belirtmiştir. SM‐1 ʺotellerin birçoğunda relax diye tabir etti‐
ğimiz kısımlar bulunur plaj ve relax havuz gibi zaten animasyon istemeyen misafirleri‐
miz  oradan  faydalanarak  tatillerini  geçirirler. Diğer misafirlerimiz  içinse  animasyon 
olmazsa  olmazlardandırʺ  şeklinde  yorumda  bulunmuştur.  GM‐1  ise,  ʺturistler 
akşam dışarı çıkmadıkları  için otel  içinde eğlence  istemektedir. Animasyon hizmeti ol‐
mazsa misafirlerimiz sıkılabilirʺ diyerek animasyon hizmetinin bir otelde iyi veya 
kötü mutlaka bulunması gerektiği vurgulanmıştır. 
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Bir oteldeki animasyon hizmetleri genel olarak gündüz programı, gece 
gösterileri ve mini kulüpten oluşmaktadır. Animasyon programlarının çeşitlili‐
ği  (mini  kulüp,  su  sporları,  gece  ve  gündüz  showları)  otel  tercihinizde  etkili 
oldu mu? şeklindeki bir soruya ALM‐6 ʺotele gelmeden önce sadece animasyon hiz‐
metinin  olup  olmadığını  sorduk  ancak  ne  tür  animasyon  hizmeti  verileceği  ile  ilgili 
ayrıntılı bilgi almadık, daha çok diğer faktörler (otelin yeri, yıldızı, pansiyon türü gibi) 
otel tercihimizde etkili oluşturʺ. ALM‐5 ʺçocuğumuz olduğu için sadece mini kulübün 
olup  olmadığını  sordukʺ  diye  belirtmiştir. Otel  yöneticileri  arasında  animasyon 
hizmetlerinin  çeşitliliğinin  kesinlikle  turistlerin  otel  tercihinde  etkisi  olacağını 
özellikle çocuklu aileler için mini kulübün olmasının önemli olduğunu belirten‐
lerde  olmuştur.  ʺOtel  tercihlerinde  animasyon  hizmetleri  etkili  olur  ama  lokasyon 
kadar değilʺ diyen ya da    ʺne yazık  ki genel  anlamda misafirlerimiz  animasyon  için 
değil  de  herşey  dahil  olsunda  ne  olursa  olsun  düşüncesi  ile  otel  tercihlerini  yapıyor. 
Bunun yanında animasyonun olması  tatlısı  şerbeti oluyorʺ diye görüş bildirenlerin 
de olması turistlerin tatil tercihlerinde farklı faktörlerin etkili olduğunu göster‐
mektedir. 

Otelde  animasyon  hizmeti  hiç  olmaması  sizi  nasıl  etkiler?  sorusuna 
görüşmeye katılan hem yerli hem de yabancı turistler şaşırtıcı bir şekilde otelde 
animasyon hizmeti olmasa da önemli olmadığını belirtmişlerdir. Diğer sorulara 
verilen cevaplarla çelişkili gibi görünen bu cevap aslında turistlerin iyi bir ani‐
masyon hizmeti istediklerini, eğer böyle olmayacaksa animasyon hizmeti olma‐
sa da onlar için bunun çokta bir öneminin olmadığı anlamı çıkmaktadır. Yöneti‐
cilere aynı soru oteli, acentayı ve müşterileri etkilemesi bakımından sorulmuş‐
tur. ÖBM‐2  ʺanimasyon  otelde  farklı  kültür  ve milletlerden  konaklayan misafirlerin 
kaynaşması, birbirlerini daha yakından tanıması ve iyi zaman geçirmelerini ayrıca otel 
yönetimi  ile misafirler arasında bir köprü oluşturmaktadır. Animasyon ekibinin olma‐
ması bu köprü ve ilişkilerin sağlanamaması dolayısıyla otel yönetiminin misafir istek ve 
ihtiyaçlarının  sadece  resepsiyon  ve  halkla  ilişkiler  departmanlarından  alacağı  bilgiler 
doğrultusunda  hareket  edeceği  bunun  sonucunda misafirlerin  tam  anlamıyla  istek  ve 
ihtiyaçlarına karşılık verememesine neden olacaktır. Halkla ilişkiler ve resepsiyon misa‐
fir  ile  formal  iletişim kurmaktadır. Animasyon departmanı  ise hem  formal hem de  in‐
formal bir  iletişim  içerisindedir. Misafirler kendi  istek ve  ihtiyaçlarını bu departmana 
daha samimi bir şekilde ifade etmektedir. Animasyon departmanının olması konaklayan 
misafirlere tam anlamıyla ulaşılmasını hedefleyen  işletmelerin olmazsa olmazıdırʺ şek‐
linde otel  için  animasyon hizmetinin olmasının önemini  açıklamıştır. SM‐1ʹde 
ʺbölgedeki  otellerde  olması  animasyon hizmeti  olmayan oteli  satış ve  kalite yönünden 
etkilerʺ şeklinde cevaplandırmıştır.  
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Görüşmeye katılan  turistlere, animasyon hizmetlerinden  rahatsızlık duyduğu‐
nuz yönleri nelerdir? diye sorulduğunda, istisnasız tüm katılımcılarda animatör‐
lerin etkinliklere katılım konusundaki  ısrarlarından  rahatsız olduklarını belirt‐
mişlerdir.  Ayrıca  Türk müşteriler  gece  gösterilerinin müstehcen  olmasını  bu 
nedenle  çocuklarına  izletmek  istemediklerinden dolayı  rahatsızlıklarını bildir‐
miştir. TR‐9 ʺanimasyonun gece gösterileri kısmına çocuklar mini discoya katılsınlar 
diye  gidiyoruz.  Skeçler  başladığında  oldukça müstehcen  olduğu  için  hemen  odamıza 
dönüyoruz. Çocuklar ısrarla kalmak istiyorlar ama biz seyretmelerini uygun bulmuyo‐
ruz. Keşke insanları güldürmek ve eğlendirmek için belden aşağı espri yapılması gerek‐
mese daha farklı yollarla da insanlar eğlendirilebilirʺ diyerek animasyonun bu kadar 
kısır  bir  eğlence  şekli  olmaması  gerektiğine  vurgu  yapmaktadır.  TR‐7  ʺbizim 
kültürümüzde  yer  almayan  bazı  gösterilerin  sanki  bize  aitmiş  gibi  gösterilmesinden 
rahatsızlık duydumʺ diyerek Türk kültürüne özgü gibi gösterilen, ancak Arap ve 
Afrika kültürüne ait bazı gösterilerin yapılmasının Türk müşterilerini  rahatsız 
ettiğine  işaret etmektedir. Yabancı  turistler  ise daha çok gece gösterilerinin ve 
sahne dekorunun basitliğinden rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Özellik‐
le daha önce daha lüks otellerde animasyon gösterisi izlemiş olan bazı turistler 
animatörlerin gidip o otellerdeki gösterileri izlemelerini önermişlerdir.  

SONUÇ 

Araştırmada otel animasyon hizmetlerinin genellikle birbirinin aynı hizmetleri 
kapsadığı görülmüştür. Gündüz her otelde yapılan yarışmalar, spor faaliyetleri 
hemen hemen aynıdır. Gece gösterileri de genellikle basit kostüm ve sahne de‐
koru ile hazırlanmış bilinen skeçlerin tekrarı şeklindedir. Bunda tur operatörle‐
rini paket turlarla birlikte getirdikleri daha çok Tunuslu ve Faslı olan ilk anima‐
törlerin etkisi çok fazla olmuştur. Bu animatörlerin yetiştirdiği bu günkü anima‐
tör şefleri o zaman öğrendikleri ve yaptıkları gösterilerin üzerine pek fazla yeni‐
lik katamamışlardır. Türk geceleri kapsamında yapılan gösteriler dışında ülke 
kültürünü yansıtmamaktadır. Arap‐Hint kültürüne özgü Fakir show veya Afri‐
kalı dansçıların yaptığı gösteriler sanki Türk kültürüymüş gibi turistlere sunul‐
maktadır. Özellikle herşey dahil sistemi uygulayan otellerden hiç çıkmayan ve 
yerel halkla hiç temasa geçememiş olan turistler ülke kültürünü hiç tanımadan 
ülkeden ayrılmak zorunda kalmaktadır. Oysaki o ülke kültürünü yansıtan ani‐
masyon gösterileri ile turist sadece yerel ortama aşina olmakla kalmaz, hem de 
aktif  olarak  sürecin  içinde  yer  alır ve  animatörlerin yardımıyla  ziyaret  edilen 
ülke ile ilgili kendi deneyimlerini yaratabilirler. 
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Araştırmada  animasyon  hizmetlerinin  bir  otelde  olmasının  en  önemli 
yararlarının müşterilerin birbirleri ile daha iyi iletişim kurabilmelerinin sağlan‐
ması yanında müşterilerin işletme ile ilgili şikayet veya isteklerini animatörlere 
çok daha  kolaylıkla  iletebilmeleridir. Turistlere doğru  yaklaşan  ve  onlarla  iyi 
diyaloglar kurabilen tecrübeli animatörler sayesinde  işletmedeki bazı aksaklık‐
lar müşteriler tarafından hoş görülebilecek ya da daha kolay bir şekilde müşteri 
şikayetleri giderilebilecektir. Bu durum turistlerin otel memnuniyetlerine yansı‐
yarak  tekrar  işletmeyi  tercih  etmelerine  ya  da  arkadaşlarına  ve  tanıdıklarına 
işletmeyi önermelerine neden olabilecektir.  Ancak animatörlerin özelliklede bu 
işe yeni başlamış olanların  turistlere yanlış yaklaşımları onları etkinliklere ka‐
tılmaya zorlamaları bu memnuniyetin azalmasında en önemli etkenlerden biri 
olacağı görülmektedir. 

Otellerin, maalesef bu departmana çok da fazla önem vermedikleri gö‐
rülmektedir. Bu departmanı diğer departmanlardan  farklı görmemekte, otelde 
mutlaka olması gerektiğini düşünmekte  ancak verilen hizmetin kalitesine  çok 
da önem vermemektedir.  Otel yönetici ve sahipleri için önemli olan maliyetle‐
rin ne kadar düşürülebildiğidir. Bu nedenle animasyon departmanı  için yeterli 
bütçe ayrılmamaktadır. Animatöre çok yüksek maaşlar ödememek  için bu  işin 
inceliklerini bilmeyen acemi personel veya stajyerlerle günü kurtarmaya çalış‐
maktadır. Sahne dekoru, kostüm, spor malzemesi gibi animasyon departmanı‐
nın kullandığı  ekipmanlara da  çok para harcanmasını  istememektedir. Ancak 
unutulmamalıdır ki personel ve malzeme yeterli olmazsa en iyi animatör şefinin 
bile müşteri memnuniyetini sağlamak için yapabileceği bir şey kalmamaktadır. 
Müşteri  istek ve beklentilerinin karşılanmasında,  şikayetlerin değerlendirilme‐
sinde ve otel‐müşteri  ilişkilerinin kurulmasında animasyon departmanı önemi 
oldukça fazladır. Otel işletmelerinin Türk kültürünü yansıtabilecek özgün gös‐
terilere yönelik çalışmaların yapılması, kalifiye animatörlerin istihdamı ve yetiş‐
tirilmesi, kaliteli hizmet sunumu ve memnun müşteri yaratılması  için animas‐
yon  faaliyetlerine  ekip,  araç‐gereç malzeme,  içerik, nitelik ve niceliksel olarak 
önem vermeleri gerekmektedir.  
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı, spor etkinliklerine katılan ve katılmayan işitme engelli bireylerin mo-
tor yeterlilikleri arasındaki farklılıkları belirlemektir. Araştırmaya düzenli olarak sor yapan 
ve yapmayan 59 işitme engelli birey katılmıştır. Katılımcılar, Denizli İşitme Engelliler Oku-
lunda öğrenim gören öğrencilerden seçilmiştir. Katılımcıların motor beceri düzeylerinin be-
lirlenmesi için Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi İkinci Versiyonu (BOT-2). Katı-
lımcıların motorik yeterlilikleri arasındaki farklılıkları belirlemek için SPSS 15.0 programın-
da ‘bağımsız örneklemler için t testi’’ kullanılmıştır.Araştırmanın sonunda spor yapan işitme 
engelli öğrencilerin motor yeterlilik puanlarının 46.82±10.02, spor yapmayan işitme engelli-
lerin puanlarının ise 47.30±9.98 olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu bulgulara göre spor ya-
pan ve yapmayan işitme engelli öğrencilerin motor yeterlilik düzeyleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 
 
Anahtar sözcükler: İşitme engelli, spor, motor yeterlilik. 

 
 

GİRİŞ 

Spor,  bireyin  organik,  psikolojik  sağlığını  geliştiren,  sosyal davranışlarını dü‐
zenleyen, zihinsel ve motorik belirli bir düzeye getiren biyolojik, pedagojik ve 
sosyal  bir  olgudur  (Ölmez,  2010).  Bu  bağlamda  sporun  bedensel,  zihinsel  ve 
ruhsal bir olgu olduğunu söyleyebiliriz (Ramazanoğlu ve arkadaşları, 2005). 

Motor  gelişim,  bireyin  organlarının  isleyişini  denetim  altına  almada 
gösterdiği becerikliliğin artmasıdır. Motor gelişimde duyum, sinir‐kas sistemleri 
eşgüdüm  içinde  çalışırlar.  Duyumların  gelişimi,  duyu  organlarının  (işitme, 
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görme,  dokunma,  tat,  koku,  ısı,  acı  vb.)  duyumları  yeterli  düzeyde  alabilme 
gücüne  ulaşmasıdır  (Gökmen,  ve  diğerleri,  1995). Doğru  ve  uygun  olmayan 
motor cevapların açığa çıkmasında duyu‐algı‐motor fonksiyonlarındaki bütün‐
lüğün sağlanması gerekir. Bu bütünlüğün bozulması kişinin motor fonksiyonla‐
rın ve çevreye uyumunu olumsuz yönde etkiler (Erden, 1995). 

İşitme  duyusunun  doğuştan  yada  doğum  sonrası  çeşitli  nedenlerden 
dolayı  fonksiyonlarını  yitirmesine  işitme  kaybı  denir.  Bunun  sonucunda  kişi 
işitme  engelli  olur.  İşitme  engellilerde  motor  yeterlilikçocuklar  hiçbir  engeli 
bulunmayan akranları  ile aynı motor gelişim özelliklerini  takip ederler. Örne‐
ğin; yardımsız ayağa kalkma, yürüme, merdiven  çıkma gibi  işitme engelli  ço‐
cukların merkezi  sinir  sistemine  bağlı  olarak  genel  vücut  koordinasyonunun 
sağlanması ve denge alanlarında problemleri vardır. Örneğin; geri geri yürüme, 
ip üstünden atlama, denge  tahtasında  ileri geri yürüme gibi becerilerde zorla‐
nır.  Bununla birlikte, işitme engelli çocuklar normal işiten yaşıtlarına göre gör‐
sel‐motor koordinasyonu gerektiren ayakkabı bağcıklarını bağlama, ipe boncuk 
dizme gibi bazı becerilerde güçlüklerle karşılaşmaktadırlar  (Özel Eğitim Sitesi, 
2010). 

İşitme engelli bireyler üzerinde yapılan araştırmalarda da işitme engelli 
bireylerin orta düzeyde benlik saygısı puanlarına sahip oldukları, bununla be‐
raber işitme engelli bireylerde spora katılımın depresyon belirtilerini azalttığı ve 
benlik saygısı puanlarını yükselttiği tespit edilmiştir. Ayrıca evde yaşayan  işit‐
me  engelli bireylerin  spora yönlendirilmesi  ile gelecek nesillerin daha  sağlıklı 
olacağı ifade edilmiştir (Yılmaz ve Arıkan, 2007). Bu bağlamda yapılan bu araş‐
tırmada, spor yapan ve yapmayan  işitme engelli bireylerin motor yeterlilikleri 
arasındaki farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

LİTERATÜR 

Birey, doğumdan başlayarak pek çok bilgiyi, işitmesini kullanarak öğrenir. Böy‐
lece işitme duyusu ile sürekli olarak çevresindeki diğer bireylerin konuşmaları‐
nı duymakta, bu sesler ile o anda oluşan olaylar arasında bağlantı kurmakta ve 
bu seslere anlam vermektedir. İşitme engelli birey ise, işitme yoksunluğu nede‐
niyle öğrenmeye  en uygun yaşlarda, konuşma ve dili öğrenme  fırsatını kaçır‐
makta ve hem  anlama hem de konuşma becerilerinde  sorunlar yaşamaktadır. 
Konuşma ve dil sorunlarına bağlı olarak da bilişsel, motor koordinasyon, duy‐
gusal‐sosyal, eğitim‐öğretim, mesleki ve toplumsal alanlarda da güçlük çekmek‐
tedirler. İşitmenin gerçekleşebilmesi sesin olmasına, sesin kulağa ulaşmasına, o 
sesin insan kulağının alabileceği sınırlar içinde olmasına, sesin işitme yolu diye 
adlandırılan dış, orta ve  iç kulak bölümlerini aşarak merkeze‐beyine ulaşması‐
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na, merkezde algılanmasına bağlıdır. İşitme engelli bireylerde bu yol tamamen 
veya kısmen yoktur. İşitme engelli bireyler, işitme cihazı kullansalar bile sesleri 
işitme  cihazının  izin verdiği  frekans ve  şiddette alabilmektedirler. Bu nedenle 
bazı konuşma seslerini duyamamakta, bazılarını karıştırmaktadırlar. Konuşanla 
arasındaki mesafeye, konuşanın sesinin şiddet, tını gibi özelliklerine, arka plan‐
da gürültü olup olmamasına bağlı olarak konuşulanları anlamada güçlük çek‐
mektedirler. Ayrıca  işitme  engelli  bireyler,  oturma,  yardımsız  ayağa  kalkma, 
yürüme gibi motor becerilerin kazanılmasında işiten bireylerin gelişim aşamala‐
rını  izlerler. Ancak motor gelişimde gözlenen  en büyük problem genel vücut 
koordinasyonunun sağlanması ve dengeyi gerektiren hareketlerde görülmekte‐
dir. Bunun dışında  görsel motor  koordinasyon  gerektiren  bazı  becerilerde de 
güçlük çekebilmektedirler (MEB, 2008). 

İşitme engeli,  işitmenin  işitsel bilgiyi anlamak  için yetersiz olduğu an‐
lamına  gelir.  İşitme  cihazı  kullansa da  kişinin dili  işleme  yetersizliği  oldukça 
ağırdır. Bir kişinin  işitme engelli sayılabilmesi  için  işitme kaybının eğitsel per‐
formansı olumsuz yönde etkileyecek kadar ağır olması gereklidir (Özer, 2001). 

İşitme engelli çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada koşu, fırlatma, 
vurma ve sekmede yasla beklenen gelişim olduğu; topa ayakla vurma, atlama, 
yakalama ve zıplamada ise gecikme olduğu bulunmuştur. Topa ayakla vurma, 
atlama ve zıplamadaki geriliğe ise denge probleminin neden olduğu belirtilmiş‐
tir. (Özer, 2001). İşitme engelli çocuklar, başlarını dik tutma, oturma, emekleme 
ve  yürüme  gibi motor  beceriler  kazanmada  normal  işiten  çocukların  gelişim 
aşamalarını izler. Bu çocuklarda geri geri yürüme, ip üzerinde atlama ve bunun 
gibi genel vücut koordinasyonunun sağlanması ve dengeyi gerektiren hareket‐
lerde, düğme  ilikleme gibi görsel motor koordinasyonu gerektiren bazı beceri‐
lerde güçlük gözlenebilmektedir. Normal  işiten çocuklara kıyasla ortaya çıkan 
bu güçlüklerin nedenleri su şekilde sıralanmıştır (Belgin ve Çağlar, 1995). 

1‐İşitme engelli çocukların geçirilen hastalıklara bağlı olarak denge ve merkezi 
sinir sistemi yönünden hasarlı olma şanslarının daha fazla olması, 

2‐Bir  hareketin  izlenmesi  ve  yerine  getirilmesi  ile  ilgili  sözel  ifadeleri  işitme 
duyularını kullanarak algılayamamaları, 

3‐İşitme ile ilgili ipuçlarını değerlendirmekten yoksun olmaları, 

4‐Aileleri  tarafından aşırı korunmalarına bağlı olarak motor performanslarının 
yeteri kadar geliştirememelerinden kaynaklanabilir. 
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Erden, yaptığı araştırmasında,  işitme engelli ve sağlıklı kişilerin motor  fonksi‐
yonlarını karşılaştırmıştır. Çalışmada 8‐10 yaş grubu çocuklar değerlendirilmiş‐
tir.  Postür  analizi,  kas  kuvvetinin  değerlendirilmesi,  yürüyüş  analizi,  denge 
testi,  fiziksel uygunluk  alanlarında  ölçümler  yapılmıştır.  Sonuçta;  fiziksel  uy‐
gunluk düzeyinde, dengede, kas kuvveti ve yürüyüş analizinde normal çocuk‐
lar  lehine sonuçlar bulunmuş,  işitme engelli çocuklar  tüm bu ölçümlerde geri‐
lerde olarak tespit edilmiştir (Erden.1995).Horvat,  işitme engeline sahip çocuk‐
ların sesleri duymaya yönelik bir postür geliştirdiklerini ve bunun da postüral 
bozuklukların bir göstergesi olabileceğini belirtmiştir  (Horvat, 1990).İşitme en‐
gelli çocukların motor becerilerde gösterdikleri geriliğin temel nedeni, vestibu‐
ler ve nörolojik açıdan bir takım problemlere sahip olmalarıdır. İşitme kaybının 
derecesi ve  tipi  işitme  engelli  çocukların motor becerilerinin gelişimini  etkile‐
mektedir (Yamen, 1998). 

YÖNTEM 

Araştırmaya düzenli olarak spor yapan 30 işitme engelli birey ile düzenli olarak 
spor yapmayan  29  işitme  engelli birey katılmıştır. Katılımcılar, Denizli  İşitme 
Engelliler  Okulunda  öğrenim  gören  öğrencilerden  seçilmiştir.  Katılımcıların 
motor beceri düzeylerinin belirlenmesi  için Bruininks‐Oseretsky Motor Yeterli‐
lik Testi İkinci Versiyonu (BOT‐2) kullanılmıştır. Veri toplama işlemlerinin sağ‐
lıklı yapılabilmesi  için test esnasında  işaret dili alanında uzman öğretmen yar‐
dımına başvurulmuştur Katılımcıların motorik yeterlilikleri arasındaki farklılık‐
ları belirlemek  için SPSS 15.0 programında  ‘bağımsız örneklemler  için  t  testi’’ 
kullanılmıştır. 

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 
Tablo 1. Katılımcıların spor yapma durumlarına göre dağılımları 

Spor yapma durumu Cinsiyet N % 

Spor yapan bireyler 

Kadın 9 29.2 

Erkek 21 60.8 

Toplam 30 100 

Spor yapmayan bireyler 

Kadın 10 36.5 

Erkek 19 73.5 

Toplam 29 100 
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Araştırmaya  katılan  kadın  bireylerden %29,2’sinin,  erkek  bireylerden 
ise %60,8’inin  düzenli  olarak  spor  yaptığı  belirlenmiştir.  Buna  karşılık,  kadın 
katılımcıların %35,5’inin, erkek katılımcıların  ise %7,5’inin düzenli olarak spor 
yapmadıkları tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Spor yapan ve yapmayan işitme engelli bireylerin motor yeterlilik puanlarının karşılaştırıl‐
ması 

Spor Yapma Durumu N X SS t p 

Spor yapan 39 46.82 10.02 
       .174 .862* 

Spor yapmayan 20 47.30 9.98 

*p>0.05 

Tablo 2’ye göre, düzenli olarak spor yapan işitme engelli bireylerin mo‐
tor yeterlilik puanlarının 46.82±10.02 puan, düzenli olarak spor yapmayan  işit‐
me  engelli  bireylerin motor  yeterlilik puanlarının  ise  47.30±9.98  puan  olduğu 
belirlenmiştir.    Elde  edilen  bu  bulgulara  göre  düzenli  olarak  spor  yapan  ve 
yapmayan işitme engelli bireylerin motor yeterlilik puanları arasında istatistik‐
sel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yaptığımız araştırmada, spor yapan ve yapmayan işitme engelli bireylerin mo‐
tor yeterlilik düzeyleri arasında anlamlı fark olmadığı bulunmuştur.Koç ve ar‐
kadaşları (2011) tarafından yapılan araştırmada, düzenli olarak futbol oynayan 
işitme engelli bireyler ile herhangi bir spor etkinliğine katılmayan işitme engelli 
bireylerin bazı motorik özellikleri incelenmiştir. Araştırmanın sonunda, grupla‐
rın dominant el ve çift el reaksiyon zamanı değerlerinde futbolcular  lehine an‐
lamlı fark bulunduğu, buna karşılık grupların ayak reaksiyon zamanları arasın‐
da anlamlı fark bulunmadığı belirlenmiştir. Açak ve arkadaşları (2012) tarafın‐
dan yapılan çalışmada, düzenli olarak spor yapan  işitme engelli bireylerin çe‐
viklik özelliklerinin kulaklık ile duyan işitme engelli bireylerden daha iyi oldu‐
ğu tespit edilmiştir. Ciğerci ve arkadaşları (2011) işitme engelli bireyler üzerinde 
yaptıkları çalışmada, spora katılımın işitme engelli bireylerde bazı motorik özel‐
likleri olumlu yönde etkilediğini bulmuşlardır. Şirinkan (2011) yaptığı çalışma‐
da da, işitme engelli bireylere uygulanan egzersiz programının fiziksel ve motor 
gelişimi desteklediğini tespit etmiştir. 

DEĞERLENDİRME 

Literatürde  yer  alan  araştırma  sonuçlarını  ve  kendi  araştırma  bulgularımızı 
değerlendirdiğimiz  zaman,  her  ne  kadar  bizim  çalışmamızda  spora  katılımın 
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işitme engelli bireylerin motorik özelliklerini olumlu yönde etkilemediği belir‐
lenmiş olsa da, genel olarak işitme engellilerde spora katılımın motor yeterlilik‐
leri geliştirdiğini söyleyebiliriz. Literatürde yer alan bulgulara ve bizim çalışma 
sonuçlarımıza gör şu önerilerde bulunabiliriz; 

Alana yönelik öneriler 

1.Bu çalışma dar bir kapsamda yapılmış olup buna benzer eğitim kurumlarında 
işitme engellilerde daha geniş örneklem grubuna yapılması   çocukların motor 
gelişime katkısını araştırmak açısından önemlidir. 

2.Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda motor yeterlilik ölçüm testleri arttırıl‐
masının çalışma sonuçlarını daha verimli hale getirebileceği düşünülmektedir. 

3.Bu  alanda  yapılacak  olan  yeni  çalışmalarda  daha  fazla  örneklem  grubu  ile 
araştırmalar yapılması elde edilen bulguların daha güvenilir olmasını sağlaya‐
caktır. 

4.İşitme engelli bireylerde farklı spor dallarının, spora başlama yaşının ve spor 
yapma sıklığının motor gelişim üzerine katkılarını  inceleyen çalışmalar yapıla‐
bilir. 

5,İşitme engelli bireylerin motor gelişimin yanında sosyal ve psikolojik alanda 
birçok  zorluk  yaşadığı  bilinmektedir.  Bu  bağlamda  işitme  engelli  bireylerin 
sosyal  gelişimlerinin  desteklenmesinde  sporun  önemini  araştıran  çalışmalar 
yapılabilir. 

Araştırmaya Yönelik Öneriler 

1,İşitme engelli çocukların motor gelişimlerini araştırmak amacıyla yapılan ça‐
lışmalar eğitimcilere öğrencilerinin sportif etkinliklere katılımla zayıf yönlerini 
geliştirmeye  yönelik  eğitim  programı  hazırlayabilmeleri  açısından  önem  arz 
etmektedir. 

2,İşitme engelli bireylerde spora katılımın motor gelişim üzerine etkilerini ince‐
lemenin yanında, spora katılımın sosyal, bilişsel, duyuşsal ve akademik gelişim‐
lerine katkılarını  inceleyen çalışmalarda yapılabilir. Bu açıdan değerlendirdiği‐
miz zaman yaptığımız çalışmanın işitme engellilerde spora katılımın etkileri ile 
ilgili farklı parametrelere cevap veremediği görülmektedir. 
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ÖZ 

Son adaylık sürecinin ardından Olimpiyatlar halen bir hayal olmaya devam ederken, 
ülkemizde çok önemli ve geniş çaplı organizasyonlar yapılmaya devam etmektedir. 
Bunların başında Yunanistan’ın ekonomik sebeplerle yapamayacağını açıkladığı 
XVII. Akdeniz Oyunları gelmektedir. Bu tür büyük ve çoklu spor etkinliklerinin başarı-
lı düzeyde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında en önemli faaliyetlerin başında gö-
nüllü organizasyonu gelmektedir. Bu çalışmada amaç; Mersin ilinin ev sahipliği yap-
tığı Oyunlarda görev alan Gönüllülerin demografik özelliklerinin ve katılım nedenleri-
ni belirlenmesidir. Ayrıca; Gönüllülerin Oyunlar süresince bireysel düzeyde ve etkin-
lik düzeyinde değerlendirmesini tespit edilmesidir. Araştırmada Oyunlarda görev 
alan 29 Gönüllü ile nitel araştırma yaklaşımı olan durum çalışması yöntemi kullanıl-
mıştır. Her bir gönüllü ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda; gönüllülerin de-
mografik özellikleri ve katılma nedenleri ile organizasyon süresinde kişisel ve etkinlik 
düzeyinde değerlendirmeler ortaya çıkarılmıştır. 
 

Anahtar Sözcükler: Gönüllülük, uluslararası spor etkinlikleri, Akdeniz Oyunları 
 
 

GİRİŞ 

Bireyler; serbest zamanlarını değerlendirmek, değişimin bir parçası olmak, fark 
yaratmak, eğlenmek, psikolojik katkı sağlamak, rutinden çıkmak, bağlılıklarını 
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göstermek,  birine yardım  etmek ve paylaşımcı  olmayı  öğrenmek,  yeni yetiler 
kazanmak ya da var olan yetilerini geliştirmek, yeni çevre tanımak, inandığı bir 
şeyi savunabilmek, statü kazanmak ve kültürel etkileşim sağlamak için gönüllü 
olmayı tercih etmektedirler. 

Gönüllülük; kişinin  tamamıyla kendi  isteği doğrultusunda, dayanışma 
ve yardımlaşma amacıyla, bireysel çıkarlarını gözetmeksizin, hiçbir maddi bek‐
lentisi olmadan, sadece topluma faydalı olma arzusuyla, fiziksel gücünü, zama‐
nını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini birlikte ya da ayrı ayrı kullana‐
bilmesi durumudur (Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi). 

Güven ve sosyal bağlılık sağlayan ilişkileri yaratıp koruduğu gibi kim‐
liğe ve ortak geleceğe dair sağduyu oluşmasına da yardımcı olur. Ortak bir he‐
def çerçevesinde birlikte çaba gösteren, bunun  için birleşen  insanların gönüllü 
faaliyeti pek çok  toplumda görülen bir özelliktir  (Dünyada Gönüllülüğün Du‐
rumu Raporu, 2011, s. xxiii)  

 

Şekil 1’e göre Gönüllü; Sahip olduğu fiziki güç, zaman, bilgi, yetenek ve 
deneyim özelliklerinden birini veya birkaçını sivil toplum kuruluşlarının olağan 
veya proje bazındaki çalışmaları için sunabilecek durumda olan ve bunun karşı‐
lığında maddi  kazanç  beklentisi  taşımayan  bireydir.  Aynı  zamanda  gönüllü 
işbirliği  içerisinde bulunurken kendisine ve çevresine modeldir. Paydaşlar ara‐
sında etkileşim etkinlikler aracılığıyla sağlanmaktadır.  

Sporda  gönüllülük  kavramı,  farklı  platformlarda  ve  şartlarda  yaşan‐
maktadır. Çevremizde gelişen her  türlü spor etkinliğine gönüllü katılım sağla‐
nabilmektedir. Uluslararası  spor  organizasyonlarda ve  olimpik  oyunlarda  gö‐
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nüllüler artık profesyonel elemanlar kadar etkin konumlarda görev almaktadır‐
lar  (Fernandez ve Recuena, 1999). Spor organizasyonlarının başarılı olarak  ta‐
mamlanmasında en büyük rol gönüllülere aittir. Büyük etkinlikler gönüllülerin 
desteğiyle başarıya ulaşmaktadır. Uluslararası spor organizasyonlarında görev 
yapan  gönüllüler,  profesyonel  görevliler  kadar  etkin  konumlarda  görev  yap‐
maktadırlar  (Özşen, 2012). Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri  ile gönüllülük  faali‐
yetleri arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. Gerçekleştirilen ulusal ve ulus‐
lararası organizasyonlarda gönüllülerin önemi hem mali açıdan hem de gönül‐
lülerin  bilgi,    beceri,    deneyim  ve  yeteneklerinin  farkına  varmaları  açısından 
önem arz etmektedir (Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi).   

 

Şekil  2’ye  göre  gönüllülük  bireyin;  Sosyal  özelliklerinin  gelişmesine 
yardımcı  olmaktadır;  bireye  yeni  beceriler  kazandırır;  yaratıcılığını  destekler. 
Kurum çalışanların kariyerlerine değer katacak tecrübeler kazandırır ve kendi‐
lerini tanımalarını sağlar. Bireylerin kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumla‐
rında sürdürdükleri gönüllü çalışmalar sayesinde, toplum içi genel gelişimleri‐
nin yanı sıra aynı zamanda uzun vadede de toplum içinde farkındalık oluşma‐
sına yardımcı olmaktadır. 

Bir  organizasyonda  gönüllülüğün  önemi  çok  büyüktür. Gönüllü  katı‐
lımcıların motivasyonlarını  en üst  seviyede  tutarak organizasyonu başarılı bir 
şekilde işlemesini sağlamalıdırlar çünkü etkinliklere katılan seyirci ve yarışma‐
cıların  memnuniyeti,  gönüllülerin  ihtiyaç  ve  beklentilerinin  karşılanması  ile 
doğru orantılıdır. 

Geçtiğimiz yıllarda gönüllülerin spor olaylarındaki önemi daha çok be‐
lirmeye başlamıştır. Gönüllüler, spor servisinin önemli bir parçası ve spor yöne‐
timinin  önemli  bir  elemanı  olmuştur  (Daly,1991).  Çünkü  spor  yöneticilerine 
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spor  organizasyonlarında  kalite, miktar  ve  farklılık  alanlarında  destek  sağla‐
maktadır (Strigas, 2003). Gönüllüler yerel topluluklarda ve spor programlarında 
çalışmaktadırlar. Dünya ya da yerel şampiyonluklar, ulusal ve uluslararası spor 
organizasyonlarında  da  yer  almaktadırlar.  Organizasyonlar  içerisinde  kişisel 
nitelikleri doğrultusunda aktif olarak görevlendirilen gönüllüler organizasyon‐
ların başarısında etkili olmuşlardır. Gönüllülerin sarf ettikleri çaba ve verdikleri 
emek karşılığında ücret almaları söz konusu değildir. Gönüllüler organizasyo‐
nun sorunsuz sürdürülmesinde zamanlarını ve enerjilerini harcayarak nitelikle‐
rini sergilemeye çalışırlar. Bu nedenle organizasyon komiteleri gönüllü olacak‐
ların güdülerini, niteliklerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini ayrıntılı olarak sap‐
tayarak onlardan azami oranda yararlanmak isterler (Özşen, 2012). 

Dünyanın sayılı organizasyonlarından birisi olan Akdeniz Oyunları ilk 
olarak 1948 Londra Olimpiyatları’nda ortaya atılmıştır. Akdeniz’e kıyısı bulu‐
nan ülkeler  arasında dört yılda bir düzenlenen oyunlar, ülkeler arasında  top‐
lumsal  ve  kültürel  yakınlaşmanın  sağlanması  amacıyla  düzenlenmektedir. 
Olimpiyat oyunlarına benzer yapısı ve aynı kuralların geçerli olduğu oyunlar 15 
gün  sürmektedir. Düzenleneceği ülkenin yanı  sıra,  ev  sahibi  şehrin de Akde‐
niz’e kıyısı olmasını gerektiren Akdeniz Oyunlarının ilki ülkemizde 1971 yılın‐
da İzmir’de ikincisi 2013 Mersin’de olmak üzere iki kez düzenlenmiştir (Mersin 
GHSİM, 2013).  

Bu araştırmanın amacına ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır.  
1. Oyunlarda  görev  alan Gönüllülerin demografik özellikleri ve katılım ne‐

denleri nelerdir? 
2. Gönüllülerin; Oyunlar süresince bireysel gelişimleri ve etkinlikler kapsamı 

ile ilgili değerlendirmeleri nelerdir? 
MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Araştırmanın  amacına  ulaşmak  için  nitel  araştırma  tekniklerinden  durum  ça‐
lışması yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırmayı; gözlem, görüşme ve doküman 
analizi gibi nitel veri  toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların 
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel 
bir  sürecin  izlendiği  araştırma  olarak  tanımlamak mümkündür  (Yıldırım  ve 
Şimşek, 2006). Araştırmada nitel araştırma modeli kullanma nedeni; katılımcıla‐
rın Akdeniz Oyunları süresince yaşadıkları deneyimleri, düşünceleri, beklenti‐
leri ve önerilerini kapsayan görüşlerini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle; önce‐
likle  gönüllülük  kavramı  ile  ilgili  literatür  detaylı  olarak  incelenmiştir. Daha 
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sonra büyük spor etkinliklerinde gönüllü olma ile ilgili tanımlar ve gönüllüğün 
genel  özellikleri  tespit  edilmiştir.  XVII.  Akdeniz  Oyunları  süresince  gönüllü 
olarak  çalışan  katılımcılarla  yüz  yüze  görüşme modeli  uygulanmış  ve  kayıt 
edilmiştir. 

Katılımcılar 

20‐30 Haziran 2013  tarihlerinde organize edilen XVII. Akdeniz Oyunları  süre‐
since farklı departman, tesis ve spor branşlarında görev alan ve gönüllü olarak 
tanımlanan  29  kişiden  oluşmaktadır. Önceden  tespit  edilen  birimlerde  (Otel, 
Ulaşım, Konaklama,  Seyirci, Açılış  ve Kapanış)  ve  11  spor  branşında  (Tenis, 
Basketbol,  Voleybol,  Futbol,  Badminton,  Yüzme,  Su  topu,  Tekvando,  Karate, 
Bisiklet  ve  Yelken)  görevli  olan  gönüllülerden  oluşmaktadır.  Bu  katılımcılar 
ilgili birim sorumlularından izin alınarak rastgele seçim yöntemi ile tespit edil‐
miştir. 

Katılımcıların profilleri 

Katılımcıların kişisel bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1’e bakıldığında 
katılımcıların demografik özellikleri; yaş, cinsiyet, eğitim, okuduğu bölüm, gö‐
nüllü olarak görev aldığı departman, daha önce gönüllü olanlar ve görev yerleri 
ve  gönüllülerin  oyunlar  süresince  görev  aldıkları  spor  branşları  verildiği  gö‐
rülmektedir. 

Araştırma yapılan alan 

Araştırma  süresince  yapılan  görüşmeler,  katılımcıların  gönüllü  olarak 
tercih ettikleri, sessiz ve dikkat dağıtmayacak, görüşme yapmaya uygun alan‐
larda  yapılmıştır.   Bu  alanlar  gönüllülerin  görev  aldıkları  tesislerin  içerisinde 
yer almıştır. Görüşme süresi 15‐20 dakika arasında değişmiştir. Çalışmaya katı‐
lan bazı gönüllülerle farklı tesislerde karşılaşılmış ancak görüşme sadece bir kez 
yapılmıştır. 

Araştırmacının rolü 

Araştırmayı yürüten araştırmacılardan biri yönetici pozisyonunda diğer üçü ise 
gönüllü olarak  İzmir’de düzenlenen Uniaversade 2005 Yaz oyunlarında görev 
almışlardır. Ayrıca araştırmacılar gönüllü kulübünün kuruculuğu ve danışman‐
lığını devam ettirmektedirler. Üniversite’de ve Manisa ilinde çeşitli etkinliklerde 
gönüllü olarak çalışmaktadırlar. 

Veri toplanması ve Görüşme Formunun hazırlanması 

Araştırmada veri  toplama  yöntemi  olarak,  “görüşme”  yaklaşımı ve  bu  yakla‐
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şımda  “görüşme  formu  yöntemi”  kullanılmıştır.  Araştırmada  alanda  uzman 
kişiler  tarafından hazırlanan görüşme  formu; katılımcıların kişisel bilgi  formu 
ve  araştırma  konusu  ile  ilgili  hazırlanan  sorular  olmak  üzere  iki  bölümden 
oluşmaktadır.  

Görüşmeler 

Bu araştırmada yapılan yüz yüze görüşmeler; Mersin  ilinde düzenlenen XVII. 
Akdeniz Oyunlarında 20‐30 Haziran  2013  tarihinde  farklı departman,  tesis ve 
spor branşlarında yapılan ön görüşme ve  inceleme sonucunda aktif olarak gö‐
rev alan gönüllü çalışan 29 gönüllü çalışan ile gerçekleşmiştir.  

Araştırmaya katılanların demografik özellikleri Tablo 1’de detaylı ola‐
rak  verilmiştir.  Yüz  yüze  görüşme  yapılan  katılımcılardan  önceden  randevu 
alınmış ve konu ile ilgili kısa bir bilgi verilmiştir. Yapılan görüşmeler ses kayıt 
cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Bu durum için katılımcılardan etik onam formu 
doldurmaları istenmiştir. Görüşme süresi 15‐20 dakika arasında değişmektedir. 
Verilerin analizi 

Araştırmada, verilerin anlaşılır bir biçimde çözümlenmesi, neden sonuç ilişkile‐
rinin  irdelenerek  birtakım  sonuçlara  ulaşılması  ve  bulguların  yorumlanması 
için,   nitel analiz yöntemlerinden “betimsel analiz” yöntemi kullanılmıştır. Bu 
analizin amacı, ham haldeki verilerin okuyucuların anlayabileceği ve  isterlerse 
kullanabileceği bir şekle sokulmasıdır. 

Tüm katılımcılardan elde edilen veriler bilgisayar ortamında tek metin‐
de toplanmış ve bu şekilde kodlama aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada üç kişi‐
lik bir grup çalışmıştır. Birbirinden bağımsız bir şekilde ortaya çıkartılan tema‐
lar daha sonra yapılan çalışma sonucunda ortak bir çerçeveye dönüştürülmüş‐
tür. Araştırmada görüşme yapılan gönüllüler K1, K2, …. K29 şeklinde kodlan‐
mıştır. 

Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmada geçerlik çalışması aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılmıştır. 

 Bulguların kendi  içerisinde  tutarlı ve anlamlı olmasına dikkat edilmiş‐
tir.  

 Elde edilen veriler daha önce oluşturulan kavramsal çerçeve ile uyum‐
ludur. 
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 Bulgular, hem ses kayıt cihazına kaydedilmiş hem de kısa notlar yoluy‐
la denetlenmiştir.  

Araştırmada  güvenirlik  çalışması  aşağıdaki  hususlar  dikkate  alınarak 
yapılmıştır: 

 Araştırmanın yöntem ve aşamaları açık ve ayrıntılı bir biçimde  tanım‐
lanmıştır. 

 Araştırma soruları açık bir biçimde ifade edilmiştir. 

 Veriler ayrıntılı ve amaca uygun bir biçimde toplanmış ve başkaları ta‐
rafından incelenebilecek biçimde saklanmıştır. 

 Sonuçlar, ortaya konan verilerle açık bir biçimde ilişkilendirilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcı Profilleri 
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BULGULAR ve YORUMLAMA 
Gönüllülerden elde edilen verilerin analizi sonucunda (Tablo 1) ; 13 er‐

kek, 16 kadın gönüllünün yaş ortalaması 21,5’tir. %72,4’ü Üniversite’de öğren‐
cidir. Farklı bölümlerde okuyan öğrencilerden sadece 1  tanesi BESYO öğrenci‐
sidir. Gönüllülerin birçoğu (%72,4) etkinlik sürecinde birden fazla görev yerinde 
çalışmıştır. %14’ü daha önce LÖSEV ve TEGV gibi vakıflarda gönüllü etkinlikle‐
rine katılırken, araştırmada yer alan gönüllülerin tümü ilk kez bir sportif etkin‐
likte gönüllü olduklarını belirtmiştir (Şekil 3). Sertbaş  (2006); Universiade 2005 
İzmir oyunlarında görevli gönüllü  insan kaynaklarının, organizasyona katılım 
nedenleri ve motivasyonel faktörlerin analizi isimli tez çalışmasında; daha önce 
bir  etkinlikte  görev  alan  katılımcıların  çoğu  sportif  etkinlikler  dışında  görev 
aldığı  gibi  benzer  sonuçlara  ulaşılmıştır. Auld  (2004);  “Öğrenci  Gönüllülerin 
Davranış Özellikleri” (Behavioural characteristics of student volunteers),  isimli 
çalışmasında  gönüllü  katılımcıların  çoğunluğunun  öğrenciler  olduğuyla  ilgili 
sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

 

 

Katılımcıların  bu  tip  bir  organizasyona  tekrar  gönüllü  olarak  başvur‐
mak  isteyip  istemedikleriyle  ilgili veriler  incelendiğinde;  tamamının  tekrar gö‐
nüllü olmak istediği sonucuna ulaşılmıştır (Şekil 4). 

Katılma Nedenleri; gönüllüler organizasyon öncesinde oluşan etkinliğe 
katılma nedenlerini; Bireysel gelişim, Deneyim kazanma, Sertifika kazanma ve 
Sosyalleşme ve İletişimdir. Gönüllülerin belirttiği nedenleri ve oranları Şekil 5’te 
verilmiştir.  
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Gönüllülerin; Bireysel Gelişimlerine katkıları ve Organizasyonun genel 

değerlendirmeleri üzerine olan görüşleri  ile elde edilen kodlar Şekil 6’da veril‐
miştir. 

 

(+) Pozitif Gelişim, (‐) Negatif Gelişim, (**) Etkinlik Öncesi Gönüllü Beklentileri 

Bireysel Gelişim; Katılımcıların tümü gönüllü olma nedenini kişisel ge‐
lişime  katkı  sağlamak  olarak  belirtmiştir. Katılma  nedenleri  olarak  verdikleri 
Kişisel  gelişimi;  deneyim  kazanma,  sosyalleşme  ve  iletişim  kazanımlar  elde 
edeceklerini  düşündüklerini  Etkinlik  süresince,  bunların  dışında  kazanımlara 
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ulaştıklarıyla  ilgili veriler elde edilmiştir. Bu kazanımlar kriz yönetimi ve yeni 
spor branşlarını tanımalarıdır. Bu bulguya dayalı katılımcı düşünceleri; 

“Burada aldığım görevin ileriki meslek hayatımda katkı sağlayacağını düşünü‐
yorum” (K1, K2, K3, K6, K9…) “Farklı kültürlerden  insanları tanıyorum bu da, hem 
yabancı dilimi geliştirmemi hem de sosyalleşip iletişim kurmamı sağlıyor” (K1, K2, K4, 
K5, K7, K8, K13, K16…) 

Özşen (2012); 2010 Dünya basketbol şampiyonasında görev alan gönül‐
lü katılımcıların beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi isimli 
tez çalışma ve Koşan ve Güneş (2009); Gönüllülük ve Erzurum 2011 Üniversite‐
lerarası Kış Oyunları  isimli  çalışmasında; yeni deneyimler kazanmak, bireysel 
kazanımlar sağlamak, sosyalleşmek ve farklı kültürlerden insanlar tanımak gibi 
benzer sonuçlara ulaşmıştır.  

Ulusal veya uluslararası tüm organizasyonlarda çalışan gönüllülerin üc‐
ret  almaları gönüllülük  ilkesine  aykırıdır. Fakat katılımcılardan bu organizas‐
yonda gönüllülere ücret verileceğine dair veriler saptanmıştır. Dünyada Gönül‐
lülüğün Durumu Raporu  (2011)’e göre; Özgür  irade, maddiyata dayanmayan 
motivasyon ve başkalarının yararına olması şeklinde ifade edilmiştir ve faaliyet 
finansal  bir  ödül  için  yapılmamalıdır  şeklinde  belirtilmektedir. Özşen  (2012); 
Gönüllü kavramı iş zamanlarının dışında diğer kesimlere faydalı olmak için bir 
işi  ücretsiz  yürütmek  üzere  istekli  olarak  sorumluluk  alan  kişilerdir.  Sertbaş 
(2006); Bireyin kendi serbest zamanını hiçbir maddi karşılık beklemeden başka‐
ları  için yararlı olacağını düşündüğü aktivitelerde harcamasına gönüllülük ve 
bu tür bir eylemde bulunan kişiye de gönüllü tanımı yapılmaktadır. Organizas‐
yon sürecinin değerlendirilmesi; Bu süreç gönüllü organizasyonunu ve etkinli‐
ğin yönetimini kapsar. 

Gönüllü Organizasyonu değerlendirmesi; Gönüllü  eğitiminin  eksikliği 
ve gönüllünün öneminin vurgulandığı Gönüllü desteği  ile  ilgili verilere ulaşıl‐
mıştır. 

Gönüllü eğitiminin eksikliği; katılımcılar, organizasyon öncesinde veri‐
leceği söylenen eğitimlerin tam olarak verilmediğini, verilen eğitiminde yetersiz 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulguya dayalı katılımcı düşünceleri;  

“….verilen  eğitimin  yetersiz  olduğunu  departmanlara  göre  yeterli  ve  iyi  bir 
eğitim verilmediğini düşünüyorum” “…şehirden otobüs firmaları tutulmuş ve şoförler 
getirilmiş ve o şoförler burayı şehri tam olarak bilmiyorlar”, “…fakat eğitim sıfır yani 
eğitim alamadık Mesela 2 hafta eğitim vaat etmişlerdi 2 saat alabildik. Yani eğitim beşe‐
ri sermaye gerekiyor” ( K2, K5, K10, K12, K15, K17, K19). 
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“…aksaklıklar da olmuştu eğitim konusunda… Başvurduk bir eğitim aldık as‐
lında ama tesislerle  ilgili mesela bir bilgim yoktu sabah geldiğim zaman öğrendim. Bu 
gittiğim her tesis için böyle oldu. Tesisin içini geldiğimiz ilk gün öğrendik.” “Mesela 2 
hafta eğitim vaat etmişlerdi 2 saat alabildik. Yani eğitim beşeri sermaye gerekiyor.” (K2, 
K5, K11, K15, K19) 

“Kesinlikle  var mesela  departmanlardan  bahsedecek  olursak  her  departmanın 
gönüllülerinin önceden ne yapacağına dair kitapçık hazırlamaları ve bir eğitim vermeleri 
gerekir  çünkü  gönüllüler  işlerinin  başına  gittiklerinde  ne  yapacaklarını  bilmiyorlar 
dolayısıyla yardımcı olma konusunda eksik kalıyorlar, sınırlarını da bilmiyorlar ne ka‐
dar yardım edebiliriz, ben  şunu yapsam benim görevim mi yoksa görevim dışında mı, 
haklarını da bilmeleri gerekiyor çünkü bazen müdahale ettikleri yer görevlerinin dışında 
kalıyorsa diğer kişiler tarafından azarlanma gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar o konuda 
çok eksik bırakıldığımızı düşünüyorum. Bu konu üzerine gidilip geliştirilmesi gerekiyor. 
Daha  fazla  eğitimle  gönüllülerin  daha  fazla  bilinçlendirilmesi  gerekiyor  yapacakları.” 
(K2, K5, K11..) 

“Biraz daha planlı ben disiplinli şekilde yapılabilirdi. Ast üst ilişkilerini belirle‐
yen çizgi yoktu. Bu da biz gönüllüleri çok zor durumda bıraktı. Kime karşı sorumluyuz 
nereye kadar müdahale edebiliyoruz bize bunların bilgisi verilmedi ve mağdur olan biz 
olduk. Amirler  kişiler  arasında  ayrımlar  yaptılar. Herkese  farklı  davranan  oldu.”(K9, 
K28, K29…) 

“Burada sürekli aktifiz ve önemseniyoruz açıkçası. Sayın bakanımız olsun bi‐
zimle gayet ilgilendi bize ne kadar önem verdiğini de belirtti.” (K12, K22, K26….) 

Halbuki;  İyi  hazırlanmış  bir  gönüllü  ekibi  organizasyonda  başarıya 
ulaşmayı kolaylaştırır. Motivasyonu yüksek ve tatmin edilmiş gönüllüler oluş‐
turmada  belli davranış  normları  tespit  edilmeli  ve  bunlar dikkate  alınmalıdır 
(Koşan ve Güneş, 2009). Sertbaş ve ark.  (2002) yaptığı Sporda “Gönüllü  İnsan 
Kaynakları Organizasyonu”  isimli  çalışmada; Spor organizasyonları  içerisinde 
yer almak isteyen gönüllere verilecek eğitim programının ders içeriklerinin yanı 
sıra uygulama  alanlarına  eğitim programları  ve  kurumsallaşmalar  sportif  gö‐
nüllülük fikrini daha da sağlamlaştıracaktır. Spor teşkilatı bu uygulama alanın‐
da yürütme merkezi olarak etkili olacaktır. Özellikle eğitim kurumları ile oluş‐
turulacak iletişim ağı ile temel gönüllü eğitim programları harekete geçirilebile‐
cektir şeklinde belirtilmiştir.  

Gönüllülerin  etkinlik  sürecinin  değerlendirilmesine  ilişkin  görüşlerine 
bakıldığında;  iki bölümde  incelenen bölümde etkinliğin kazandırdıkları ve ek‐
sikleri  ile  ilgili verilere ulaşılmıştır. XVII. Akdeniz Oyunlarının;  şehre ve ülke 



II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 
 
178

tanıtımına katkı sağladığı, ülke ve şehrin turizmini geliştirdiği, farklı ülkelerden 
gelen sporcu ve seyircilerle kültürel etkileşim sağladığı, dünyanın birçok ülke‐
sinde  etkinliğe  katılımcı  ve  izleyici  olarak  gelen  yerli  ve  yabancı  katılımcılar 
sayesinde şehrin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığı, şehre birçok uluslara‐
rası kriterlerde tesis kazandırdığı ve bu organizasyonda yapılanların olimpiyat 
adaylığına katkısı olduğu yönünde verilere ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra ulaşım, 
iletişim, yeme  içme ve  seyirci  sayısı yönünde  ciddi  sorunlar yaşadıklarını be‐
lirtmişlerdir. Katılımcıların, oyunlar sırasında ulaşım yönünde çok fazla aksak‐
lıklar  yaşadıklarını  bu  aksaklıkların  kendilerinin  ulaşımının  yanı  sıra  sporcu, 
hakem vs. etkilediğini belirtmişlerdir. Bu bulguya dayalı katılımcı düşünceleri; 

“Mersin’i bilmeyen birçok insan öle pozisyonlarda çalışıyor ki Mersin’i bilmesi 
gerekiyor anlatmam gerekiyor ama bilmiyor.” 

“…şehirden otobüs firmaları tutulmuş ve şoförler getirilmiş ve o şoförler bura‐
yı şehri tam olarak bilmiyorlar” 

“Şoförler Mersin dışından getirilmiş ve burayı bilmiyorlar nasıl yapacaklar iş‐
lerini.  Onlara  tanıtacaklarını  göstereceklerini  söylemişler  ama  maalesef  yapılmamış” 
(K10, K12, K17). 

“…gıda  konusunda  da  sıkıntı  yaşadık  ilk  başlarda  güzeldi  kumanyalar  fakat 
sonrasında bayat tarihi geçmiş gıdalar geldi, tabi yiyemedik” (K14, K17, K29). 

“Herkes  kendini amir  sanıyor ast üst  ilişkilerini belirleyen  çizgi yoktu. Buda 
biz gönüllüleri çok zor durumda bıraktı.” (K15, K22, K29…) 

 “…seyirci olarak çok az kişi geliyor  izlemeye gelenler de sporcu yakını genel 
olarak” 

“seyirci bakımından çok zayıf kaldı tesisler birçok insanın izleyici olarak gelme‐
si engellendi burada bunlar üzücü şeyler bu şekilde bir bilinç oluşturulmadığı takdirde 
nasıl olimpiyat yaparız biz” (K4, K6, K8, K11, K15, K17,K21, K25, K27).  

“Servis  sorunu  çok  fazla  oluyor.  Saatleri  uyuşmuyor  müsabaka  saatleriyle 
uyuşmazlıklar oldu. Görev saatimizden 2‐3 saat öncesinden kalkıp servis bekliyoruz. Ve 
tabi gidişlerimi de çok sıkıntı oluyor çok geç saatlerde servis kalkıyor olduğumuz yerden 
o yüzden sıkıntı yaşadık” (K1, K2, K7, K8, K11, K12, K14, K15, K17, K18, K21, K29). 

DEĞERLENDİRME 

Diğer büyük organizasyonlarda olduğu gibi; Akdeniz Oyunlarında da, Gönül‐
lülere para ödendiği tespit edilmiştir. Bu karar gönüllülük anlayışına ters düş‐
mektedir. Ayrıca;  Polis Okulu  öğrencilerinin  zorunlu  bir  haftalık  staj  için  bu 
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etkinliğe  getirilmeleri  de  gönüllülük  prensipleri  ile  bağdaşmamaktadır.  Buna 
rağmen;  araştırmaya  katılan  gönüllülerin  tamamı,  bu  etkinlikten  kişisel  yarar 
sağladıklarını belirtmişlerdir. Hepsi  ilk kez sportif etkinlik gönüllü olmalarına 
rağmen yine gönüllü olabileceklerini vurgulamışlardır. 

Gençlerden ve öğrencilerden oluşan gönüllü grubu, uluslararası sportif 
organizasyonun ülke  içinde yarar sağlayacağı olanlarda  (turizm,  şehir ve ülke 
tanıtımı) olumlu fikir beyan etmişlerdir. Organizasyondaki en önemli eksiklik‐
ler; ulaşım,  iletişim, yeme  içme ve  seyirci  sayısı ve niteliğidir. Seyirci  sayıları 
birçok branşta yok denecek kadar azdır. Özellikle milli sporcuların müsabakala‐
rına seyirci getirtilmiştir. Gönüllülük açısından ciddi ve önemli ölçüde destek‐
lendiklerini beyan etmeleri önemlidir. Ancak yine de gönüllü eğitimini yetersiz 
bulmuşlardır. 

Eğitim ülkemizin süregelen en önemli sorunudur. Spor kültürünün ge‐
rek kendilerinde gerekse seyircilerde bulunmadıklarını gönüllüler açıkça  ifade 
etmişlerdir. Özellikle  gönüllülerin  bazı  spor  branşlarını  yeni  tanıyor  olmaları 
dikkat çekmektedir.  

Bu  değerlendirmelerin  sonucunda;  büyük  ve/veya  çoklu  spor  organi‐
zasyonlarında  görev  almak  isteyen  gönüllülerin  düzenli  ve  sistematik  eğitim 
almaları gerekmektedir. Tüm  eğitim  sistemin  içerisinde  serbest  zamanları de‐
ğerlendirme  amaçlı  spor  kültürünü  bununla  beraber;  yaymaya  yönelik  prog‐
ramların  oluşturulması  ve  uygulanması  önemle  önerilmektedir.  Ayrıca  daha 
önce  bu  tür  organizasyonlarda  çalışan  gönüllülerin  iletişim  bilgilerinin  ortak 
veri tabanı oluşturulması ve ilgili birimlerle paylaşılması önerilir. 
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ÖZ 
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, boş zaman kavramı da birçok alanda olduğu gibi değişim 
sürecine girmiş, moderniteden postmoderniteye doğru bir geçiş bu alanda da yaşanmıştır. 
Boş zaman aktiviteleri artık sıradan bir olay olmaktan çıkmış, bilinçli, planlı ve programlı bir 
hale gelmiştir.Boş zaman artık büyük bir endüstri olmakla birlikte, insanların haz aldığı akti‐
viteleri yapmaları konusunda sınırsız ve sürekli değişen seçenekler sunmaya başlamıştır. Ya‐
pılan  bu  çalışmanın  amacı,  postmodern  dönemde  boş  zaman  kavramının  önemini  açıkla‐
mak, konuya ilişkin düşünce ve uygulamaları ortaya koymaktır. Bu anlamda, modern, post‐
modern ve boş  zaman kavramlarıyla  ilgili  literatür  taraması yapılmıştır. Bunun  sonucunda 
moderniteden postmoderniteye geçişte ortaya çıkan gelişme ve değişimlere paralel olarak 
postmodern boş zaman kavramına değinilmiştir. Sonuç olarak postmodern dönemdeki boş 
zaman aktivitelerinin ortaya çıkışı ve bu aktivitelerin önemi ele alınmıştır.  
Anahtar Sözcükler: Modernite, Postmodernite, Boş Zaman, Postmodern Boş Zaman 

 
 

GİRİŞ 

Postmodernizm, modernizmden sonra gelen modernizme dayanan bir kavram‐
dır. Modernizm ve postmodernizm kavramları birbirinden ayrı ya da bağımsız 
kavramlar değildir. Postmodernizm, modernizmden sonra gelişen bir kavram‐
dır. Postmodernizm, kelime anlamı olarak modern ötesi, modern sonrası anla‐
mına gelmektedir. Günümüzde artık birçok alanda nitelik kazanmış olan post‐
modernizm, gündelik yaşama kadar uzanan bir kavram haline gelmiştir. Çok 
geniş alanları kapsadığı  için  tam anlamıyla bir  tanımını yapmak mümkün de‐
ğildir. Bu nedenle, postmodernizm hangi alanda açıklanacaksa o alana yönelik 
bir tanım yapılması daha doğru olacaktır. 

Modernizmden sonra ortaya çıkan yeni bir dönem ya da yeni bir bakış açısı 
olarak  karşımıza  çıkan ve modernizmi de  içine  alan,  tüm  yaşamsal  alanlarda 
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etkisini gösteren postmodernizm, boş zaman alanını da etkileyerek boş zamanın 
yeni bir boyut kazanmasında etkili olmuştur. 

Postmodernite birçok alanla  ilişkili olduğu gibi boş zaman uygulamaları  ile 
de  ilişkilendirilmektedir  (Honeybourne ve ark., 2000: 135‐136). Bu nedenle bu 
çalışmada moderniteden sonra gelen postmodern dönemde boş zamanın araştı‐
rılması,  bu  alanda  yapılan  çalışmaların  incelenmesi  ve  “postmodern  boş  za‐
man”  perspektifinin  kavramsal  olarak  ele  alınması  amaçlanmıştır.  Bu  amaç 
çerçevesinde  geçmişin  ışığı  altında  günümüze  yansıyan  “postmodern  boş  za‐
man” kavramının  incelenmesine yönelik olan bu araştırmada, alan yazın  tara‐
masıyla  erişilebilir nitelikteki  çalışmalara ulaşılarak derleme yönteminden ya‐
rarlanılmıştır. 

BOŞ ZAMAN KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 

Boş  zaman  kavramı  farklı  insanlar  için  farklı  anlama  gelmekle  birlikte  farklı 
kültürlerde  de  farklı  şekillerde  yorumlanmaktadır  (Torkildsen,  2005:  45).  Boş 
zaman, bireyin kendi adına özgürce kullanma hakkına sahip olduğu,  iş ve ya‐
şamla  ilgili  zorunlu  sorumluluk  ve  görevler  yerine  getirildikten  sonra  geriye 
kalan zaman olarak tanımlanmaktadır (Toker ve ark. 2003: 221). Son zamanlar‐
da yazarlar, boş zamanı bireyin dünya gerçeğini tecrübe etmesine yardımcı olan 
özgür olma durumu, zihnin bir  tutumu ve  ruhun bir durumu olarak  tanımla‐
maktadırlar (Manuela ve ark., 2012: 4414). 

Boş  zaman  aktiviteleri,  bireylerin  boş  zamanlarında  katıldıkları  isteğe  bağlı 
uğraşlardır  (Bradley  ve  Inglis,  2012:  1167).  Boş  zaman  aktiviteleri  dinlenme, 
rahatlama, bilgi ve görgüyü arttırma, psikolojik ve  fizyolojik zevklere yönelik 
doyum sağlama,  toplumsal hizmete katkıda bulunarak ahlaki  inancın gereğini 
yerine getirme, yaratıcı yetenekleri geliştirme ve tüm bu faaliyetlerde herhangi 
bir çıkar amacı gütmemek üzere gerçekleştirilen uğraşlardır  (Yetim, 2011: 237‐
238). 

Boş zaman çift yönlü olup; sanat, müzik ve bilimden zevk alma, sağlık, kuv‐
vet ve yetenekleri geliştirme ve yaratıcılığın açığa çıkmasını sağlamakla birlikte 
tam tersine başıboşluk, sıkıntı, bunalım, düzensizlik ya da boş zaman stresini de 
doğurabilmektedir.  Tarihsel  süreç  değerlendirildiğinde,  toplumların  çalışma 
anında  ne  yaptığından  çok  boş  zamanlarda  yapılan  veya  yapılmayanlardan 
dolayı  ilerlemiş veya gerilemiş oldukları görülmektedir  (Özdağ ve  ark.,  2009: 
309). Dolayısıyla  boş  zamanın  niceliğinden  çok  niteliği  önem  kazanmaktadır. 
Çağdaş  toplumlarda boş zamanı değerlendirme, bireyin yaşam kalitesini arttı‐
ran ve geliştiren en önemli unsurlardan birisi olup, bireyin kendisini keşfetme‐
sine ve yenilenmesine katkı  sağlamaktadır  (Aslan ve Cansever,  2012:  24). Ge‐
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lişmiş toplumlar boş zamanlarını arttırma eğiliminde olmakla birlikte genellikle 
yüzme, tırmanma, yurtdışına seyahat etme, evcil hayvanlarla ilgilenme ve spor‐
tif  etkinliklere  katılma  gibi  boş  zaman  aktiviteleriyle  ilgilenmektedirler  (Sch‐
lossberg,  2001:  509). Günümüzde  ise yoğun  iş  temposu ve  çalışma  saatlerinin 
uzun olması  insanların kendilerine zaman yaratma  ihtiyacına neden olmuştur. 
Çalışma dışında kalan zamanı verimli bir şekilde değerlendirmek önem kazan‐
mıştır.  Bu  nedenle  boş  zamanı  iyi  değerlendirmek  hem  birey  açısından  hem 
toplum açısından son derece önem kazanmıştır. 

MODERNİZM VE POSTMODERNİZM 

Modernizm, kökü 16. yüzyıla kadar giden, Aydınlanma dönemi düşünürlerinin 
geliştirdiği düşüncelerden derin ölçüde etkilenen bir dünya görüşüdür. Bu nite‐
liğiyle modernizm, ideolojiyi öteleyen ve hatta aşan bir kapsam ve içeriğe sahip‐
tir. Modernizm, insanların kendi iradelerinden başka her türlü otoriteyi redde‐
derek özgürlüklerinin önüne yine kendilerini koydukları, engelleri aşma karar‐
lılığı ve kişisel özgürlükle bir arada yaşamanın gereklerinin birbirlerini zengin‐
leştirdiği  bir  toplum,  daha  doğrusu  bir  dünya  yaratma  hayalidir  (Kahraman, 
2004: 1). 

Modernizm, büyük söylemlerin, kuramların, evrensel yasaların, ideolojilerin, 
ütopyaların, yargıların bilimsel ve akılcı bir perspektiften geliştirildiği ve tek bir 
doğru aramaya yönelmenin kabul gördüğü bir dönemdir. Darwin, Marx, Freud, 
Taylor gibi düşünür ve bilim adamları ve birçok isim modern dönemin ürünleri 
olup sosyal olayları uygulamalı olarak açıklamaya çaba göstermişlerdir (Odaba‐
şı, 2006: 16‐17). 

Modernizm; ortaçağ sonrası Aydınlanma Projesi ile başlayan ve mutlak etki‐
sini 1960’lara ve 1970’lere kadar sürdüren dönemin adıdır. Modern sözcüğünün 
bugünkü kavrama gelme süreci 1789 Fransız Devrimi ile başlamakta ve bu tarih 
başlangıç  alınarak  I. Dünya Savaşı  sonuna kadar geçen  zaman  “modern  çağ” 
olarak kabul edilmektedir (Odabaşı, 2006: 15). 

Batı tarihinde önemli düşüncelerin geliştirildiği son üç yüz yıllık dönemi ifa‐
de eden modern çağda, Batı toplumlarında büyük gelişmelerin gerçekleştiği ve 
Avrupa’nın  refahın hüküm  sürdüğü bir kıta haline geldiği görülmektedir. Bi‐
limsel ve coğrafi keşifler, demografik gelişimler ve çeşitli alanlardaki yenilikler 
ekonomik gelişmeye hız kazandırmış, bu ekonomik gelişme yaşam standartla‐
rının yükselmesine ve  toplumsal refahın gelişmesine neden olmuştur  (Podesta 
ve Addis, 2003: 8‐9). Modernist anlayış toplumsal refahın ve maddi gelişimin bir 
takım koşulların oluşmasıyla gerçekleşebileceğini savunmaktadır. Modernizmin 
öne çıkarttığı bu koşullar şunlardır (Odabaşı ve Kılıçer, 2008: 32); 
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• Rasyonel bir düzenin kurulması ve akılcı yöntemlerin kabul edilmesi, 

• Dinsel düşüncenin etkisinin azalması, 

• Bilimsel düşüncenin yükselişi ve bilimsel girişimlerin amacı olarak maddi 
refaha vurgu yapılması, 

• Bireylerin sosyal ve ekonomik bir düzen içinde çalışan “bilen özneler” ola‐
rak görülmesi, 

• Endüstriyel kapitalizmin ortaya çıkışı, 

• Sanatta, mimaride ve bilimde gerçekçiliğin ve temsilin önemli hale gelmesi, 

• Üretim ve  tüketimin ayrı eylemler olarak kabul edilmesi  şeklinde  sıralan‐
maktadır. 

Modernizme  göre  bilim,  pozitivizm  ve  deneyselcilik  gibi  kavramlara  göre 
oluşturulacak dünya görüşü ve yaşam biçimi,  sürekli  ilerleme, bilim ve  aklın 
üstünlüğü,  laikliğin  içinde  olduğu  bireysel  hakların  korunduğu  demokrasiyi 
içermektedir.  Bütün  bu  başarılara  ve  uygulamalardaki  gözle  görülen  etkilere 
rağmen modernizm, Derrida, Foucault, Lyotard ve Baudrillard gibi düşünürler 
tarafından eleştirilmiştir. Bu eleştiriler, modernizmde birey ve  toplumun özel‐
likle bilim, akılcılık ve  teknoloji  tarafından yönlendirilmesi, dünyanın basit bi‐
çimde  ikiye ayrılmış gruplandırmalara  indirgenmesi, modernizmin maddi ge‐
lişme ile vaat ettiği düzenin gerçekleşmediği ve modernist anlayışın zorlayıcı ve 
baskıcı olduğu gibi konularda ağırlık kazanmıştır (Odabaşı, 2004: 17‐18). İnsan‐
lar  açlık,  sefalet,  savaş,  ölüm,  yoksulluk,  işsizlik,  çevre  kirlenmesi  ve  nükleer 
tehditler gibi sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum modernliğin da‐
yandığı  akıl  ve  bilime  kuşkuyla  bakılmasına,  bunlara  yönelik  güvensizliğin 
ortaya  çıkmasına  ve  şimdiyi  yaşamaya  açık  olanla  ilgilenen  insanların  küçük 
söylemlere yönelmesine neden olmuştur. Büyük umut bağlanan ideallere, total 
söylemlere, büyük projelere, büyük anlatılara,  ideolojilere kuşkuyla bakılmaya 
ve masal olarak adlandırılmaya başlanmış, sonuçta ideolojisizlik egemen olmuş‐
tur. Modernizmden postmodernizme yönelme sancılı bir süreç olmakla birlikte, 
geçiş süreci hızlı değil yumuşak ve adım adım gerçekleşmiştir  (Odabaşı, 2006: 
21‐22). 

20. yüzyılın  ilk yarısında modernizmin gölgede kalması ve postmodern dö‐
nüşümlerin  ortaya  çıkması,  toplumda  ve  sosyal  yaşamda  görülen değişimler, 
ekonomi ve kültürün etkilenmesi ve globalleşme, üretimin azalması ve batıdaki 
hizmet endüstrilerinin artması, yeni teknolojilere geçişin hızlanmasıyla kendini 
göstermiştir (Spracklen, 2009).   
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Postmodernizm kavramı yaygın olarak kabul edilmiş ya da tam olarak bugün 
bile anlaşılmış değildir (Jameson, 2001: 21). Postmodernizm, 1980’lerin başından 
beri  sosyal  bilimcilerin  ilgilendikleri  bir  kavramdır  (Alvesson,2002:  10).  Post‐
modernizme  dönemsellik  perspektifinden  bakanlar  için  postmodernizm, mo‐
dernizmden  sonra  gelen,  onun üzerinde  oluşturulan  ve modernizmden  ayrıl‐
mayan bir kavram olup, ulaşılan sonuçlardan biri, bir dönüşüm, bir akım ve bir 
entelektüel  duruştur  (Odabaşı,  2006:  22).  Postmodernizm  Batı’nın modernlik 
zihniyetine karşı, yine Batı’dan kaynaklanan bir protestodur. Kökleri 17. ve 18. 
yüzyıllardaki bazı düşünürlere kadar dayansa da modernizm karşıtı bir akım 
olduğuna kimsenin şüphesi yoktur (Akpınar ve ark., 2010: 140). 

Modernizm rasyonalite, düzen ve rekreasyon ile ilgiliyken postmodernite iz‐
lerini  taşıyan döneme  bakıldığında değişim, mantıksızlık  ve  hazlar  hakimdir. 
Modernite zamanında boş zaman amaca yönelik olma ve rasyonalizm özellikle‐
rini taşımaktadır. Modern boş zamanda karakter gelişimini sağlayan sağlık rek‐
reasyonuna  yönelik  outdoor  etkinliklerinin  yapılması  örnek  olarak  verilebilir. 
Bunun yerini postmodern boş zamanda alışveriş, amaçsızca dolaşmak, izlemek, 
kendini  şehrin  güzelliklerine  ve  ritmine  kaptırmak  gibi  aktiviteler  almıştır 
(Blackshaw, 2010). 

POSTMODERNİZMİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ 

Üst Gerçeklik 

Hiper gerçeklik ya da gerçek üstülük olarak da bilinen bu kavram bir benzeti‐
min (simülasyon) gerçek hale gelmesi ya da dönüşmesiyle ilgilidir. Üst gerçek‐
lik konusunda semiotik uzman yazar Umberto Eco ve Fransız sosyolog ve dü‐
şünür Jean Baudrillard hiper ekini öne çıkartan bir anlam geliştirerek, kitle ileti‐
şim araçlarının ve teknolojinin baskın hale gelmesi ve gerçeğin kaybolması ara‐
sındaki bağlantıyı  açıklamaya  çalışmıştır. Baudrillard’ın geliştirmiş olduğu  si‐
mülakr kavramı, kopyanın kopyası yani kopyadan daha kopyayı ifade eden bir 
kavramdır. Simülakr, kaynaklandığı nesne ile bağını tümden koparmış, nesneye 
değil, kendine göndermesi olan özgün bir gerçekliktir (Odabaşı, 2006). Başka bir 
deyişle simülakr, orijinali, gerçekliği, ilk örneği olmayan bir şeyin kopyası ola‐
rak  düşünülebilir.  Yani  sadece  bir  gerçeğe  benzeyiş  söz  konusudur.  Bu  olgu 
postmodernizmde özün olmadığına, yüzeyselliğin söz konusu olduğuna ve asıl 
ile kopyanın arasındaki farkın eriyip ortadan kaybolduğuna işaret etmektedir.  

Üst gerçeklik kültür üyelerinin gerçek yerine sanal benzetimde yaşama eğili‐
mi ve arzusu  ile bağlantılıdır. Üst gerçeklik  ile gerçek arasındaki sınır ortadan 
kalkmaya ve üst gerçeklik gerçeğin yerini almaya başlamıştır. Yeniden üretilen 
şey gerçekliğin yerini  almakta ya da üst gerçekliği getirmektedir. Postmoder‐
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nizmde yaşanan deneyime ve arzulanan deneyimlere daha çok önem verilmek‐
te, deneyimin bizzat kendisi artık gerçek olmaktadır. Esas ve geçerli olan, kişisel 
haz ve zevkler olmakla birlikte kişisel ilgilere, arzulara ve beğenilere hitap eden‐
lere doğru kaymaktadır (Odabaşı, 2006: 44‐50). 

Parçalanmışlık 

Parçalanmışlık, sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan egemen  ideolojilerin ve de‐
ğer yargılarının yok olmasını, bunun yerine çoğul değer yargılarının ve normla‐
rın  yer  almasını  ifade  etmektedir. Bu  boyutu  ile postmodernizm  çoğulculuğu 
önemseyen ve benimseyen bir yaklaşımı kabullenirken, postmodern insan ister 
toplumsal,  ister  bilgisel  ve  hatta  estetik  tarzda  olsun  her  türlü  bütünleşmeyi, 
sentezi hor görür, onları dışlar (Odabaşı, 2006: 50‐51). Modernist düşüncede, her 
konuda  ve  alanda  genel  sınırlar  ve  bütünlük  sağlama  düşüncesi  egemendir. 
Postmodernist  düşünce  ise  sınıflandırmaları,  simetrik  ve  düzgün  biçimde  ta‐
nımlanmış  bir  sistem  içine  konmasını  kabul  etmemektedir.  Postmodernitede 
resim  parçalanmıştır;  bölünmüşlük,  parçacılık,  çeşitlilik,  farklılık  duygusu 
hâkimdir (Odabaşı, 2006: 50‐51). 

Postmodern birey, farklı ve öznel düşünmeyi, hibrid ya da eklektik (derleme, 
toplama) düşünceyi önemsemektedir. Bu nedenle,  tüketiciler  tarafından küçük 
bilgi  parçacıkları  tercih  edilir  hale  gelmiştir. Öte  yandan,  parçalanmanın  çok 
önem kazandığı ve yaşandığı bir alan olarak, bireyin kimlik ya da benlik oluş‐
turmasındaki parçalanmışlık da postmodernitenin ayırt edici bir özelliği olarak 
gösterilebilir. Bütünleşik benlik ve bütünleşik anlam modernitede geçerli  iken, 
duruma  göre  çoklu  kimlik  ve  benlik  taşıyabilme  postmodernitede  geçerlidir. 
Gerçek  benlik,  rol  yapan  ve  oyun  oynayan  benliğin  arkasına  saklanmıştır  ve 
hatta  gerçek  bir  benliğin  olduğunu  söylemek  oldukça  güçleşmiştir  (Odabaşı, 
2006: 51‐52). 

Üretim ile Tüketimin Yer Değişimi  

Modernizme göre üretim sadece değer yaratıcıdır ve tüketim ise bunu yok edici 
işlevi yerine getirmektedir. Postmodernizm, tüketimi bu olumsuz konumundan 
çıkartmakta,  kültürel  ve  sayısal  bir  faaliyet  olarak  üretilen  işaret  değerlerine 
sahip olduğunu savunmaktadır. Postmodernizm böylece hem üretimin hem de 
tüketimin birlikteliğine ve önemine vurgu yapmaktadır. Postmodern bir öneriye 
göre, tüketim olmadan üretim olmamakta, üretim olmadan da tüketim gerçek‐
leşmemektedir  ve  bu  karşılıklı  var  olma  durumundan  dolayı  her  ikisinin  de 
durumu kabullenilmelidir.  
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Postmodernizm, tüketimi, yönlendirilebilen ve yapay  ihtiyaçların tatmininde 
kullanılan bir araç olarak kabullenme yerine, onu en az üretim kadar önemse‐
mektedir.  Postmodernizmin  tüketimi,  üretimin  kalbine  oturtması  ve  tüketim 
kültürünü ön plana çıkarması sonucunda insanın kendisinin ve benliğinin me‐
talaştığı  söylenebilir.  Bu  durum,  postmodernizme  yapılan  önemli  eleştirilerin 
başında gelmektedir (Odabaşı, 2006: 58‐59). 

Öznenin Merkezsizleşmesi 

Aydınlanma döneminden önce geçerli olan “Tanrı merkezli” görüş ve ilahi güce 
olan  inanç, modernizm  ile yerini  insanı merkeze koyan görüşe bırakmıştır.  İn‐
sanın merkeze konmasıyla birlikte, insanın ilerlemesi ve mutluluğa yöneltilmesi 
eğilimi ortaya çıkmıştır. İlerleme ve mutluluğun da ancak akıl ve bilim yoluyla 
elde edilecek bilgiyle gerçekleşebileceği inancı doğmuştur. 

Modernizmin  sınıflama ve hiyerarşik değer  sisteminin merkeze  tanrı yerine 
insanı  taşıma başarısı, postmodernizmde yanıltıcı ve hayali olarak kabul  edil‐
mektedir. Modern  öncesi  tanrı merkezciliği, modernizmin  insan merkezliliği, 
postmodernizmde  yerini  ne  tanrı  ne  de  insana  bırakarak merkezsizleşmiştir. 
Öznenin merkezden uzaklaşması sonucu ayrıcalıklı statüden kurtarılması onun 
daha hoşgörülü, açık ve kabullenir olmasına neden olmaktadır. İçinde yaşadığı 
çevreyi  kontrol  etmeyi  bırakıp  farklılıkları  yaşamayı  ve  denemeyi  arzulayan, 
sürekli değişen arzulara sahip olan özne ortaya çıkmıştır (Odabaşı, 2006: 59‐60). 

Karşıtların Birlikteliği 

Günümüzde  tüketicileri yönlendirici bir  rolü olan görsel medyada birbirinden 
bağımsız ve ilişkisiz içeriklerden meydana gelen pek çok olay bir arada olmakla 
birlikte karşıtlıklar ve zıtlıklar sıklıkla bir arada görülmeye başlanmıştır. Bağım‐
lılıktan kurtulma, merkeziyetten uzaklaşma ve “her şey her şeyle beraber olabi‐
lir”  anlayışı  zıtlıklara yönelik  toleransı  arttırmıştır. Zaten postmodern  insanın 
da özelliği budur. Kendisine belirli bir görüşü ya da tarzı tam olarak giydireme‐
yen, “ne oradan ne buradan, hem oradan hem buradan” olabilen postmodern 
tüketici birçok zıt faaliyete ya da ürüne peş peşe sahip olmak isteyebilir. Bu da 
daha  esnek  ve  yaratıcı  bir  hedef  ve  duruşu  zorunlu  kılmaktadır  (Sönmez  ve 
Karataş, 2006: 10). 

POSTMODERNİTE VE BOŞ ZAMAN 

20.  yüzyılın  ikinci  yarısında,  boş  zaman  uygulamaları  gelişmiş  toplumlarda 
ekonomi, sosyal, kültürel ve politik dönüşümle ilgili önemli bir tartışma konusu 
olmuştur. Postmodernitenin çizgileri ve koşulları yoğun bir  şekilde  tartışılmış‐
tır. Özellikle akademisyenler boş zamanın uygulama ve anlamlarının postmo‐
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dern dönüşümden etkilenip etkilenmediği üzerinde durmuştur. Araştırmacılar 
postmodernizmin koşulları  altında boş  zamanın yeni  anlamlarının ortaya  çık‐
masını önermiştir. Örneğin Lewis, postmoderniteyi geleneksel olarak  işten ve 
zevkten ayrılan net çizgilerin kaybolmasıyla ilişkilendirmiştir. Bu fikir tüketim, 
serbest zaman ve boş zaman arasındaki ilişkinin bir dönüşümünü göstermekte‐
dir (Aquilavd, 2008: 275‐278). Hatta boş zaman, stres araştırmaları alanında da 
uzun süre önemli bir başa çıkma alanı olarak tanımlanmıştır. 2006 yılında Guo 
(2006: 29)  tarafından “hala  stresle başa  çıkmada boş zaman emekleme aşama‐
sındadır”  şeklinde  ifade  etse  de  bu  kavramın  günümüzde  daha  da  ilerlediği 
ifade edilebilir. 

Günümüzde boş zamanın önemi arttıkça, insanlar değişik aktivite ve faaliyet‐
lere  ihtiyaç duymuş,  böylece  ihtiyaca  yönelik  parklar  ve  buna  benzer  alanlar 
önem kazanmıştır. Bunlardan bir tanesi de top parklarıdır. Top parkları büyü‐
dükçe  daha  çok  kalabalığa  ev  sahipliği  yapmış,  giderek  rasyonalize  veya 
McDonaldize olmuştur. Diğer bir deyişle, boş zaman alanları ve tüketim alanla‐
rı arasına bir  çizgi  çekmek hemen hemen  imkânsız hale gelmiştir. Boş zaman 
alanlarını ziyaret etmek daima boş zamanın kendini boş zaman ile ilgili aktivite‐
leri  (aktivite, yiyecek ve  içecek), hediyelik  eşya ve benzeri  şeylerin  tüketimini 
gerektirmiştir.  Geçmişte  boş  zaman  alanına  yapılan  bir  ziyaret  boş  zamanın 
kendisiyle ve park alanında tüketimi  içeren aktivitelerle  ilgiliydi. Ancak günü‐
müzde boş zaman alanlarının büyük çoğunluğu, bir dizi hizmet ve ürünün tü‐
ketimini kapsamaktadır. Günümüz tüketim alanları, boş zaman alanlarına özgü 
olan  diğer  hizmetleri  ve  unsurları  da  kapsamaktadır.  Böylelikle  günümüzde 
insanlar tüketim alanlarına boş zaman aktiviteleriyle meşgul olmak için gitmek‐
le birlikte  içiçe geçmiş bir dizi hizmetle karşı karşıya kalmaktadırlar (Ritzer ve 
Stillman, 2001: 99). 

1990’larda Rojek (1995) akademik bir disiplin olarak boş zaman çalışmalarının 
1970’lerde iş eğilimli tutumlardan oluştuğunu ve 1980’lerde ise faydalı olmayan 
kritik dönemeçten dolayı zayıfladığını öne sürmüştür.  Rojek (1993), boş zaman 
çalışmalarının postmoderniteye doğru bir dönüş yapması ve postmoderniteden 
spor ve boş zamanda uygulamak üzere epistemolojik ve metodolojik çalışmala‐
rın kullanılması gerektiğini belirtmiştir. Rojek (1993) boş zamanda postmodern 
dönüşümü  işaret  eden dört  eğilimi  şu  şekilde  tanımlamıştır  (Spracklen,  2009: 
61); 

a)  Bireyselleşme:  Boş  zaman  bireyselleşmiş,  belirsizleşmiş  ve  özelleşmiştir 
(Örneğin, birkaç kutu birayla evde televizyonda futbol izleme). 
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b) Özelleşme: Boş zamana sahip olma ve boş zaman aktivitelerinin dağılımı 
Birleşik Krallıklarda  liberal görüşün, seçenekleri kısıtlayan ve dışlanmayı arttı‐
ran “Yeni Sağ” kapitalist ideolojinin kurbanı olmuştur (Örneğin, dijital televiz‐
yonda futbol maçı izleme). 

c) Ticarileşme: Boş zaman, seçme özgürlüğünü kısıtlayan ve etkileyen ticare‐
tin, modanın, pazarlamanın ve  reklamcılığın baskısı  sonucunda diğer ürünler 
gibi  alınan  ve  satılan  bir  ürün  haline  gelmiştir  (Takım  sponsorlarının  logosu 
bulunan en pahalı formayı giyerek futbol izleme). 

d) Uzlaşma:  Boş zaman artık baskın değerlere karşı bir direnç ya da meydan 
okuma  değildir.  Boş  zaman  kavramı  daha  açık  ve  tüketim  için  güvenli  hale 
gelmiştir (Örneğin, evde futbol izleme). 

Lyotard  (1983),   modernliğin büyük anlatılar üzerine kurulduğunu öne sür‐
mektedir.  Postmodernist  durumunda  ise  insanlar  dünyevi  inanç  sistemlerine 
inanışlarını kaybetmişlerdir. Boş zaman kavramının anlamı belirsizdir ve post‐
modernizm şu noktalara vurgu yapmaktadır (Best, 2010: 47‐49) 

‐ Hayatın katmanları arasındaki sınırların çözülmesi, 

‐ Deneyimlerin aynılaşması, 

‐ Günlük yaşamın estetikleşmesi, 

‐ Postmodern deneyimin karakterinin anti hiyerarşikleşmesi, 

‐ Normsal değer ayrımlarına karşı duruşun ortaya çıkması, 

‐ Farklı deneyimler sunan belirsizliğin ve tesadüfîliğin deneyimi, 

‐ Mest  olma, duygusal  yüklenme,  yoğunluk  ve  yönlendirme duygusundan 
arınmayı gösteren estetik deneyimin ortaya çıkması dikkat çekmektedir. 

POSTMODERN BOŞ ZAMANIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ 

Postmodern  zamanda  boş  zaman,  sosyal  hayattaki  insan  ilişkileriyle  ilgili  ol‐
makla birlikte yaşam kalitesine uzun soluklu etkileri olmayan eğlence ve rahat‐
lama odaklı  faaliyetlerdir. Postmodern boş zaman anlayışı Aristotle’in boş za‐
man felsefesinden uzak olup, ruha hitap eden değil aylaklıkla ve rahatlamayla 
ilgilidir (Holba, 2005). 

Postmodernist anlayışa göre boş zaman kavramını  şu  şekilde ele almak müm‐
kündür (Best, 2010: 47‐49); 

‐ Boş zaman merkezileşmekten uzaklaşmaktadır. 
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‐ Boş zaman hayatın diğer alanlarından elde edilen diğer deneyimlerden ay‐
rılmamaktadır. 

‐ Boş zaman insan aktivitelerine entegre olmaktadır. 

‐ Postmodern boş zamanda, özgün deneyimlerin elde edilmesi daha az muh‐
temeldir. 

‐ Boş zaman işten kaçış değil kendi içinde bir amaçtır. 

‐ Modern boş zaman hayat döngüsüyle ilişkilidir. 

‐ Postmodernite sosyal yaşam engellerini ortadan kaldırır. 

‐ Boş zaman kişiliğin ve kimlik politikalarının merkezidir. 

‐ Modernitede boş zaman sağlayıcıları uzmanlardır ancak günümüzde insan‐
lar boş zamanlarına müdahale edilmesine ve başkaları tarafından organize 
edilmesine razı değillerdir. 

Bu özelliklerin yanı sıra boş zaman alanına ilişkin elde edilen deneyimlerden 
yola çıkarak yapılan  informal gözlem ve değerlendirmeler  ışığında ve  içeriğin 
yansıttığı  bir  takım  çıkarsamalar  neticesinde,  postmodern  boş  zamana  ilişkin 
ayırt edici özellikleri aşağıdaki başlıklar altında incelemek de mümkündür. 

Hedonizmin Merkezileşmesi 

Postmodern boş  zamanda  öznenin merkezsizleşmesi ve hedonizmin merkezi‐
leşmesi durumu ortaya  çıkmıştır. Hedonizm, haz ve  zevke yönelik keyifli bir 
deneyimin açıklığıyla nitelendirilmiş bir yaşam tarzıdır (Veenhoven, 2003: 437). 
Bu kapsamda boş zamanda elde edilen keyif ve haz insanlar için önemli unsur‐
lar haline gelmiştir. İlerleyen teknoloji ile birlikte insanların istekleri ve beklenti‐
leri farklılaşmış, tüketim üretimin önüne geçmiş, memnuniyetsiz ve beklentileri 
sürekli artan bir  toplum oluşmuştur. Bu durumu çocuk oyun alanlarında gör‐
mek  bile mümkün  hale  gelmiştir.  Şöyle  ki,  çocukların  boş  zaman  alanları  ve 
sunduğu fırsatlardan çok çabuk sıkılması, bir süre sonra alınan hazzın azalması, 
yeni etkinliklere duyulan  ihtiyaç ve beklentilerin artması neticesinde, alışveriş 
merkezleri çocuklara ayırdıkları alanları sürekli değiştirme ve yenileme yoluna 
gitmektedir.  

Çalışma Zamanı ile Boş Zamanın Geçirgenliği 

Postmodernitenin özelliklerine dayanarak boş zaman  ile çalışma zamanı birbi‐
rinin  içine geçmiş bir hal almıştır.  Şöyle ki, ofisinde bilgisayar başında çalışan 
bir kişinin, aynı zamanda sosyal ağları kullanarak mesajlaşması ya da internet‐
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ten  alışveriş  yapması  gibi  örnekler  iki  zaman  diliminin  geçirgenliğini  göster‐
mektedir. 

Boş Zamanda Hibrid Kimlik 

Postmodern  dönüşüm  insanların  iş  ve meslek  kimliğinden  sıyrılıp  oyun,  boş 
zaman ve tercihlerle tanınmalarına ve bu yönde bir kimlik sahibi olmalarına yol 
açmıştır. Modern  zamanda  işçi  sınıfı  kimliğinin  yerini,  postmodern  zamanda 
geçici, küresel, parçalanmış ve “seç ve karıştır” kimlikler almıştır. Örneğin me‐
tal hayranları, müzik tercihleri ve giyim tarzları ile parçalanmış, geçici ve küre‐
sel bir postmodern kimliğe sahiptirler. Spor kulübüne gitme, rüzgar sörfü yap‐
ma,  sonsuz deneyim  fırsatı  sağlayan çeşitli otellerde  tatil yapma, ya da  futbol 
oynama  gibi  postmodernizmin  sunduğu  boş  zaman  olanaklarının  çeşitliliği 
hibrid kimliğin oluşmasında sebep olmaktadır (Spracklen, 2009). 

   Postmodern boş zamana ilişkin yapılan araştırmalarda, kaya tırmanışı, rüzgar 
sörfü, kaykay gibi özellikle yaşam  tarzına yönelik olan sportif aktivitelerin ço‐
ğalmasının  geleneksel  sportif  aktivitelere  katılımın  azalmasına  sebep  olduğu 
ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde bu tür sportif aktivitelerin artışı ile kitlesel medya, 
internet ve video oyunlarının artışı  ile de  ilişkili olduğu görülmektedir. Bu de‐
ğişme ve gelişmelere dayalı olarak bireylerin kimliklerine yönelik tercih yaptık‐
ları ve “kim olduklarını gösteren” bir boş zaman aktivitesi seçtiklerini söylemek 
mümkündür. İnsanlar atlet ya da kaykaycı olmak konusunda özgürlerdir fakat 
ikisi arasındaki seçimlerini diğerlerinin kendileri hakkında düşünmek istedikle‐
rine bağlı olarak bu tercihi yapmaktadırlar (Spracklen, 2009). Bu da postmodern 
boş  zamanda  başka  bir kimlik  oluşumuna  işaret  etmektedir,  bir  başka deyişe 
postmodern boş zamanda hibrid kimlik görüşünü desteklemektedir. 

Boş Zamanların Metalaşması 

Postmodernizmde  boş  zaman  özgürlük  alanı  olmaktan  çıkıp  “tüketim” halini 
almıştır. İnsanı büyüleyen bir pazar haline gelen boş zaman, daha önceden ha‐
zır  hale  getirilmiş paketlerle müşterilerini  karşılayan  ve  adeta  içine  çeken  bir 
deneyim haline gelmiştir (Blackshaw, 2010). Bu deneyimin önceden hazır getiri‐
lerek müşterilere sunulması, boş zaman ürünlerinin metalaşması ile açıklanabi‐
lir. Şöyle ki; günümüzde hangi müzik dinlenmeli, hangi kitap okunmalı, hangi 
film izlenmeli, nerelerde tatil yapılmalı, ne yenilip ne içilmeli ve hatta nasıl ya‐
şanmalı sorularının cevapları postmodern boş zamanda giderek birbirine ben‐
zer bir hal almıştır. Bunun en büyük sebebi boş zaman aktivitelerinin metalaş‐
masıdır. 
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Boş Zamanda Üst Gerçeklik 

Postmodern yazarlar genel olarak gerçek dünyadan kopuk yaşayan “hayalciler” 
olarak  isimlendirilmektedir  (Rojek,  1995).  Postmodern  boş  zamanda  gerçeğe 
benzeyen ve  asıl  ile kopyanın  arasındaki  farkın  eriyip ortadan kaybolduğuna 
işaret eden hayal ürünü boş zaman olanaklarına sık sık rastlanmaktadır. Örne‐
ğin, Alton Towers temalı parkında yer alan okyanus altında gezinti ya da Çin’e 
yapılan  hayali  tur  gibi  deneyimler  (Rojek,  1995),  ikinci  bir  kimlik  yaratılarak 
oynanan online oyunlar, sanal gezintiler, yapay korku tünelleri, 10D sinemalar, 
sanal arkadaşlıklar ya da oyun konsolları gerçeğe çok benzeyen postmodern boş 
zaman  ürünleridir. Dolayısıyla  postmodern  boş  zamanda  gerçeklik,  sanal  or‐
tamlarda  elde  edilen deneyimlerle birlikte  sağlanan kişisel haz ve  zevklerden 
oluşmaktadır. 

   Postmodern  dünyada,  boş  zaman,  tüketimden  ve  hazdan  ayrı  tutulamaz. 
Postmodern boş zaman ahlakla  ilgili olmayan ve ahlaki hiçbir konuya hizmet 
etmeyen  bir  kavram  olarak  karşımıza  çıkmaktadır.  Postmodern  dünyada  boş 
zaman tercihleri iyi ya da kötü diye ayırt edilmeyen ve bu tercihleri sınırlayacak 
herhangi bir sosyal engelin olmadığı bir yapı ortaya koymaktadır. Postmodern 
boş zaman bir yaşam tarzıdır, kendi gerçekliğini yaratmanın bir yoludur, sanal‐
la gerçek arasında farkın olmadığı bir üst gerçekliktir (Spracklen, 2009). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu  çalışmada  postmodern  boş  zaman  yönelik  yaklaşımların  ortaya  konması 
amaçlanmıştır. Modernite, postmodernite ve boş zaman kavramları incelenmiş, 
boş zamanda postmodern dönüşümünü  ifade eden  temalar ortaya konmuştur. 
Moderniteden  sonra  gelen  postmodern  dönemde  boş  zaman  araştırılmış  ve 
“postmodern boş zaman” perspektifi kavramsal olarak ele alınmıştır.  Informal 
gözlem ve değerlendirmeler ışığında ve içeriğin yansıttığı bir takım çıkarsama‐
lar  neticesinde  postmodern  boş  zamana  ilişkin  hedonizmin  merkezileşmesi, 
çalışma  zamanı  ile boş  zamanın geçirgenliği, boş  zamanda hibrid kimlik, boş 
zamanların metalaşması ve boş  zamanda üst gerçeklik olmak üzere beş  tema 
ortaya konmuştur. Boş zaman kavramında postmodernite unsurlarının egemen 
olduğu ortaya çıkmış ve geçirgenlik vurgusuna dikkat çekilmiştir.  

   Postmodern  boş  zamana  vurgu  yapan  çalışmalar  (Blackshaw,  2010; Harris, 
2009; Rojek, 1995; Spracklen, 2009) incelendiğinde esnek kimlik ve üst gerçeklik 
temalarında  yoğunlaşılması  dikkat  çekmektedir.  Postmodern  araştırmalara 
yönelik olarak yapılan incelemelerde, kitlesel medyanın etkisinde kalan bir un‐
sur olarak boş zamanın örneklendiğini görmek mümkündür. Şöyle ki postmo‐
dernitenin  sınırları  aşan  ve  sonsuz  seçeneklerin mevcudiyeti  özelliği  kitlesel 
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medya ve böylelikle boş zamana da yansımaktadır. Örneğin film türlerinin içiçe 
geçerek  başka  bir  film  türünü  oluşturması,  eğitim  ve  eğlencenin  birleşerek 
“edutaintment”  kavramının  ortaya  çıkışı,  çizgi  filmlerin  bile  aynı  anda  hem 
Amerikan hem Japon animasyon bileşenlerine sahip olması, dizilerde ya da TV 
programlarında farklı iki konunun işlenmesi (dram ve pornografi, bilim kurgu 
ve  romantizmin  bir  araya  gelmesi)  gibi  örnekler  hem  esnek  kimliğe  hem  de 
sınırı olmayan sonsuz seçeneklere  işaret etmektedir. Boş zamana yönelik post‐
modern dönüşümden sadece kitlesel medya değil yemek kültürü de etkilenmiş‐
tir. Örneğin tavuklu tikka pizza hint yemeği olan tikka masala ile pizzanın karı‐
şımından oluşan bir yemek türü olmakla birlikte postmodern boş zamanın da‐
mak tadımıza yön veren etkisiyle karşımıza çıkmaktadır (Harris, 2009).             

   Postmodernist  etkiyi  sportif  etkinliklerde  de  görmek mümkündür. Örneğin 
trambolinin üzerinde voleybol, futbol ve  latin danslarının karışımından oluşan 
Bossaball  sporu,  beyin  gücü  ve  bilek  gücünü  birleştiren  satranç  boks  sporu, 
kiteboard ve snowboard karışımı cable wakeboard sporu, yoga, aerobik ve pila‐
tes karışımı olan kalanetiks sporu gibi postmodern sporların ortaya çıktığı gö‐
rülmektedir. Yine müzik türlerinden türkülerin rock türünde söylenmesi ya da 
rock müziği ile klasik müziğin birlikte dinlenmesi boş zaman unsuru olan mü‐
ziğin postmodernizmden etkilendiğini göstermektedir. Dolayısıyla postmodern 
boş  zamana  ilişkin unsurlar parçalanmış, ya da  farklı kombinasyonları  içinde 
barındırabilen, farklılaşan yeni trendlere imkan sağlayan özelliklere sahiptir. 
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ÖZ 
Çalışmada rekreasyon  faaliyetlerinin günden güne gelişim ve değişim gösteren sağlık  işlet‐
meleri ve yataklı tedavi kurumlarında tedavi gören hastalar için önemine değinilmiş, bu uy‐
gulamaların gelişmiş ülkelerde terapötik rekreasyon kavramı adı altında planlı ve programlı, 
bu dala özel uzmanlar tarafından uygulandığı ve hastalarla ilgili başarılı sonuçlar elde edildi‐
ğine değinilmiştir. Dolayısıyla bu çalışmada amaç olarak terapötik rekreasyonun Türkiye’de 
sağlık bakım hizmeti veren, özel ya da kamu kuruluşlarının pazarlama süreçleri içinde tutun‐
durma politikası olarak farklılaştırmada yeni bir ürün olduğu ve hasta memnuniyeti ve tat‐
mini açısından gerekliliği vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışma konu itibariyle henüz gelişmek‐
te ve uygulama alanı yetersiz olduğundan dolayı betimsel bir çalışma olup yazınsal tarama‐
da elde edilen verilere göre karşılaştırma yapılarak gelecekteki çalışmalara ışık tutmak ama‐
cıyla yapılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Sağlık İşletmeleri, Hasta Memnuniyeti, Terapötik Rekreas‐
yon  

 

 

GİRİŞ  

İnsanın  hayattaki  temel  amacı  sadece  nefes  alarak  varlığını  sürdürmek değil, 
yaşamını mutlu bir  şekilde, doyum  alarak  idame  ettirmektir. Ancak buradaki 
mutluluk‐doyum  insanın  başarma  güdüsü  çerçevesinde  sıkıntılı  süreçlerden 
geçerek, kendini mutlu edecek faaliyetler  içinde bulunabilir. Zamanla bu faali‐
yetler “rekreasyon”  sözcüğü  ile  tek bir  sözcük  ile anlam bulmaya başlamıştır. 
Rekreasyonun  iş  dışındaki  boş  zamanlarda  yapılan  faaliyetler  olması  (Butler 
1959),  rekreasyon  sayesinde  bireyin  diğer  bireyleri  fark  etmesi  ve  toplumsal 
değerlerin üstesinden gelebilmesi (Edginton ve Ford 1985), fonksiyon ve özgür‐
lük olarak tanımlanması (Haywood vd. 1989) gibi birçok şekilde rekreasyondan 
bahsedilmektedir. 

Rekreasyonun  sağlıkla  ilişkisini  daha  iyi  anlayabilmek  için  Karakü‐
çük’ün  (1999)  tanımlamasına da değinmek gereklidir: “İnsanın yoğun  çalışma 
yükü,  rutin hayat  tarzı veya olumsuz  çevresel etkilerden  tehlikeye giren veya 
olumsuz etkilenen,   bedeni ve  ruhi sağlığını  tekrar elde etmek, korumak veya 
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devam ettirmek, aynı zamanda haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, 
tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar için ayrılan zaman dışında kalan bağım‐
sız ve bağlantısız boş zaman  içinde,  isteğe bağlı ve gönüllü olarak  ferdi veya 
grup  içinde seçerek yaptığı etkinliklere rekreasyon denir”. Bu noktalardan ha‐
reketle “rekreasyon, insanın yaşam kalitesini artırmak için serbest ve boş zama‐
nında doğaya zarar vermeden, kendi istemi ve gönüllü olarak aktif ya da pasif 
katılımcı boyutunda yaptığı, bireyin  fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal  içerikli 
ve bu açılardan gelişimi sağlayan, çoklu alanlara dayalı bir etkinlikler toplulu‐
ğudur” şeklinde ifade edilebilir (Carpenter 1985; Howe ve Russel 1993; Cordes 
ve  İbrahim  1996; Broadhurst  2001; Tütüncü  2012). Bu  tanımda yaşam  kalitesi 
kavramı da  yer  almaktadır  İnsanları  rekreatif  faaliyetlere  katılmalarında  hem 
haz alma hem başarma gereksinimlerinden kaynaklanan hem de sağlık yönün‐
den yaşam doyumu elde etme güdü ve dürtüsü bulunmaktadır (Tütüncü 2012). 
Bu açıdan rekreasyonel faaliyetler ile sağlıklı yaşam arasında doğrudan bir ilişki 
olduğu  söylenebilir. Dünyada  sağlıklı  bireylere  verilen  rekreasyon  hizmetleri 
“Rekreasyon”  kapsamında,  engelli  ve  sağlık  sorunu  olan  kişilere  verilen  rek‐
reasyon hizmetleri “Terapötik Rekreasyon” kapsamında değerlendirilmektedir 
(Austin 2004). Yine yazında değerlendirildiği üzere Hacıoğlu vd. (2003) ise rek‐
reasyon çeşitlerinin sınıflandırılmasında mekan, amaç, fonksiyon v.b. kriterlerin 
rol oynadığını savunmuştur. Bunun nedenini de rekreasyonun çok yönlü olma‐
sına  bağlamıştır.  Bu  açıdan  araştırmacının  yaptığı  sınıflandırmada  terapötik 
rekreasyon  (therapeutic  recreation‐  sağlık  rekreasyonu‐rekreasyon  terapisi) 
fonksiyonel açıdan rekreasyon çeşitleri arasında yer almaktadır. 

Çalışmada sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetine değinilmiş,  tera‐
pötik rekreasyon kavramı ve terapötik rekreasyonun dünyada gelişmiş ülkeler‐
de sağlık hizmetleri pazarlamasında ürün  farklılaştırılması politikası açısından 
hastanelerde özel uzmanlar tarafından planlı olarak uygulandığı ve Türkiye’de 
uygulanması ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan sağlık kuruluşlarında yerini 
alması elzem olan yeni bir alan haline geldiğini vurgulanmak amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM 
Çalışma  ampirik  bir  nitelik  taşımamakla  birlikte  dünyada  gelişmiş  ülkelerde 
sağlık bakım hizmetleri veren kurumlarda, özellikle hastanelerde düzenli olarak 
uygulanan  ve  bir  birim  olarak  yerini  alan  rekreasyon  terapisinin,  Türkiye’de 
henüz  yeterli  uygulama  alanı  bulamamasından  kaynaklı  betimleyici  bir  araş‐
tırma  niteliğindedir. Çalışmada Terapötik  rekreasyon  sağlık  hizmetleri pazar‐
lamasında  ürün  farklılaştırma  politikası  açısından  hastanelerde  yerini  alması 
gereken yeni bir hizmet birimi olması yönüyle değerlendirilmiştir. Bu yaklaşım‐
la çalışmanın savları “sağlık hizmetlerinde müşteri memnuniyeti”, bir rekreas‐
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yon  türü olan “terapötik rekreasyon, uygulama alanları ve hastanelerde uygu‐
lanması”  ile yerli ve yabancı yazın  taramasından yararlanılarak oluşturulmuş‐
tur. 
 
SAĞLIK HİZMETLERİNDE HASTA MEMNUNİYETİ 
Dünya  Sağlık Örgütü  (World  of Health Organization‐WHO)  sağlığı;  yalnızca 
hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, mental ve sosyal olarak tam iyilik 
hali olarak tanımlamıştır  (Tengilimoğlu vd. 2009). Sağlık hizmeti; bireylerin ve 
toplumların sağlıklarını korumak, hastalık halinde iyileştirmek, iyileşmenin tam 
olarak sağlanamadığı koşullarda bireyin başkasının yardımına  ihtiyaç duyma‐
dan mevcut durumu içerisinde en yüksek kalitede yaşamını sürdürebilmesi için 
yapılan planlı hizmetlerin tümü olarak tanımlanır (Ay vd. 2007). Sağlık hizmet‐
leri, insanın fiziksel, ruhsal ve toplumsal bakımdan sağlığının korunması, iyileş‐
tirilmesi ve bu durumun sürekliliğinin sağlanarak toplumun refah düzeyinin ve 
mutluluğunun geliştirilmesi amacı ile sunulan hizmetlerdir (Kitapçı 1999). 

Sağlık hizmeti  sunumu, birçok meslek grubunun yer aldığı makro bir 
sistemden oluşmaktadır ve yöneticiler, hizmet sunanlar ve hizmet alanlar olmak 
üzere üç boyuttan bakıldığında da insan öğesine odaklanmaktadır. Bu ise, sağ‐
lık hizmeti sunan kurumların çok daha hassas, dengeli, planlı ve özgün yöne‐
tilmesini zorunlu kılmaktadır (Gökmen 2004).  

Sağlık hizmetinin üretildiği büyük ya da küçük birçok özel sağlık kuru‐
lusunun hızla artması ve yüksek kalitede sağlık hizmeti verme anlayışının tüm 
sağlık kuruluşlarında hakim olması hatta performans kaygısı  ile kamuya bağlı 
sağlık  kuruluşlarında  da  rekabeti  arttırmış  ve  pazarlama  sağlık  sektöründe 
önemli hale gelmiştir. Dolayısıyla pazar araştırması, rakip analizi, hasta tatmini, 
reklam ve tanıtım, fiyatlandırma, yeni hizmetlerin geliştirilmesi, kalite yönetim 
sistemleri,  hasta  bağlılığı  yaratma  vb.  konulara  hastane  yöneticilerinin  ilgisi 
giderek artmaktadır. Bu doğrultuda sağlık hizmetleri pazarlaması tanımı “sağ‐
lık hizmetleri kullanıcılarının ihtiyaçlarının belirlenmesi, sunulan sağlık hizmet‐
lerinin bu  ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi ve hastaları bu hizmetleri kullan‐
maya yöneltmek” şeklinde yapılabilir (Robinson ve Whittington 1979). 

Hasta memnuniyeti  sağlık  işletmelerinin çıktısıdır. Hastaların  tüm  tet‐
kik ve tedavilerinin yanı sıra memnuniyetlerini sağlayabilmek için gerekli diğer 
sağlık hizmet bileşenlerini hastaların beklentileri doğrultusunda sunmak gere‐
kir. Bu nedenle kamu ve özel sağlık isletmeleri artık hasta memnuniyetini sağ‐
lamak için kalite kapsamında daha iyi fiziki yapılara sahip olma, daha kapsamlı 
sağlık teknolojileri edinme ve bu doğrultuda rekabet edebilecekleri yeni sağlık 
hizmetlerini  isletmelerine kazandırma  çabası  içerisinde olma zorunluluğunda‐
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dırlar. Sağlık  isletmeleri, müşteri  (hasta) arzu ve  ihtiyaçlarının uyumlu bir bi‐
çimde tatminini sağlarken isletmenin yönetim, üretim, finansman fonksiyonları 
arasındaki uyumu  sağlamak kadar pazarlama  fonksiyonunun uyumu konusu 
üzerinde de durmak zorundadırlar (İstiroti 1994). 

Sağlık hizmet pazarlamasında reklam ve diğer tutundurma faaliyetleri, 
pazarlamanın görünen  faaliyetleri olmuştur buna karsın mamul geliştirme  ile 
pazarlama araştırmaları faaliyetleri bu tartışmaların gölgesinde kalarak hep göz 
ardı edilmiştir. Oysa  sağlık hizmetlerinde pazarlama kavramı;  toplum  tarafın‐
dan tanınmak ve güvenilir olmak, benzer standartları koruyan sağlık işletmeleri 
ile  rekabete girebilmek, potansiyel hasta grubunun sağlık hizmetlerinden bek‐
lenti  ve  ihtiyaçlarını  etkilemek  ve  hizmetin  daha  kaliteli  olarak  sunulmasını 
sağlayarak hataları aza  indirgemek, mevcut hasta beklentilerini belirlemek, bu 
doğrultuda hizmetleri çeşitlendirip, geliştirmek,  farklılık yaratacak hizmetlerle 
hastaların akıllarında kalarak bağlılık yaratmak vb. amaçlara hizmet eden kap‐
samlı bir yönetim fonksiyonudur. Dolayısıyla hem hizmetlerin çeşitlenmesi hem 
de işletmelerin sayısındaki artış, rekabeti arttırmakta ve sağlık hizmet işletmele‐
rini hizmet sunumunda farklı olmaya itmektedir (Bozdağ vd. 2003). 

Hasta memnuniyeti, genel anlamda, verilen hizmetin hastanın beklenti‐
lerini karşılaması ya da hastanın verilen hizmeti algılamasına dayanmaktadır. 
Hasta memnuniyetini  ilişkin  çalışmalarda bu beklenti‐algı birlikteliğinin odak 
noktasının  iletişim  ve  hastayı  bilgilendirme  olduğu  belirlenmiştir  (Williams 
1993; Avis vd. 1995). Nesanır ve Dinç’e (2008) göre hasta memnuniyeti hastanın 
beklentileri ve aldığı bakımın uyumu olarak tanımlamıştır. Buna göre, bir has‐
tanın hizmeti almadan önce bazı beklentileri olmakta ve hizmetin sunumundan 
sonra geçirdiği deneyime dayalı olarak belli algılar edinmektedir. Kılınç (2009) 
ise hasta memnuniyetinin “hastanın değer ve beklentilerinin ne düzeyde karşı‐
landığı konusunda bilgi veren esas otoritenin hasta olduğunu ve bakımın kali‐
tesini gösteren temel ölçüt” olarak bildirildiğinden bahsetmiştir. Bir başka tanı‐
ma göre hasta memnuniyeti her bir hastanın sorunlarını gidermek üzere kendi‐
sine özgü planlanmış bakımı algılamasının bir sonucu olarak ifade edilir. Hasta 
memnuniyeti dünyanın birçok ülkesinde hasta bakım kalitesinin bir göstergesi 
ve  bakımın  önemli  bileşenlerinden  biri  olarak  kabul  edilmektedir  (Lochoro 
2004). 

Uygulanan bir tedavinin başarısını ölçmek gerektiği zaman hastanın çı‐
kış durumunu değerlendirmeyi amaçlayan skorlamalar kullanılır. Bu skorlama‐
lar ya ne ölçüde sakatlık kaldığını gösterir, ya da günlük yaşam kalitesini ölçer‐
ler. Hastanın verilen tıbbi bakımdan ne ölçüde tatmin olduğu sorusuna eğilmez‐
ler. Oysa hastanın kendi durumuyla  ilgili  algısı ve dolayısıyla uygulanan ba‐
kımdan ne ölçüde tatmin olduğu, bizim onu dıştan gözleyerek karar verdiğimiz 
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çıkış durumundan  farklı olabilir. Eldeki  tıbbi ölçüm yöntemleri başarılı bir  te‐
davi uygulandığını ve iyi bir çıkış durumu sağlandığını söylese de, hasta tatmi‐
ni  yetersiz  olabilir. Hasta  tatminini  gözeten  bir  yaklaşım  yalnızca  hastalığın 
kontrol altına alınması, belirtilerin ortadan kaldırılması ve  fonksiyonel kapasi‐
tenin  iyileştirilmesini  değil,  hastanın  gördüğü  tedaviden  hoşnut  olmasını  da 
hedeflemelidir.  Böyle  bir  yaklaşım,  tıbbi  ölçümlerin  ve  tıbbi  jargonun  dışına 
çıkmayı, hastayı tıbbi bir durumun öznesi olmak yerine bir insan olarak görme‐
yi gerektirir. Bu nedenlerle verilen  tıbbi bakımdan hasta  tatmininin ölçülmesi 
gereklidir (Kılınçer ve Zileli 2006). 

 
TERAPÖTİK REKREASYON VE HASTANELERDE UYGULANMASI 
Artık sağlık kuruluşları, hastaların medikal ihtiyaçlarının yanı sıra, estetik duy‐
gusal  ve  kültürel  ihtiyaç ve  beklentilerine de  cevap  verebilir duruma  gelmek 
zorunda kalmışlardır. Çünkü bir  sağlık kuruluşunun başarısı hastanın  tatmin 
olarak  tedaviye devam etmesi ve  sonuçlandırılmasıdır. Tatmin olmayan hasta 
tedaviyi yarıda kesebilmekte veya başka sağlık kuruluşuna başvurabilmektedir. 
Bu durumda sağlık işletmesi açısından başarısız hizmet üretimi söz konusudur. 
Bu nedenle sağlık hizmeti işletmelerinin başarısı, tatmin olmuş hastanın katılımı 
ile tedaviyi uygulamak ve sonuçlandırmaktır (Güllülü vd. 2008). 

Rekreasyon  faaliyetlerini Sağcan  (1986),  insanların uzun ve sağlıklı ya‐
şamaları için hem fiziksel hem de mental açıdan rahatlamalarına olanak tanıyan 
faaliyetler olarak göstermektedir. Bu açıdan rekreasyon sağlıklı, hasta ve engelli 
her yaştan birey  için önem  taşımaktadır. Sağlık açısından rekreasyon  iki  temel 
alanda değerlendirilmektedir. Birincisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında 
halk sağlığının korunmasında, ikincisi ise iyileştirme ve esenlik (rehabilitasyon) 
hizmetleri kapsamında engelli, yetersiz ve hasta bireylere verilen sağlık hizmet‐
leridir (Tütüncü 2008). İnsanoğlunun yaşam sürecinde değişik evrelerde doğaya 
ve rekreasyon faaliyetlerine olan  istemi değişik nitelik ve boyutlarda olduğun‐
dan, genel olarak yaşam alanlarında bu istemi karşılayabilecek hem olanakların 
oluşturulması hem de geniş bir yelpaze içinde sunulması yaşam kalitesi açısın‐
dan ayrı bir önem taşımaktadır (Tütüncü ve Kuşluvan 1997). 

Dünyada  sağlıklı  bireylere  verilen  rekreasyon  hizmetleri  rekreasyon 
kapsamında, engelli ve sağlık sorunu olan kişilere verilen rekreasyon hizmetleri 
rekreasyon  terapisi  adı  altında değerlendirilmektedir  (Austin  2004). Terapötik 
Rekreasyon özel gruplar (hasta, yaşlı ve engelliler) için tasarlanmış rekreasyonel 
aktiviteler yoluyla onların eğlenerek, oynayarak, uğraşarak, yarışarak ve mutlu‐
luk  yaşayarak  genel  vücut  gelişimlerine  katkıda  bulunur.  Sorun  farklılığı  ve 
niteliğine göre fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal sınırlamalarını ve dezavantaj‐
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larını  rekreasyonel  etkinliklerle ortadan kaldırmayı, azaltmayı veya bu  sorun‐
larla uyum içinde olabilmeyi ve böylece yaşamı daha bağımsız ve nitelikli sür‐
dürebilmelerini hedefler. Terapötik rekreasyon amaçlı çabaların bir rekreasyon 
deneyimiyle  elde  edilmesi  ya  da  en  üst  düzeye  çıkarmaya  yönelik  bir  süreci 
oluşturur (Karaküçük 2012). 

Terapötik  rekreasyon;  tıbbi  ve  psikiyatrik  sınıflandırma  sistemine  uy‐
gun düşen grupta gelişimsel engelleri olanlar, zihinsel ve duygusal hastalıklar, 
fiziksel,  ciddi  ve  kronik  hastalıkları  olan  hasta,  ileri  yaş  ve  engelli  gruplarla 
beraber,  ceza ve  tutuk evlerinde yatan ve buralardan  tahliye olmuş bireylerin 
toplumla entegrasyonu ve uyumu için, genç ve yetişkin suçlular, madde bağım‐
lılığı olan bireyler ve uyuşturucu ve  suç  işlemeye yatkın  risk grupları  için de 
önleyici amaçlarla uygulanır. Spor, sanat, el sanatları, müzik, drama, hayvanlar, 
doğa  ve  sosyal  etkinlikler,  geziler,  oyunlar,  danslar  ve  benzeri  etkinliklerden 
oluşan  rekreasyonel  kaynakları  kullanarak,  oyunsal  ve  eğlenceli  bir  gelişim 
süreci için ortamlar sağlar (Austin ve Crawfor 2001).  

Terapötik rekreasyon süreci hem tedavi hem de rehabilitasyon için uy‐
gulanır (Austin ve Crawfor 2001). Tedavi; hastalığın teşhisini takip eder ve has‐
talık belirtilerinin azalmasına odaklanır. Rehabilitasyon  ise vücut  fonksiyonla‐
rındaki engellerin ve sınırlamaların belirlenmesine ve bazı becerilerin geliştiril‐
mesine dayanır. Bunlar kendi bakımını yapma, el yüz yıkama gibi temel beceri‐
ler olabileceği gibi sosyalleşme ve iletişim kurma becerileri de olabilir.   

Kraus’a  (1985)  göre  ise  terapötik  rekreasyon;  rekreasyonel  kaynaklar 
kullanılarak dinlenme  ve  eğlenme  yoluyla  engelli  hasta  grupların  sorunlarını 
önlemek ya da hafifletmek  için onlara yardımcı olacak amaçlı müdehale prog‐
ramlarının  hayata  geçirilmesidir.  Bir  başka  ifadeyle  de  terapötik  rekreasyon, 
hasta ve engelli bireylerin  ihtiyaçlarını karşılamak  için özel olarak belirlenmiş 
rekreasyon ve ilgili etkinlikleri sağlayan bir profesyonel veya uzmanın yönettiği 
hizmet olarak tanımlanmıştır.  

 David ve Dunton’a (1936) göre terapötik rekreasyon “motor, duygusal 
ve zihinsel tedavi için başvurulan özgür, gönüllü ve anlamlılık içeren eğlenceli 
sürdürülebilir ve duygusal besleyiciliği olan aktivitelerin uygulanması” olarak 
tanımlanmıştır. 

Rekreasyonel kaynaklar için kişisel, aile ve ev kaynakları, toplumsal ve 
ülke  kaynakları  terapötik  rekreasyon  programlarının  kullanılabilecek  temel 
kaynaklardır. Bu kaynaklardan yararlanabilme yetisi de ayrıca bir liderlik yete‐
neği ve yeterliliği gerektirir. Terapötik rekreasyon genel ve özel hastaneler, ba‐
kım ve huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, ıslahevleri‐cezaevleri, bağımlılık 
tedavi merkezleri, toplum temelli kuruluşlar (sivil toplum örgütleri), üniversite‐
lerin  ilgili programları, genel ve özel  eğitim kurumları, dönemsel düzenlenen 



Bildiriler 201

kamp  vb.  yerler,  psikiyatri merkezleri  gibi  alanlarda  görevli  sağlık  ve  diğer 
personellerle işbirliği içinde terapötik rekreasyon uzmanları tarafından uygula‐
nır. Örneğin günümüzde Avrupa, Kuzey Amerika ve Pasifik ülkelerinde rekre‐
asyon terapisi programları hizmet vermekte, hastanelerde terapötik rekreasyon 
bölümleri bulunmakta, burada çalışan profesyonellerin yetiştiği okullar bulun‐
maktadır (Tütüncü 2012). Türkiye’de  ise ancak temelleri atılıyor olan terapötik 
rekreasyon uzmanlığı henüz hastanelerde rutin bir birim olarak yerini almamış‐
tır. Buna benzer çalışmalar, örneğin kanser hastaları kemoterapi alırken müzik, 
çeşitli oyunlar vs. faaliyetler farklı dernekler tarafından geçici sürelerle organize 
edilmektedir.  Bu  hem  sınırlı  hastalar  için  yapılmakta  hem  de  sürdürülebilir 
özellikte olmamaktadır.  

İngiltere’de  yapılan  bir  araştırmada  (Iqbal  ve  Basset  2008)  Sainsbury 
Ruh Sağlığı Merkezi’nin raporlarına göre klinikte yatan hastaların rekreatif ak‐
tivite ve buna bağlı olarak sosyal etkileşimlerindeki artışın  tedavileri üzerinde 
olumlu etkileri vardır. Bu nedenle merkez bu rekreatif faaliyetleri ve müdahale‐
leri  sağlanmasını  tavsiye  etmektedir. Amerika’da yapılan bir başka  çalışmada 
(Martin vd. 2006),  bir hastanede yatarak tedavi gören, ırksal olarak farklı kent‐
sel ve kırsal bölgeden yetişkin yaşlı hastaların boş zamanlarında yaptıkları  fi‐
ziksel aktivitelerden sonra yapılan ölçümlerde bireylerin önceki yıla göre daha 
hızlı bir iyileşme ve hastanede kalış oranlarının da daha kısa olduğu anlaşılmış‐
tır. Aynı çalışmada fiziksel aktivitelerin yalnızca yaşlı hastaların sağlığına yarar‐
lı olmakla kalmayıp sağlık bakım maliyetlerini de düşürdüğü saptanmıştır. 

İngiltere’de yayınlanan bir hemşirelik yönetimi dergisinde NHS (Natio‐
nal Health  Servis‐ Ulusal  Sağlık Hizmeti)  tarafından  yayınlanan  bir  raporda 
bilgili ve mutlu hastalarda daha az komplikasyon ve daha düşük  tedavi reddi 
oranları görüldüğü belirtilmiştir (Lipley 2011). Aynı dergide, İngiliz Tıp Derneği 
Bilim Yönetim Kurulu,  terapötik  rekreasyonun görev odaklı başarı ve kontrol 
duygusu artışı olan hastaların, yaşam kalitesini geliştirmek için bir fırsat sağla‐
yabileceğini  ifade  etmiştir.  Ayrıca  bu  rekreasyon  terapisinin  neden  olduğu 
kontrollü ortamda savunmasız insanlar (hastalar) sosyal becerilerini geliştirmek 
ya da yeniden kurmaktadırlar. 

Yine  İngiltere’de yapılan bir  çalışmada, bir hastanede yatan hastalarla 
yapılan görüşmelerde rekreasyonun yapıldığı ortamın tüm personel ve üyeleri 
tarafından desteklenen ve teşvik edilen bütünleşik, uygun bir ortam oluştuğunu 
ve felçli olan bu hastaların  iyileşmelerinde hızlı bir etkinliği olduğunu dile ge‐
tirmişlerdir (Cowdell ve Garrett 2003). 

Hastaneye yatak  istirahatı  için yatırılmış hamile kadınların doğum ön‐
cesi stresi artar. Kuzey Amerika’da yapılmış olan bir başka çalışmada hem do‐
ğum öncesi stresi olan hem de yüksek riskli gebelerdeki bu stresi müzik ve rek‐
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reasyon terapisinin etkin bir şekilde azalttığı görülmüş ve bu tür hastaların te‐
davilerinde ve doğum öncesi programlarda müzik ve  rekreasyon  terapisi gibi 
değerli eklemelerin yapılması gerekmektedir (Bauer vd. 2010). 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME     

Hasta memnuniyet ölçümlerinin,  sağlık kurumlarının  sağlık bakım kalitesinin 
olumlu yönde gelişmesine ve doktorların çalışmasının daha nitelikli olmasıyla 
geri kazanımın olumlu yönde etkilendiğini, sağlık kuruluşlarının eksik hizmet‐
lerinin  tamamlanmasında  itici  rol  oynadığını  belirtmiştir  (Guadagnino  2003). 
Günümüzde hastalar giderek artan bir şekilde kendi sağlık bakımına katılmak 
ve karar verme sürecinde kendi durumlarının ne olduğunu öğrenmek, tanılarını 
anlamak istemektedirler. Bundan dolayı verilen sağlık bakım hizmetinin kalitesi 
yalnızca  sağlık  ekibinin  tanımladığı  ve  belirlediği  boyutta  görülmemektedir 
(Merkouris vd. 1999). 

Sağlık bakım hizmetlerindeki rekabet ortamında üstünlük sağlama araç‐
larından  biri  de  sağlık  hizmetleri  pazarlaması  faaliyetidir.  Sağlık  hizmetleri 
pazarlamasında  4p  açısından  tutundurma,  bir  başka  ifadeyle  farklılaştırmaya 
gidilmesi büyük önem arz eder. Günümüzde sağlık bakım  işletmeleri çok kar‐
maşık ve değişken bir çevrede faaliyetlerini sürdürmekle karşı karşıyadır. Sağ‐
lık bakım  işletmeleri bu değişken ve dinamik çevrede hedeflerine ulaşmasında 
sürekli  yenileşme  değişim  ve  günün  gerektirdiği  beklentileri  takip  etmek  zo‐
rundadır.  Bir  diğer  yandan  sağlık  tüketicilerinin  daha  kaliteli  sağlık  hizmeti 
alma beklentisi ile taleple ilgili baskının olması söz konusudur. Tüm bu neden‐
lerle  sağlık  bakım  işletmeleri  tedavi  hizmetlerini  sunarken daha  bütüncül  bir 
yaklaşım  içinde  olmak  zorundadır  Burada  en  önemli  rol  alacak  unsurlardan 
birisi de terapötik rekreasyondur. Terapötik rekreasyon tıp biliminin ışığında ve 
tıp teknolojisinin yardımıyla tedavi hizmeti sunumuna katkı sağlayan bir destek 
tedavi yöntemidir.   

Terapötik rekreasyon uygulamasına tabi olan kullanıcılar (hastalar, en‐
gelli  bireyler,  özel  gruplar)  kendilerini  değerli  olduklarını  algılamaları  sonu‐
cunda tedaviyi kabullenip tedaviye katılımları da yüksek olacaktır. İyileşme ve 
rehabilite düzeyleri yükselecektir. Bu durum birçok gelişmeyi de beraberinde 
getirecektir. Örneğin  iyileşme  oranı  ve  hızı  yükseldikçe  yatak  işgal  oranı  da 
buna  paralel  olarak düşecek,  özellikle  kar  amaçsız  hastanelerde  sağlık  bakım 
maliyeti azalacaktır. Bu durum gerek kamu gerekse özel sağlık kuruluşları için 
de daha kısa sürede tedavi, daha az tıp teknolojisi kullanımı, sağlık personelinin 
zamanda  tasarruf  etmesi,  daha  az  ilaç  kullanımı,  hastanede  daha  uzun  süre 
yatışa bağlı hastane enfeksiyonlarının görülme  sıklığının azalması, hastanenin 
örgütsel  performansının  artması  ve  iyileşmeler,  verimlilik,  etkinlik,  etkililik, 
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hasta ve çalışan memnuniyeti, kaliteli hizmet gibi sayılabilecek getirilerinin yanı 
sıra pazar payı artışı ve karlılık, işletme performansı göstergelerinde artışlar gibi 
zincirleme gelişen önemli sonuçlar doğurmasına neden olacaktır.  

Terapötik  rekreasyonun  böylelikle,  hastanelerde  uygulanması  sonucu 
ortaya çıkacak hasta ve sağlık tüketici memnuniyeti, sağlık bakım işletmelerinin 
hedeflerine  ulaşabilmesi,  varlığını  sürdürebilmesi  ile  ilgili  olarak  önemli  rol 
oynayacaktır. Bütün bu nedenlerden dolayı dünyada terapötik rekreasyonun bu 
olumlu etkilerinin farkında olan gelişmiş ülke hastanelerinde yıllardan beri var 
olan ve aktif olarak faaliyet halindeki terapötik rekreasyon bölümü artık Türki‐
ye’deki sağlık bakım  işletmelerinde de kurulmalı ve özel  terapötik  rekreasyon 
uzmanları tarafından yönetilmelidir. 

Türkiye’de bulunan hastanelerde  terapötik  rekreasyon birimleri henüz 
yeterli olmadığı için çalışma ampirik bir düzeyde yapılamamıştır. Bu yüzden bu 
çalışma konunun önemi ve gerekliliğinin vurgulanması düzeyinde betimleyici 
bir  çalışma  olmuştur. Gelecekte Türkiye’de hastanelerde  terapötik  rekreasyon 
hizmeti alan hastalarda cinsiyet, yaş, kültürler arası, yaşanan bölgeler veya has‐
tanelerin bulundukları bölge ve sınıflamalarına göre farklılıkları veya araların‐
daki  ilişkiler,  birimin  kuruma  ya  da  bireye  tıbbi,  sosyolojik,  ekonomik, mali 
katkıları ve yarattığı  fırsatlar  açısından uygulama  sonuçları  farklı  ampirik  ça‐
lışmalara konu oluşturabilir. 
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ÖZ 
Rekreasyonel mağaracılık, mağaraların araştırılması ve keşfedilmesine yönelik bir doğa spo‐
rudur. Mağaracılık, yüksek riskli dış mekân etkinlikleri arasında yer alır. Teorik ve pratik uy‐
gulamalara dayalı olduğundan, mağaracılıkta etkinliklerin önemli bir yeri vardır. Bu çalışma‐
da, mağaracılık  etkinliklerinin  başarılı  olarak  yürütülmesinde  önemli  olan  boyutların  sap‐
tanmasına çalışılmıştır. Bu amaçla, ESMAD (Eskişehir Mağara Araştırma Derneği) üyesi olan 
6 deneyimli mağaracı  ile bir odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşme verileri be‐
timsel analiz ile incelenmiştir. Buna göre mağaracılıkta etkinliklerinin yürütülmesinde; plan‐
lama, ekip, risk yönetimi, kaynaklar ve etkinlik süreci boyutlarının önemli olduğu görülmüş‐
tür.  
  
Anahtar Sözcükler: Dış mekân (outdoor), mağaracılık, etkinlik, etkinlik planlama.  

 
 
GİRİŞ  

Mağaralar, yeryüzünden farklı özellikleri nedeniyle ilk çağlardan beri insanoğ‐
lunun  ilgisini  çekmiştir.  Mağara,  çözünebilir  kayaçlar  içinde  doğal  şekilde 
oluşmuş,  insanın  içine girebildiği boşluk  şeklinde  tanımlanabilir  (Törk, 2012a). 
Rekreasyonel mağaracılık, mağaraların araştırılması ve haritalanması amacıyla 
yapılan bir doğa sporudur. Mağaraların bilimsel amaçlı araştırılması ise speleo‐
loji (mağarabilim) kapsamında ele alınır. Mağaracılık, dış mekân (outdoor) rek‐
reasyon etkinlikleri arasında yer alır. Doğa ve insan etkileşimine dayalı olan dış 
mekân etkinlikleri, yapısal özellikleri ve  risk  faktörlerine bağlı olarak birbirin‐
den farklılaşmaktadır. Mağaracılık gibi riskin görece fazla olduğu etkinliklerde, 
temel dış mekân bilgi ve becerilerinin yanısıra, özel uzmanlık bilgisine de gerek 
duyulmaktadır.  

Mağaralar, uluslararası düzenlemelere göre doğal mirastır. Yaşayan bir orga‐
nizma olan mağaralar (Törk, 2012b), binlerce yıldır oluşmaya devam eden özel 
yapılardır. Yeryüzü ortamlarından farklı ışık, ısı, sıcaklık ve nem oranı nedeniy‐
le mağaralar hassas ekolojik alanlardır. Turizme açılmış mağaralarda en önemli 
zararlar  sıcaklık  ve  karbondioksit  artışından  kaynaklanmaktadır.  Bilinçsizce 
yapılan mağara ziyaretleri, mağara oluşumuna zarar vererek yeryüzündeki gibi 
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kara  özellikleri  edinmesine  neden  olmaktadır.  (Yıldız  ve  Altunöz,  2011).  Bu 
nedenle, mağaracılığın temel ilkesi mağarada bırakılacak izlerin en az olması ve 
mağaraya ait bir unsurun, bilimsel amaç dışında dışarı çıkarılmamasıdır (MAD, 
2011a).  

Temel yapılarına göre mağaralar yatay, dikey ya da karma  şekildedir  (RSA, 
2006). Mağara içinde ilerleme yürüyüş, tırmanış, emekleme ve sürünme ile sağ‐
lanır. Yatay mağaracılık için temel mağaracılık eğitimi yeterlidir. Turizme açılan 
mağaralar daha çok yatay mağaralardır. Dikey mağaracılıkta ise ayrıca “Tek İp 
Tekniği” (SRT ‐ Single Rope Technique) eğitimi gereklidir (MAD, 2011a). Mağa‐
racılıkta katılımcılar açısından  temel amaç, mağaranın  tüm galerileri ve odala‐
rıyla  keşfedilerek  son  noktasına  ulaşılmasıdır. Mağara  içi  zorlayıcı  faktörlere 
bakıldığında başta mutlak karanlık olmak üzere,  sarkıt‐dikit gibi mağara olu‐
şumları, kaya parçaları, göller, su birikintileri, akarsular, nemlilik, minerallerin 
birikmesiyle oluşan mağara çökelleri (speleothem) ile mağara girişinde karşıla‐
şılabilecek yırtıcı hayvanlar sayılabilir  (Howell, 2012). Dünyada ve Türkiye’de 
örneklerine rastlandığı gibi, tüm riskli dış mekân etkinliklerinde sakatlanma ya 
da ölümcül kazalar yaşanabilmektedir. 

Türkiye’de Rekreasyonel Mağaracılık  

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 40.000 mağara 
bulunmaktadır.  Mağara  oluşumları  bakımından  önemli  bir  jeolojik‐
jeomorfolojik nitelik olan karstlaşma Batı ve Orta Toros Dağlarında yer almak‐
tadır. Bakanlık tarafından turizme açılan mağara sayısı 31’dir. Ayrıca, ekipmanlı 
normal ziyaretçilerin rehber eşliğinde ziyaret edebileceği 12 mağara, profesyo‐
nel mağaracıların girebileceği 7 mağara belirlenmiştir (KTB, 2013).  

Türkiye’de  ilk mağara araştırmasının 1869 yılında  jeolog Abdullah Bey  tara‐
fından, Yarımburgaz Mağarası’yla başladığı bilinmektedir. Mağara araştırmacı‐
lığında  ilk  kuruluş,  1964’te  kurulan  günümüzdeki  adıyla Mağara  Araştırma 
Derneği  (MAD)’dir  (İZMAD, 2013).  İlk mağaracılık kulübü  ise 1973’te kurulan 
Boğaziçi  Üniversitesi Mağara  Araştırma  Kulübü  (BÜMAK)’dür.  Yıllar  içinde 
sayısı 14’e ulaşan kulüp ve derneğin 2009 yılında bir araya gelmesiyle,  profes‐
yonel mağaracılığın  gelişmesinde  önemli  bir  adım  olan  Türkiye Mağaracılık 
Federasyonu (TMF) oluşturulmuştur. Mağara araştırmacılığında faaliyet göste‐
ren devlet organları  ise Çevre ve Orman Bakanlığı ve Maden Tetkik Arama’ya 
bağlı mağara  araştırma birimleridir. Bugün Türkiye’de, yerli ve yabancı  araş‐
tırmacılar  tarafından  3000’e  yakın mağaranın  araştırıldığı  bilinmektedir  (Can‐
bek, Pancarcı ve Uzun, 2013). 
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Mağaracılık, günümüzde halâ boş zaman etkinliği olarak yürütülmektedir. Bu 
durum, mağaracılıkla ilgilenen kişileri zaman ve maddi kaynak açısında zorla‐
maktadır.  Türkiye’de mağaracılığın,  halâ  amatörce  ve  farklı  organizasyonlar 
tarafından  farklı  uygulamalarla  yürütüldüğü  görülmektedir  (Yiğit,  2012).  Bu 
durum, ciddi kayıplara neden olabilecek bir etkinlik olduğundan, mağaracılığın 
yaygınlaşmasını da olumsuz etkilemektedir. Günümüzde, örneğin Fransa’da 30 
bin  civarında  profesyonel mağaracı  bulunmasına  karşın,  bu  sayı  Türkiye’de 
birkaç yüz kişidir (MAD, 2001b).  

Mağaracılık,  bazı  dış mekân  etkinliklerinden  farklı  olarak,  tek  başına  yürü‐
tülmesi düşünülemeyen, deneyim ve ekip çalışmasının öne çıktığı bir etkinliktir. 
Mağaracılık, gün  ışığından uzak, karanlık ve  ıslak bir ortamda yürütüldüğün‐
den yüksek konsantrasyon ve dikkat önem kazanır  (MAD, 2011a). Mağara et‐
kinliği bir kaç saat olabileceği gibi, ekspedisyonlarda olduğu gibi, birkaç hafta 
sürebilir. Mağara  etkinliğinden önce,  tüm  etkinlik detaylarını  içeren kapsamlı 
bir etkinlik planlaması yapılmalıdır. Bu planlama ile olası riskler en aza indiri‐
lirken, katılımcıların doyumunu arttırmak mümkün olmaktadır. Yapılan alan‐
yazın  taramasında, dış mekân etkinliklerine yönelik kapsamlı çalışmalara rast‐
lanmaktadır (Örn. Howell, 2012). Ülkemizde ise mağara etkinlikleri mağaracıla‐
rın deneyimlerine dayalı olarak yürütülmektedir. İlgili alan yazında (RSA, 2006, 
Akoğlan Kozak ve Yüncü, 2009, QORF, 2011, Yiğit, 2012) mağara etkinliklerinin 
yürütülmesinde önemli olan konular ya da boyutlar aşağıda kısaca açıklanmış‐
tır.   

 Lider  ve Ekip: Mağara  etkinliğinin  yönetiminde  en  kritik  konu,  liderdir. 
Diğer rekreasyon etkinliklerinde de liderlik ve grup önemli bir boyut ola‐
rak ele alınmıştır (Akoğlan Kozak ve Yüncü, 2009). Lider, diğer sorumlu‐
ları belirleyerek ekibi oluşturur. Ekip, mağara özelliği ile uyumlu sayıda 
ve deneyimde olmalıdır. Mağara ekibi 4 ile 12 kişi arasında olmalı, 12’den 
fazlaysa alt ekiplere ayrılmalıdır (RSA, 2006).  

 Risk  yönetimi:  Etkinlik,  ilgili  resmî makama  bildirilmeli,  gerekliyse  izin 
alınmalıdır.  Risk  yönetimi  katılımcılar,  mağara  ve  çevre  özellikleri  ile 
ekipman yeterliğini kapsar. Etkinlik sırasında her an bir dış kaynakla ha‐
berleşme vb.  sağlanması da bu kapsamda yer  alır  (QORF,  2011). Lider, 
güvenlikten genel anlamda sorumluyken, katılımcılar bireysel açıdan so‐
rumludur (RSA, 2006).  

 Görev dağılımı: Mağara etkinliğinin özelliğine göre değişmekle birlikte, bir 
etkinlikte başlıca sorumluluk alanları  şunlardır: Liderlik, mağara  içi  tek‐
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nik planlama, ekipman, kamp, raporlama, mali kaynak, ulaşım, görüntü‐
leme ve  ilkyardım. Ekip üyeleri  arasında  iyi bir  iletişim  sistemi oluştu‐
rulmalıdır (Yiğit, 2012).    

 Etkinlik: Etkinliğin  başlamasından  bitişine  kadar  olan  süreci  kapsar. Et‐
kinlik yerine ulaştıktan sonra kamp alanının hazırlanması ve mağara giri‐
şiyle ilgili işlemler yerine getirilir. Etkinlik süreci önceden planlanmalı ve 
etkinlik süresince yapılan işlemler kayıt altına alınmalıdır (Yiğit, 2012).  

 Malzemeler: Mağaracılıkta kullanılan malzemeler ortak, bireysel ve  lidere 
ait olmak üzere üçe ayrılır (RSA, 2006).   

YÖNTEM  

Bu  çalışmanın  amacı,  profesyonel  mağaracılığın  gelişmesine  katkı  sağlamak 
amacıyla,  mağaracılık  etkinliklerinin  başarılı  şekilde  yürütülmesinde  önemli 
olan boyutları ortaya koymaktır. Alanyazına ve mevcut mağaracılık uygulama‐
larına  bakıldığında,  bu  konuda  gerekli  teorik  zeminin  henüz  yeterli  düzeyde 
olmadığı görülmektedir. Genel olarak, dış mekân etkinliklerinin yönetimi konu‐
sunda belirli düzeyde teorik birikimden söz edilse de, bunlar riski yüksek olan 
farklı  etkinliklerde  yeterli  olmamaktadır. Mağaracılığa  bakıldığında,  hem  can 
güvenliği  hem  de  mağara  ekosistemi  açısından  riskin  yüksek  olduğu  kabul 
edilmektedir. Ancak Yiğit (2012)’in de belirttiği gibi, boş zaman etkinliği olarak 
mağaracılık, Türkiye’deki pek çok organizasyon  tarafından amatör  şekilde yü‐
rütülmektedir. Kısıtlı zaman diliminde, mağarayı güvenli bir şekilde keşfetmek 
için iyi bir etkinlik planlaması zorunludur.  

Bu  çalışmada, uzman mağaracıların deneyimlerinden yararlanarak bu  etkin‐
likteki önemli boyutların ortaya koyulması  amaçlanmıştır. Veri  toplama  ama‐
cıyla olarak odak grup görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Kişisel veya has‐
sas olmayan konularda, grup dinamiğine bağlı olarak kapsamlı ve derinlemesi‐
ne veri derlemenin mümkün olacağı durumlarda odak grup görüşmeleri yarar‐
lıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2000).  Odak grup görüşmeleri, insanların bir konu ya 
da ürünle ilgili olarak düşünce veya duygularının ortaya çıkarılmasına dayanır. 
Araştırma konusuyla ilgili ortak özelliklere sahip 6‐8 kişiden oluşan odak grup 
görüşmesi, moderatör tarafından yürütülür. Moderatör, odak grup katılımcıla‐
rının  görüşlerinin  onaylanması  gibi  baskının  olmadığı,  serbestçe  düşünce  ve 
duygularını aktarabilecekleri bir ortam oluşturmalıdır (Kreuger ve Casey, 2000). 
Beyin  fırtınası, delphi gibi gruba dayalı veri  toplama  tekniklerinden  farklı ola‐
rak  odak  grupta,  grup  içi  uzlaşma  aranmaz. Odak  grup  görüşmesinde  grup 
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katılımcılarının  etkileşiminden  doğan  ve  serbestçe  dile  getirdikleri  görüşler, 
inanışlar ve değerleri ortaya çıkarmak amaçlanır  (Jayasekara, 2012). Genel ola‐
rak rekreasyon çalışmalarında, odak grup görüşmeleri yararlı bir teknik olarak 
gösterilmektedir (Knap, 1999).     

Odak grubun belirlenmesinde yaş, cinsiyet gibi özellikler açısından homojen‐
liği konusunda farklı görüşlere rastlansa da, yorumcu paradigmanın yansıması 
olarak  (Jayasekara,    2012),  amaca  uygun  örneklem  tekniğinden  yararlanılır 
(Smith,  2010). Çalışma  grubu  araştırmanın  amacına  ve  araştırmacının  erişimi 
açısından uygun olarak Eskişehir Mağara Araştırma Derneği  (ESMAD)’ne ka‐
yıtlı olan 6 üyesi olarak belirlenmiştir. 1992 yılında Eskişehir’de mağaracılıkla 
ilgilenen kişilerin bir araya gelmesiyle, gayriresmi bir grup olarak uzun yıllar 
faaliyet gösteren ESMAD, 2006 yılında dernek statüsünü almıştır. Günümüzde, 
Türkiye’nin en aktif mağaracılık grupları arasında yer alan ESMAD, ulusal ve 
uluslararası mağaracılık etkinliklerinde düzenleyici ya da katılımcı olarak görev 
almaktadır. ESMAD ayrıca Türkiye Mağaracılar Federasyonu’nun oluşumunda 
da  etkin  rol oynamıştır. Odak grup katılımcılarının  seçiminde, nispeten dene‐
yimli mağaracılar tercih edilmiştir. Aşağıdaki çizelgede, odak grubun demogra‐
fik özellikleri gösterilmektedir.  

Çizelge 1. Odak Grup Katılımcılarının Demografik Özellikleri  
Cinsiyet   Yaş   Eğitim durumu  Mağaracılık deneyimi (yıl) 
Kadın   29  Yüksek lisans  6 
Kadın  31  Lisans  9 
Erkek  30  Lisans   8 
Erkek   33  Yüksek lisans   14 
Erkek  43  Doktora   17 
Erkek  47  Doktora   24 
 

Odak grup görüşmelerinde, genellikle az sayıda anahtar soru hazırlanır. Bun‐
lar doğrudan konuyla ilgili olup, görüşmeye yön verecek olan sorulardır (Knap, 
1999). Görüşme esnasında gerek duyuldukça, moderatör tarafından daha fazla 
detay  istenebilir. Bu  yönüyle,  odak  grup  görüşmeleri  yarı‐yapılandırılmış gö‐
rüşme şeklinde uygulanır. Bu çalışmada Çizelge‐2’de yer alan sorulardan yarar‐
lanılmıştır. Soruların hazırlanmasında,  teoriden elde edilen boyutlardan  (Yiğit, 
2012, QORF, 2011, Yiğit, 2006). Soruların araştırma konusu açısından uygunlu‐
ğu açısından, biri odak grupta yer almayan mağaracılık, diğeri turizm alanında 
olmak üzere iki kişinin görüşü alınmış ve son hali verilmiştir.  

Odak  grup  görüşmesi,  araştırmacının  moderatörlüğünde,  derneğin  Eskişe‐
hir’de  yer  alan  ofisinde  gerçekleştirilmiştir.  Görüşme  öncesinde,  odak  grup 
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katılımcılarına  araştırmanın  amacı  açıklanmıştır.  Katılımcıların  onayı  ile  ses 
kaydı alınan görüşme, 59 dakika sürmüştür. Görüşme kaydı moderatör tarafın‐
dan yazılı hale getirilerek çözümlenmiştir. Görüşme metni, betimsel analiz yo‐
luyla  incelenerek, veriler belirli  temalar altında kodlanmıştır. Bu Betimsel ana‐
lizde,  amaç  elde  edilen  bulguları  düzenleyerek  ve  yorumlayarak  okuyucuya 
sunmaktır. Ayrıca, çarpıcı veriler doğrudan alıntılarla okuyucuya sunulur (Yıl‐
dırım ve  Şimşek,  2000). Görüşme  çözümleri ve belirlenen  temalar, uzman bir 
mağaracının görüşüne sunulmuş ve mutabakat sağlanmıştır. 

Çizelge 2. Odak Grup Görüşmesinde Yararlanılan Sorular  
1. Mağaracılıkta temel bilgi ve beceriler nelerdir? 
2. Mağara etkinlik süreci hangi aşamalardan oluşur? 
3. Etkinlik ekibi nasıl oluşturulur? 
4. Etkinlikte ihtiyaç duyulan görevler/sorumluluklar nelerdir? 
5. Etkinlikte ihtiyaç duyulan kaynaklar nelerdir? 
6. Etkinlikte risk faktörleri nelerdir? 
7. Etkinlik denetimi nasıl yürütülür?  
8. Etkinlik sonrasında yapılacak işler nelerdir? 

 
BULGULAR  
 
Odak grup görüşmesi sonucunda elde edilen veriler incelenmiş ve tematik ola‐
rak gruplandırılmıştır. Buna göre alanyazından farklı olarak planlanma boyutu 
ortaya çıkmıştır. Planlama, her ne kadar etkinlik  süreci kapsamında ele alınsa 
da, bu çalışmada üzerinde sıkça durulan en kapsamlı boyut olarak belirlenmiş‐
tir. Yine alanyazında önemli olarak belirlenen  liderlik ve ekip boyutu bu çalış‐
ma sadece ekip çalışması olarak ifade edilmiştir. Risk yönetimi, alan yazındaki 
gibi  bu  çalışmada  da  önemli  bir  boyut  olarak  belirlenmiş,  ancak  katılımcılar 
ekipman ya da malzeme boyutunu burada planlama ve risk yönetimi boyutları 
içinde ele almayı uygun bulmuşlardır. Bu çalışmada katılımcılar, alanyazından 
farklı olarak; etkinlik  için finansal kaynak bulmayı ayrı boyut olarak değerlen‐
dirmişlerdir. Ortaya çıkan bu boyutlarla  ilgili detaylı açıklamalara aşağıda yer 
verilmektedir.  

Planlama 

Etkinliğin başarılı  şekilde  tamamlanmasında, planlamanın önemi sıkça vurgu‐
lanmıştır. Planlama,  etkinlikten  en  az  iki  hafta  önce  başlamalı,  bir  hafta  önce 
tamamlanmış  olmalıdır.  Planlama,  etkinlik  sorumlusu  tarafından  mağaranın 
özelliğine göre yapılır. Mağaranın yatay/dikey olması, risk faktörleri ve çevresel 
özellikleri etkinliğin niteliğini ve katılacak kişi sayısının belirleyicisidir. Etkinlik 
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sorumlusu, etkinliğin tamamından sorumludur. Bu konuda E‐4 kodlu katılımcı 
etkinlik  sorumlusu  için  şunları  söylemektedir:“(Etkinliği)  baştan  sona  yaşıyor 
kendi  içinde  ve  bir  senaryo  oluşturuyor,  o  senaryoya  uyulması  bekleniyor.”  Bunun 
arkasından  E‐1  şunu  eklemektedir:  “Teknik  sorumlu  da  aynı  şekilde  mağaranın 
haritasına bakarak yapar.”   

Yeni üyeler, en az 6 ay sonra mağaraya alınmaktadır. İsteyen kişiler etkinliğe 
katılabilirken, mağara  içine belirli kişiler alınmaktadır. Etkinlik katılımcıları  iç 
ekip (mağara) ve dış ekip (kamp) şeklinde gruplandırılır. Etkinlikte ihtiyaç du‐
yulan  sorumluluk alanları: Etkinlik  (liderlik),  teknik  (mağara), malzeme, mali, 
ulaşım, ilkyardım, kamp, görüntüleme, raporlama, çöp ve ateş sorumluluğudur. 
Sorumlu kişiler, işlerin yürütülmesini bizzat yapan olmayabilir, gerekli hallerde 
yardım ister. Planlamadan başlayarak, etkinlik sonrasındaki eleştiri toplantısına 
kadar tüm detaylar raporlanır.     

Sorumluluk alanlarına her etkinlikte farklı kişiler atanır, böylece bireylerin et‐
kinliğin her boyutunda gelişmesi desteklenmektedir. Ekip kültürünün bu dönü‐
şümü kolaylaştırdığı ifade edilmektedir. Bu konuda E‐4 şunları açıklamaktadır 
“En  yeni  mağaracılarımızı  etkinlik  sorumlusu  yaptığımız  oluyor.  Bu  sorumluluğu 
hissetsin  diye…  Herkes  kuralları  bildiğinden  sorun  olmuyor…  Etkinlik  sorumlusu 
herkese sözünü geçiren, katı yönetici olsun diye beklentimiz yok… ama diğer mağaracı‐
ların etkinlik sorumlusunun sözünü dinlemesi beklenir”. Bunun ardından E‐2, etkin‐
lik sorumlusu seçimindeki ölçütün “ESMAD’ın eğitimlerini almış olması ve arka‐
daşlarını tanıması” olduğunu söylemektedir. 

Ekip  

Odak grup görüşmesinde, etkinlik ve ekip bilinci kavramları sıkça birlikte anıl‐
mıştır. Etkinlik aynı zamanda, eğitim ortamı olarak görülmekte ve katılımcılar 
birbirlerini ekip uyumu ve mağaracılık açısından gözlemektedir. Etkinliğe katı‐
lacak  kişilerin  kampçılık, mağarada  yürüyüş,  ilk  yardım, malzeme  gibi  temel 
eğitimleri alımış olması gerekmektedir. E‐3, mağaracı olmak isteyenlerin “önce 
doğayı sevmesi ve doğada yaşam eğitimi almaları” gerektiğini vurgulamakta‐
dır. E‐1  ise  “eğitim,  her  etkinlikte devam  eder” diyerek  eğitimin  sürekliliğini 
vurgulamaktadır.  

Mağara ekibi, en az 3 kişiden oluşmalıdır. Mağaranın korunması açısından bir 
kerede  en  çok  10‐12  kişi  girerken,  sayının daha  fazla  olması durumunda,  6‐7 
kişilik alt ekipler oluşturulur. Tüm katılımcılar kendi ve ekibin güvenliğinden 
sorumludur ve ekiple birlikte hareket eder. Bu konuda E‐1, yaşadığı bir dene‐
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yimi  şu  şekilde  ifade etmektedir: “Nasıl olsa buraya kadar  indim, yarım saat daha 
ilerleyeyim’ denmez... Bir etkinlikte bunu yaşadık, aşağıdaki  işimiz uzadı... Biz yukarı 
çıktığımızda dış ekip sedyeyle giriş hazırlığındaydı. Çok kötü bir deneyimdi, yaşatmak 
istemeyiz…” 

Mağaracılıkta iki temel ilke “ekibin sağlığı her şeyden önemlidir” ve “etkinlik‐
te eleştiri olmaz” şeklindedir. Etkinlikte, hayatî tehlike olmadığı sürece sorum‐
lular  ve  katılımcılar  birbirini  eleştirmez  ve  taleplere  karşılıklı  saygı  gösterilir. 
Basit bir eleştirinin bile, bireyin moralini bozarak  risk yaratabileceği düşünül‐
mektedir. Eleştiriler, etkinlikten sonraki eleştiri  toplantısında dile getirilir. E‐2, 
“Mağara  içi  farklı bir ortam, dünyadan  izolesin,  ses yok,  ışık yok,  iletişim yok… Ben 
giderken,  arkadaşlar  ‘ben daha  fazla gidemeyeceğim’ dedim mesela  biri  benimle dışarı 
çıkar ya da  tüm  ekip dışarı çıkar, kimse  ‘hayır gideceksin’ diye zorlamaz”  şeklindeki 
görüşlerini dile getirmektedir. K‐1 de kendi deneyimini şu şekilde aktarmakta‐
dır: “Dikey bir mağaraya girdim, sonra inmek istemedi. Hiçbir mazeretim yoktu, hemen 
yukarıdakiler  ‘tamam’ dediler, çıktım.  ‘Arkadaşlarla girdim, arkamdan bekleyenler var 
devam etmeliyim’ diye strese girmiyorsun.” Yapılan açıklamalardan sonra E‐1 şun‐
ları  eklemiştir  “Bu  durum  uzun  eğitimlerle  sağlanır  ve mağaraya  girecek  kişilerin 
bunun bilincinde olduğuna  inandığımız zaman mağaraya sokuyoruz.” Mağara ekibi‐
nin  birbirine  güveninin  altında,  “kişinin  kendisini  yine  en  iyi  kendisinin  bildiği” 
şeklinde özetlenebilecek bir görüşün yattığı görülmektedir. 

Risk Yönetimi  

Odak grup görüşmesinde, sıkça “güvenlik”ten söz edilmiştir. Mağaracılıkta risk‐
ler, mağaranın türüne ve mevsime göre farklılık gösterse de, her zaman ciddiye 
alınır. Güvenlik, tüm kararların temel belirleyicisidir. Güvenlik düşüncesi, ma‐
ğaracı olmak isteyen kişilerin seçiminde başlamaktadır. E‐4 bu konuda şu açık‐
lamalarda bulunmaktadır “Temel eğitimi, kitapçıkla ya da slayt gösterisiyle 5‐6 saat‐
te  tamamlarsanız  ama  birkaç  eğitim  verip  etkinliğe  götürmek,  bir  hafta  düşünmesini 
sağlamak,  kendi  evinde malzemelerini  incelemek,  sevmesini  sağlamak  daha  önemli… 
Güvenlik için bunu yapıyoruz, güvenliği ön plana çıkardığımız için şimdiye kadar ciddi 
bir kazamız olmadı” 

E‐4  kodlu  katılımcı,  önemli  güvenlik  uygulamalarından  birini  şöyle  açıkla‐
maktadır:  “Onların  (iç  ekibin)  çıkış  saatinde  çıkmış  olması  gerekiyor. Çıkış  saatinin 
üzerine belirli bir süre sarı alarm ve kırmızı alarm süreleri koyulur. Sarı alarm geçti, 
kimse  hala  çıkmadıysa,  dış  ekip  hazırlanmaya  başlar,  kaza  riski  olabilir  diye. Kırmızı 
alarm geçti, hazırlanan ekip mağaraya giriyor… Ayrıca, dış ekibin bir kısmı da Türki‐
ye’deki diğer mağaracılık gruplarına  ‘kaza riskimiz var (kurtarma  için) hazırlıklı olun’ 
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diye haber verir.” Mağaraya sadece, eğitimlerini tamamlayan, ESMAD ekip bilin‐
cinde  olan  kişiler  alınmaktadır.  Etkinlikler  sırasında  herkesin  yanında  bulun‐
durması  gereken malzeme  listesi  yazılı  haldedir  ve  herkes  tarafından  bilinir. 
Ekiple birlikte hareket etmek, gereksiz yorulma ya da zorlanmalardan kaçınmak 
son derece önemlidir. E‐2, “mağaracılıkta risk doğadan değil de,  insanın hatasından 
kaynaklanır” diyerek risk yaklaşımlarını özetlemektedir.    

Kaynaklar 

Etkinlik kaynakları malzemeler, etkinlik giderleri ve zaman olarak gruplandırı‐
labilir.  Etkinlik malzemeleri  kamp, mağara  ve  eğitim malzemeleri  olarak  üç 
gruba  ayrılabilir.  ESMAD’da,  kamp  ve mağaracılık malzemelerinin  daha  çok 
bireyler tarafından sağlanmaktadır.  Bu konuda E‐4 “Böylesi daha iyi, çünkü mal‐
zeme  bireysel  olunca herkes  kendisine göre  ayarlıyor” derken E‐2 de “ve malzemelere 
daha iyi bakılıyor” diye eklemektedir. Ortak malzemeler ise üyeler ve sponsorlar 
tarafından  sağlanmaktadır.  Etkinliklerde  asıl  kaynak  sıkıntısı  harcamalarda 
ortaya  çıkmaktadır.  Etkinlik  giderlerinin  başında  yakıt  ve  yiyecek‐içecek  gel‐
mektedir. Büyük etkinliklerde zaman zaman sponsor bulunabilmektedir. Etkin‐
liklerde  yiyecek‐içecek  ihtiyacı  ise  bireysel  olarak  karşılanırken,  etkinlikliğin 
ruhuna uygun  olarak  yiyecek‐içecek paylaşımı  yapılmaktadır. Zaman  faktörü 
ise  kısıtlı  zaman  diliminde  yürütülecek  etkinlikte  plana  göre  hareket  etmek 
açısından vurgulanmaktadır.  

Etkinlik Süreci 

Etkinlik  süreci, hazırlık  toplantısıyla  başlayıp, dönüşten  genellikle  birkaç  gün 
sonra yapılan  eleştiri  toplantısıyla  son bulmaktadır. Etkinlik  süreci  şu  aşama‐
lardan oluşmaktadır: 

 Hazırlık Toplantısı  
 Ulaşım 
 Kamp 
 Mağara Girişi 
 Geri Dönüş 
 Değerlendirme 

 

Etkinlik yerine ulaşımın ardından, kamp ve mağara giriş hazırlıklarına başla‐
nır.  Eğer geceleme olacaksa, kamp hazırlıkları dış ve iç ekip kampı birlikte ha‐
zırlar. Etkinliğin en kritik boyutu, mağara girişidir. E‐3, bu konuda şunları söy‐
lemektedir: “Kaç kişi gireceğini  teknik sorumlu belirliyor, hangi  saatte girecek hangi 
saatte çıkacak...”.  İlk kez keşfedilecek mağaralarda, mağara haritalama amacıyla 
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giriş ve çıkış sırasınca ölçümler yapılır. Önceden bilinen mağaralarda, mağara 
haritası teknik sorumludadır. Dikey mağaralarda “ip döşeme”, rota ve zaman‐
lama  özenle  belirlenir.    Ayrıca,  iç  ekibin  mağarada  ilerleme  sırası  “ön‐
cü/diğerleri/artçı” şeklinde belirlenir ve zorunlu olmadıkça bozulmaz. Dış ekip 
ise çıkış saatine kadar  iç ekibin yemeğini ve mümkünse  temizlenmesi  için ge‐
rekli koşullar sağlar.  

Etkinlik  tamamlandıktan  sonra  kamp  toplanır,  çevre  temizliği  yapılır.  Geri 
dönüşten birkaç gün sonra yapılan ve “eleştiri toplantısı” adı verilen değerlen‐
dirmede,  tüm katılımcılar  serbestçe etkinlikle  ilgili olumlu ya da olumsuz gö‐
rüşlerini belirtir. E‐1, “bu  eleştiriler aslında yapıcıdır, daha  iyi olmamız  için yararlı 
oluyor”  şeklinde eleştirilerin niteliğini belirtirken, diğer odak grup katılımcıları 
bu görüşü desteklemektedir.   

SONUÇ  

Rekreasyonel  mağaracılık,  yüksek  riskli  dış  mekân  etkinlikleri  arasında  yer 
almaktadır. Mağaraların keşfedilmesi ve haritalanması amacıyla yapılan mağa‐
racılık,  günümüzde  daha  çok  boş  zaman  etkinliği  şeklinde  yürütülmektedir 
(Yiğit, 2012). Profesyonel olmayan mağara girişleri hassas birer ekosistemi olan 
mağaralara  geri  dönüşü  olmayan  zararlar  vermektedir  (Yıldız  ve  Altunöz, 
2011). Ayrıca, diğer riskli dış mekân etkinliklerinde olduğu gibi, ciddi kayıplara 
neden olabilmektedir. Bu durum, profesyonel mağaracılığın gelişmesini ve yay‐
gınlaşmasını da olumsuz  etkilemektedir. Türkiye’de özellikle  1990’lı yıllardan 
sonra mağaracılık kulüp ve derneklerinin  sayısı giderek  artsa da,  toplam üye 
sayısının çok fazla olmadığı görülmektedir. Bu durumun önemli nedenleri ara‐
sında, mağaracılığın  yeterince  tanınmaması  ve  güvenlik  kaygılarının  olduğu 
söylenebilir. Mağaracılıkta her ne kadar standart eğitimler uygulansa da, uygu‐
lamaya  dayalı  bu  uğraşın  güvenli  şekilde  yürütülmesi  için  etkinlik  planlama 
son derece önem taşımaktadır. Yapılan alanyazın taramasına bakıldığında, ma‐
ğaracılığa  özgü  etkinlik  planlamayla  ilgili  çalışmaların  oldukça  sınırlı  olduğu 
görülmektedir.  Mağaracılık  faaliyetlerinin  daha  çok  deneyimle  ortaya  çıkan 
birtakım uygulamalara dayandığı söylenebilir.  

Bu çalışmada, Türkiye’nin önde gelen mağaracılık derneklerinden biri olarak 
ESMAD’ın  6 üyesi  ile odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan odak 
grup görüşmesi sonucunda, mağaracılıkta etkinliklerinin önemli boyutları ola‐
rak planlama, ekip, risk yönetimi, kaynaklar ve etkinlik süreci belirlenmiştir. Bu 
boyutlar, çalışmanın kuramsal kısmında yer verilen boyutlara genel olarak ben‐
zerlik göstermekle birlikte, bazı açılardan oldukça farklılık göstermektedir.  
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Yapılan görüşmelerde, mağaracılık etkinliklerinin başarısı  için sıkça vurgula‐
nan kavramların planlama, ekip çalışması,  risk yönetimi, yeterli kaynak ve et‐
kinlik  süreci  olduğu  görülmektedir. Özellikle,  ekip  kavramına  verilen  önem, 
etkinliklerin başarısı  için bunun  ayrı  bir  boyut  olarak  ele  alınmasını  gerektir‐
mektedir. Mağaracılığın,  bir  ekip  etkinliği  olduğu  zaten  bilinmektedir  (MAD, 
2011a; QORF, 2011). Ancak ekip oluşturma, ekip kültürü, ekiple hareket etme 
gibi kavramların önemi bu çalışmada öne çıkan konuların başında gelmektedir. 
Mağaracılığın  grup  şeklinde  yapılması,  eğitimlerden,  etkinliklere  kadar  tüm 
faaliyetleri etkilemektedir. Ekip üyeleri arasındaki güven ve paylaşım, mağara‐
cılıktan alınan  tatmini arttırırken, güvenlik açısından da kritik  rol oynamakta‐
dır. Mağaracılık motivasyonu genellikle merak, keşif gibi kavramlarla açıklan‐
maktadır  (Yiğit,  2012).  Bu  çalışmada  ise mağara  ekibi  içinde  yer  almanın  da 
önemli bir motivasyon unsuru ve etkinliğin başarısında kritik bir boyut olarak 
ortaya çıktığı söylenebilir. Ancak ekiplerin belirli bir lidere (etkinlik sorumlusu‐
na) ihtiyaç göstermemeleri, her etkinlikte liderin değişmesi, bu çalışmanın dik‐
kat çeken sonuçlarından biridir.  

Mağaracılık etkinlikleri bir gün  ile birkaç hafta arasında olabilmektedir. Her 
türlü etkinlikte, etkinlik planlaması detaylı  şekilde yapılmalıdır. Bu  çalışmada 
olduğu gibi, sarı alarm‐kırmızı alarm gibi acil durum planları belirlenmiş olmalı 
ve zorunlu haller dışında, etkinlik planının dışına çıkılmamalıdır. Mağara etkin‐
liklerinde planlama, önceki çalışmalarda vurgulanmakla birlikte, sorumlulukla‐
rı ve zamanlamayı içeren detaylarla özenle yapılmalı ve yazılı halde olmalıdır. 
Etkinlik  sorumlusu  etkinliğin  tamamından  sorumluyken,  her  birey  kendi  gü‐
venliğini ve ekibin güvenliğinin  sorumluluğunu  taşımaya devam eder. Bir et‐
kinlikte, ulaşım, yiyecek‐içecek, kamp gibi  temel  işlemlerin her birine sorumlu 
atanır.  Sorumlular  işleri  doğrudan  yapabilir  ya  da  yapılmasını  sağlar,  ancak 
sorumluluktan kaçamazlar.  

Risk  yönetimi,  tüm  dış mekân  etkinliklerinde  en  önemli  konu  olarak  kabul 
edilmektedir  (Howell,  2012). Mağaracılık  etkinliklerinde  de  güvenlikten  asla 
ödün verilmez. Güvenlik uygulamaları eğitimler ve etkinliklerde standart hale 
gelmiştir ve ekip boyutu kapsamında da yer almaktadır. Odak grubun, “herkes 
kendi sınırlarını, ne yapabileceğini ya da o an ne hissettiğini en iyi kendisi bilir” 
şeklinde özetlenebilecek bir inanışlarının olduğu görülmektedir. Bu durum, pek 
çok istenmeyen durumu önleyebilmektedir. Bireylerin, etkinlik sırasında kendi‐
lerinin psikolojik ya da  fizyolojik olarak  farkında olması ve olası riskleri önce‐
den önlemek  için gerekli uyarıları zamanında yapması gerekir. Örneğin, hafif 
mide ağrısı olan bir kişi, bu durumu bildirerek mağaraya girmemelidir. Birey 
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bunu hem kendisi hem de  ekibin  sağlığı  için yapar. Buna göre mağaracılıkta, 
ben yerine biz bilincinin hakim olması beklendiği söylenebilir. Ancak bu konuy‐
la  ilgili  olarak,  etkinlik  sorumlusunun  liderlik  konusu  katılımcılar  tarafından 
fazla tercih edilmemiştir. Bu durum,  mağaracılıktaki ekip dinamiğinin her katı‐
lımcının lider sorumluluğu ile oluştuğu, kendi kendini yöneten ekip niteliğinde 
olmasına dayandırılabilir.  

Alan yazında ayrı bir boyut olarak ele alınmayan etkinlik harcamaları ile ilgili 
sıkıntılar, bu çalışmada önemli olarak belirlenmiştir. Bu durum, mağaracılığın 
boş zaman uğraşı olması nedeniyle doğal kabul edilebilir olsa da, mağaracılığın 
yaygınlaşmasıyla sponsorluk ya da kamusal desteklerle kaynak sıkıntısı azaltı‐
labilir. Mağaracılık, gönüllülüğe dayalı bir uğraş olduğundan, bireylerin özveri‐
li  olması  gerekmektedir. TMF’nin  kurulmasıyla  önemli  bir  aşama  kaydedilen 
Türkiye  mağaracılığının  geliştirilmesinde,  bazı  ülkelerde  olduğu  gibi  ulusal 
standartlar oluşturulmalı  (Örneğin, Avustralya) ve mağara  etkinlikleri profes‐
yonel bir yaklaşımla yönetilmelidir. Bu durum, mağaracılığa olan ilginin artma‐
sı açısından da önem taşımaktadır.  
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan 
öğrencilerin rekreasyon aktivitelerine katılımla ilgili olarak yaşam tatmini, psikolojik iyi olma 
hali  ve  serbest  zaman  tatminlerinin  incelenmesidir.  648  kişiden  oluşmakta  olan  evrende 
%61.72’lik bir geri dönüş oranıyla 400 kişi çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubu‐
nun %66.0’sı erkeklerden oluşmakta olup, yaş ortalaması 21.96±1.77 şeklindedir. Veri top‐
lamada kullanılan anket formunda demografik bilgiler, rekreatif aktivitelere katılım durum‐
larını gösteren bilgiler, Diener ve arkadaşları  (1985)  tarafından geliştirilen ve Köker  (1991) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yaşam Tatmini Ölçeği”, Beard ve Ragheb (1980) tarafından 
geliştirilen ve Karlı ve arkadaşları  (2008)  tarafından dilimize adaptasyonu yapılan “Serbert 
Zaman Tatmini Ölçeği”, Ryff  (1989)  tarafından geliştirilmiş olan ve Akın  (2008)  tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmış olan  “Psikolojik  İyilik Ölçekleri” bulunmaktadır. Veriler SPSS 18.0  ile 
değerlendirilmiş,  tanımlayıcı  istatistikler, Mann Whitney‐U  testi  ve  Spearman  Korelasyon 
analizi uygulanmıştır. Sonuçta serbest zaman tatmini, yaşam tatmini ve psikolojik iyilik kav‐
ramları arasında anlamlı  ilişkiler  tespit edilmiş,  rekreatif aktivitelere katılımın özellikle ya‐
şam tatminine olumlu katkı yaptığı sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, yaşam  tatmini, psikolojik  iyi olma, serbest zaman, serbest 
zaman tatmini 

 
 

GİRİŞ 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte bireylerin serbest zamanında artış görülmekte 
olup, bu  zamanın verimli bir biçimde değerlendirilmesi ve bireye kazanımlar 
sağlaması  gerekliliği  de    ön  plana  çıkmıştır.  Dolayısıyla  hem  aktivitelere 
katılımın  artması  hem  de  bu  katılımın  sonucu  elde  edilen  faydaların 
değerlendirilmesi konuları literatürde önem kazanmıştır.  

Serbest  zaman  konusunda  yapılan  çalışmalarda  aktivitelere  katılımını 
içeren  çalışmaların yanında Huang ve Carleton,  2003;  Şener vd,  2007; Yerlisu 
Lapa, 2012), bu aktivitelere katılımdan elde edilen çeşitli faydaların incelendiği 
çalışmalar  ön plana  çıkmıştır  (Heo  ve Lee,  2010; Nimrod,  2007). Bu  faydaları 
incelerken ve aktivite katılımıyla  ilişkilendirirken kullanılan kavramlardan biri 
de serbest zaman tatminidir. Beard ve Ragheb (1980) tarafından ele alınmış olan 
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serbest zaman  tatmini, bireyin katıldığı serbest zamanın genel bir değerlendir‐
mesi olup,  serbest zaman deneyimlerinden elde edilen  tatmin düzeyini belirt‐
mektedir.  Serbest  zaman  tatmini  serbest  zaman  literatüründe  yaygın  olarak 
incelenmiş bir konudur (Ashby vd, 1999; Brown ve Frankel, 1993; Gökçe, 2008; 
Hills vd, 2000; Huang ve Carleton, 2003; Hou vd, 2007; Ardahan ve Yerlisu La‐
pa,  2010;  Korotkov  vd.,  2011;  Gözaydın  ve  Çiçek,  2012;  Yerliu  Lapa,  2012). 
Serbest  zaman  tatminiyle  en  çok  ilişkilendirilen  kavramlardan  biri  ise  yaşam 
tatmini kavramıdır. Bireylerin genel olarak yaşamlarından duyduğu memnuni‐
yeti ifade eden bu kavram;  Diener ve arkadaşları (1985) tarafından bireyin ken‐
di  belirlediği  kriterlere  gore  yaşamını  pozitif  olarak  değerlendirmesi  olarak 
tanımlanmıştır. Yaşam tatmini, yaşam hakkındaki genel duyguları yansıtmakta 
ve duygusal mutluluğun bir ölçüsü olarak görülmektedir (Fişne, 2009).   Yaşam 
tatmini  ve  serbest  zaman  tatmini  arasında  pozitif  yönlü  ilişkilerin  saptandığı 
çalışmalar (Poulsen vd, 2007; Yerlisu Lapa, 2012)  ya da serbest zaman tatminin 
yaşam  tatminine  anlamlı  katkı  yaptığı  çalışmalar  bulunmaktadır  (Brown  ve 
Frankel, 1993; Hawkins vd, 2004).  

Serbest  zaman  katılımıyla  ilişkilendirilen  bir  başka  kavram  ise 
psikolojik  iyi olma kavramıdır. Bu kavram, uzun yıllar, psikolojik sağlık ya da 
psikolojik  rahatsızlık  konularının  etkisinde  kalmış  olmakla  birlikte,  kişilerin 
depresyon ya da kaygı gibi psikolojik sorunlara sahip olmamalarının bu kavra‐
mı  tam olarak  açıklayamadığı düşünülmektedir. Ryff  (1989), psikolojik  iyi ol‐
manın psikolojik problemlerin olmamasından daha fazlasını ifade ettiğini belir‐
tirken, bu kavramın olumlu benlik algısını, diğer insanlarla iyi ilişkileri, çevresel 
hâkimiyeti, özerkliği, yaşam anlamı ve sağlıklı bir gelişim yönünde olan duygu‐
ları  ifade ettiğini savunmuştur ve oluşturduğu çok boyutlu psikolojik  iyi olma 
modeli; pozitif özsaygı, diğer bireylerle  iliskilerin kalitesi, çevreyi yönetebilme 
becerisi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerde bulunma, gelisimi devam ettirme gibi 
özellikler üzerinde durmaktadır. Literatürde ise rekreatif aktivitelere katılımının 
bireylerin psikolojik iyilik hallerine olumlu katkı sunduğunu gösteren çalışma‐
ların yaygın olduğu görülmektedir (Scully vd, 1998; Edwards vd, 2005; Kelley, 
2009; Behzadnia ve Kesthtidar, 2011).  

Bütün bu çalışmalar  incelendiğinde  rekreasyon aktivitelerine katılımın 
ve bu katılımdan elde edilen tatminin hem kişinin yaşamından duyduğu genel 
memnuniyeti hem de psikolojik  iyi olma halini olumlu yönde etkilediği görül‐
mektedir. Serbest zaman katılım alışkanlığı bireylerin erken yaşta kazanabilece‐
ği bir alışkanlık da olabileceği için bu konuda kendilerine liderlik eden kişilerin 
özelliği de önem kazanmaktadır. Özellikle rekreasyonel spor aktiviteleri konu‐
sunda gençlere liderlik yapacak kişiler beden eğitimi ve spor yüksekokullarında 
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yetişmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin rekreasyon aktivitelerine katılımları 
ve bununla  ilişkili olarak  serbest  zaman  tatminleri, psikolojik  iyilik halleri ve 
yaşam tatminleri incelenmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırma amacına göre tanımlayıcı, yapılış zamanına göre kesitsel ve veri top‐
lama yöntemine göre anket çalışması olarak gerçekleşmiş olup, evren Akdeniz 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda  2012‐2013  eğitim yılında 
öğrenim  gören  648  öğrenciden  oluşmaktadır.  Tam  sayımla  planlanan  araştır‐
mada, geri dönüş oranı %61,72 olarak gerçekleşmiş ve 400 kişi çalışma grubunu 
oluşturmuştur.  Çalışma  grubunun  %66,0’sı  erkeklerden  oluşmakta  olup,  yaş 
ortalaması 21,96±1,77 şeklindedir.  

Araştırmada  veri  toplama  aracı  olarak  5  bölümden  oluşan  bir  anket 
formu  kullanılmıştır.  Birinci  bölümde demografik  bilgiler,  ikinci  bölümde  ise 
araştırmacıların  rekreatif aktivitelere katılım durumlarını gösteren bilgiler bu‐
lunmaktadır. Üçüncü bölümde ise Diener ve arkadaşları (1985) tarafından geliş‐
tirilen ve Köker (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Yaşam Tatmini Ölçeği” 
kullanılmıştır. Ölçek 1 (Kesinlikle beni ifade etmiyor) ile 7 (Tamamen beni ifade 
ediyor)  arasında değişen  7’li Likert  ölçeği  tipinde  5 maddeden  oluşmaktadır. 
Köker (1991) tarafından ölçeğin test tekrar test tutarlık katsayısı 0.85 olarak be‐
lirlenirken, bu çalışma kapsamında iç tutarlık katsayısı 0.82 olarak hesaplanmış‐
tır. Veri  toplama aracının dördüncü bölümünde Beard ve Ragheb  (1980)  tara‐
fından geliştirilen ve Karlı ve arkadaşları (2008) tarafından dilimize adaptasyo‐
nu  yapılan  “Serbest Zaman Tatmini Ölçeği”  kullanılmıştır. Adaptasyon  çalış‐
ması sırasında orjinali 51 maddeden ve altı alt boyuttan (psikolojik, eğitim, sos‐
yal, rahatlama, fizyolojik ve estetik) oluşan ölçek geçerlik ve güvenirlik analizi 
sonucunda 39 maddeye  indirgenmiş olup,  en  çok olabilirlik yöntemi ve oblik 
döndürme sonucu elde edilen faktörler varyansın %45.28’ini açıklamaktadır, iç 
tutarlık katsayısı ise 0.92’dir. Ölçekteki ifadeler 1 (Benim için hemen hemen hiç 
geçerli değil) ile 5 (Benim için hemen hemen her zaman geçerli) arasında deği‐
şen 5’li Likert ölçeği tipindedir. Bu çalışmada iç tutarlık katsayısı 0.954 şeklinde 
bulunmuştur.     Anket  formunun beşinci bölümünde  ise Ryff  (1989)  tarafından 
geliştirilmiş olan ve Akın (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Psikolo‐
jik İyilik Ölçekleri” kullanılmıştır. Toplam 84 sorudan ve 6 alt boyuttan (özerk‐
lik,  çevresel  hakimiyet,  bireysel  gelişim,  diğerleriyle  olumlu  ilişkiler,  yaşam 
amaçları, öz kabul) oluşan ölçekte ifadeler 1 (Hiç katılmıyorum) ile 6 (Tamamen 
katılıyorum)  arasından  değişen  6’lı  Likert  tipi  sorulardır.  Sorulardan  bazıları 
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ters olarak kodlanmaktadır ve skor toplamlarından elde edilecek puanlar psiko‐
lojik iyiliğin düzeyini ifade etmektedir. Güvenirlik katsayıları alt boyutlara göre 
0.86‐0.93  arasında  gerçekleşmiş,  yapılan  faktör  analizinde  açıklanan  varyans 
%68 olarak bulunmuş, doğrulayıcı faktör analizine göre ise uyum iyiliği indeks 
değerleri modeli doğrulamıştır. Bu çalışma kapsamında  iç tutarlık katsayısı ise 
0.88 olarak elde edilmiştir.  

Araştırma kapsamında yapılan istatistiksel analizler, SPSS 18.0 istatistik 
paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistik‐
sel yöntem olarak;  frekans dağılımları,  tanımlayıcı  istatistikler, Mann‐Whitney 
U testi, korelasyon analizlerinde ise Spearman’s rho testi kullanılmıştır. Verile‐
rin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogrov‐Smirnov testiyle incelenmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmada öncelikle katılımcıların demografik bulguları  incelenmiş, buna göre 
katılımcılar, 21.96±1.77 yaş ortalamasına  sahip, %66.0 oranında erkek ağırlıklı, 
%70.3  oranında  şehirde  doğmuş,  ekonomik  düzeylerini %46.0  oranında  orta 
olarak gören bireylerden oluşmaktadır (Tablo 1).  

Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bulgular 

 
 Frekans Yüzde 

Cinsiyet Erkek 264 66,0 

Kadın 136 34,0 

Toplam 400 100,0 

Doğum Yeri Şehir 281 70,3 

Kasaba 82 20,5 

Köy 37 9,3 

Toplam 400 100,0 

Katılımcıların Algıladıkları  Ekonomik Düzey Çok iyi 29 7,3 

İyi 136 34,0 

Orta 184 46,0 

Kötü 42 10,5 

Çok kötü 9 2,3 

Toplam 400 100,0 

Gelir Düzeyi 1000 TL ve altı 47 11,8 

1001 TL-2000 TL 94 23,5 

2001 TL-3000 TL 130 32,5 

3001 TL-4000 TL 80 20,0 
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 4001 TL-5000 TL 25 6,3

 5001 TL ve üzeri 22 5,5

 Yanıtsız 2 ,5

 Toplam 400 100,0

Katılımcıların rekreatif aktivitelere katılımları ile ilgili sorulardan aktivi‐
telere katıldıkları kişilerle  ilgili olanına verdikleri yanıtlara bakıldığında vurgu 
sayısı en yüksek olan seçeneğin arkadaşlarla katılım olduğu, 400 kişilik çalışma 
grubunun %93.5’ inin bu seçeneğe vurgu yaptığı görülmektedir. Rekreatif akti‐
vitelerine  katılım  nedenleri  içinde  en  yüksek  vurguya  sahip  olan  seçenek  ise 
%80.3  ile “Eğlenceli olduğu  için”  seçeneği olup, bunu %72.0  ile “Arkadaşlarla 
beraber olma isteği” izlemektedir (Tablo 2).  

Tablo 2. Katılımcıların Rekreatif Aktivitelere Katıldıkları Kişiler ve Katılma Nedenleri ile İlgili Vurgu 
Sayıları 

 
 Vurgu 

Sayısı % N 

Aktivitelere Katıldıkları Kişiler Tek başına katılırım 92 23.0 400

 Arkadaşlarla katılırım 374 93.5 400

 Aileyle katılırım 80 20.0 400

 Diğer 1 0.3 400

Aktivitelere Katılım Nedeni Eğlenceli olduğu için 321 80.3 400

 Arkadaşlarla beraber olma isteği 288 72.0 400

 Rahatlamak için 247 61.8 400

 Sıkıntıdan kurtulmak ve stres atmak için 161 40.3 400

 Yeni bir çevreye girmek için 95 23.8 400

 Çevredekilerin etkisi  103 25.8 400

 Yalnızlıktan kurtulma 150 37.5 400

 Mutluluk 257 64.3 400

 Yeni beceriler edinme ve kullanma 137 34.3 400

Katılımcıların  rekreatif  aktivitelere  katılım düzeyleri  ile  ilgili  bulgular 
incelendiğinde  haftalık  ağırlıklı  olarak  6‐10  saat  arasında  (%46.5);  3‐4  kez 
(%40.8) katıldıkları belirlenmiştir. Katılımcılar sportif ve sosyal aktivitelere aktif 
katılımı  tercih  ederken  (sırasıyla  %93.0  ve  %82.8),  kültürel  aktivitelere  pasif 
olarak katılmaktadır (%62.0) (Tablo 3).  
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Tablo 3. Katılımcıların Rekreatif Aktivitelere Katılım Düzeyleri ile İlgili Bulgular 

 
 Frekans Yüzde 

Haftalık katılım süresi 1-5 saat 102 25.5 

6-10 saat 186 46.5 

11-15 saat 75 18.8 

16 saat ve üzeri 37 9.3 

Toplam 400 100,0 

Haftalık katılım sıklığı 1-2 kez 59 14.8 

3-4 kez 163 40.8 

5-6 kez 123 30.8 

7 kez ve üzeri 55 13.8 

Toplam 400 100.0 

Rekreatif Spor Aktivitelerine Katılım Durumu Aktif 372 93.0 

Pasif 28 7.0 

Toplam 400 100.0 

Sosyal Aktivitelerine Katılım Durumu Aktif 331 82.8 

Pasif 69 17.3 

Toplam 400 100.0 

Kültürel Aktivitelere Katılım Durumu Aktif 151 37.8 

Pasif 248 62.0 

Yanıtsız 1 0.3 

Toplam 400 100.0 

Katılımcıların çalışma kapsamında yer alan ölçeklerden aldıkları puan‐
lar  incelendiğinde,  7’li  Likert  ölçeği  olan  yaşam  tatmini  ölçeğinden  4.39±1.01 
şeklinde  bir  ortalamanın  üzerinde  bir  değere  sahip  oldukları  görülmektedir. 
Bunun yanında serbest zaman tatmin ölçeği incelendiğinde ise en yüksek orta‐
lamaya 3.98±0.78  ile estetik alt boyutunun sahip olduğu, bunu 3.87±0.80  ile ra‐
hatlama alt boyutunun izlediği görülmektedir. Çalışma grubunun psikolojik iyi 
olma ölçeklerinden aldıkları toplam puanlar incelendiğinde ise en yüksek puan‐
ların  48.44±6.93  ile  çevresel  hakimiyet  alt  boyutuna  ait  olduğu  görülmektedir 
(Tablo 4). 
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Tablo 4. Katılımcıların Yaşam Tatmini,  Serbest Zaman Tatmini ve Psikolojik İyilik Ölçeğinden Al‐
dıkları Puanlar 

 
 Ortalama Standart Sapma

Yaşam Tatmini  4.39 1.01

Serbest Zaman Tatmini Psikolojik 3.86 0.71

 Eğitim 3.84 0.68

 Sosyal 3.81 0.69

 Rahatlama 3.87 0.80

 Fizyolojik 3.86 0.73

 Estetik 3.98 0.78

 Genel ortalama  3.86 0.60

Psikolojik İyi Olma Ölçekleri Özerklik 48.06 7.02

 Çevresel hakimiyet 48.44 6.93

 Bireysel gelişim 48.11 7.67

 Diğerleriyle olumlu ilişkiler 47.97 7.11

 Yaşam amaçları 46.22 7.18

 Öz kabul 47.34 7.54

 Genel toplam 285.14 35.05

Katılımcıların yaşam tatmini ölçeğinden aldığı puanlarla serbest zaman 
tatmini ölçeği genel ortalaması ve alt boyutları arasındaki korelasyon incelendi‐
ğinde, yaşam tatmini ile en yüksek korelasyona serbest zaman tatmini psikolo‐
jik  alt  boyutunun  sahip  olduğu  (r=0.31,  p<0.001),  bunu  serbest  zaman  tatmin 
ölçeğinin genel ortalamasının  izlediği görülmektedir (r=0.30, p<0.001). Korelas‐
yon katsayılarının bütün  alt boyutlarda p<0.001 düzeyine  anlamlı olduğu gö‐
rülmektedir (Tablo 5).  

Tablo 5. Katılımcıların Yaşam Tatmini ve Serbest Zaman Tatmini Ölçeğinden Aldığı Puanlar Arasın‐
daki Korelasyonun Analizi 

 
 Yaşam Tatmini Genel Ortalama  

Yaşam Tatmini Genel Ortalama r=1

Serbest Zaman Tatmini Psikolojik r=0.31, p<0.001

 Eğitim r=0.25, p<0.001

 Sosyal r=0.26, p<0.001

 Rahatlama r=0.22, p<0.001

 Fizyolojik r=0.21, p<0.001

 Estetik r=0.27, p<0.001
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Genel ortalama r=0.30, p<0.001 

Katılımcıların  psikolojik  iyi  olma  hali  ölçeklerinden  aldığı  puanlarla 
serbest zaman tatmini ölçeği genel ortalaması ve alt boyutları arasındaki kore‐
lasyon incelendiğinde, psikolojik iyilik hali toplam puanı ile en yüksek korelas‐
yona serbest zaman tatmin ölçeğinin eğitim alt boyutunun (r=0.39, p<0.001), ve 
serbest zaman tatmini ölçeğinin genel ortalamasının bunu sahip olduğu görül‐
mektedir  (r=0.39,  p<0.001).  Korelasyon  katsayılarının  bütün  alt  boyutlarda 
p<0.001 düzeyine anlamlı olduğu görülmektedir (Tablo 6).  

Tablo 6. Katılımcıların Psikolojik İyi Olma Hali ve Serbest Zaman Tatmini Ölçeğinden Aldığı Puan‐
lar Arasındaki Korelasyonun Analizi 

 
  Psikolojik İyi Olma Genel Toplam   

Psikolojik İyi Olma Hali Genel Toplam  Genel Toplam r=1 

Serbest Zaman Tatmini Psikolojik r=0.35, p<0.001 

Eğitim r=0.39, p<0.001 

Sosyal r=0.36, p<0.001 

Rahatlama r=0.38, p<0.001 

Fizyolojik r=0.30, p<0.001 

Estetik r=0.24, p<0.001 

Genel ortalama  r=0.39, p<0.001 

  Katılımcıların  rekreatif  aktivitelere  katılım  sürelerine  göre  yaşam  tat‐
minleri, serbest zaman tatminleri ve psikolojik iyilik halleri incelendiğinde özel‐
likle yaşam tatmininde rekreatif aktivite katılım süreleri daha yüksek olan grup‐
ta daha yüksek bir yaşam tatmini olduğu görülmektedir. Serbest zaman tatmi‐
ninde ise psikolojik, sosyal, rahatlama, fizyolojik boyutlarında ve ölçeğin genel 
ortalamasında daha yüksek değerler elde edilmiştir. Psikolojik iyi olma halinde 
ise  sadece  yaşam  amaçları  alt  boyutunda  rekreatif  aktivitelere  katılım  süresi 
yüksek olan grupta daha yüksek ortalama elde edilmiştir (Tablo 7).  

Tablo 7. Katılımcıların Rekreatif Aktivitelere Katılım Süresine Göre Yaşam Tatminlerinin, Serbest 
Zaman Tatminlerinin ve Psikolojik İyilik Hallerinin Karşılaştırılması 

Değişken 
1-10 Saat Katılanlar 

(N=288)

≥11 Saat Katılanlar 

(N=112) Z p 

Ss Ss

Yaşam Tatmini 4.28 0.91 4.67 1,19 -3.62 0.000*** 

Serbest Zaman Tatmini   

Psikolojik 3.82 0.71 3.97 0.69 -1.97 0.048* 
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Eğitim 3.80 0.70 3.93 0.61 -1.41 0.160

Sosyal 3.77 0.68 3.92 0.68 -2.04 0.042*

Rahatlama 3.80 0.82 4.05 0.71 -2.74 0.006**

Fizyolojik 3.81 0.75 4.00 0.67 -2.24 0.025*

Estetik 3.94 0.79 4.09 0.73 -1.69 0.091

Genel ortalama 3.81 0.60 3.98 0.57 -2.37 0.018*

Psikolojik İyi Olma Hali   

Özerklik 46.87 7.08 47.54 6.85 -1.28 0.200

Çevresel hakimiyet 48.65 6.91 47.91 6.98 -1.04 0.300

Bireysel gelişim 48.10 7.65 48.14 7.75 -1.19 0.853

Diğerleriyle olumlu 47.99 7.08 47.93 7.21 -0.04 0.918

Yaşam amaçları 45.74 6.87 47.46 7.81 -1.98 0.048*

Öz kabul 47.34 7.66 47.32 7.25 -0.08 0.935

Genel toplam 284.69 34.35 286.30 36.93 -0.68 0.496

*p<0.05, **p<0.01, p<0.001*** 

Katılımcıları  rekreatif  spor  aktivitelerine  katılım  biçimine  göre  yaşam 
tatminleri, serbest zaman tatminleri ve psikolojik iyilik halleri karşılaştırıldığın‐
da aktivitelere aktif katılanlarda yaşam tatminin daha yüksek olduğu görülmek‐
tedir. Serbest zaman tatmini açısından ise rekreatif spor aktivitelerine aktif katı‐
lanların estetik alt boyut dışında bütün serbest zaman tatmini alt boyutlarından 
daha yüksek ortalama elde ettiği görülmektedir. Psikolojik iyi olma hali açısın‐
dan spor aktivitelerine aktif katılım veya pasif katılım arasında anlamlı bir fark‐
lılık görülmemiştir.  

Tablo 8. Katılımcıların Rekreatif Spor Aktivitelerine Katılım Biçimine Göre Yaşam Tatminlerinin, 
Serbest Zaman Tatminlerinin ve Psikolojik İyilik Hallerinin Karşılaştırılması 

Değişken 
Aktif Katılanlar 

(N=372)

Pasif Katılanlar 

(N=28) Z p 

Ss Ss

Yaşam Tatmini 4.42 1.01 3.96 0.83 -2.242 0.025* 

Serbest Zaman Tatmini   

Psikolojik 3.89 0.69 3.44 0.79 -2.966 0.003**

Eğitim 3.87 0.67 3.46 0.65 -2.968 0.003**

Sosyal 3.83 0.68 3.50 0.70 -2.383 0.017*

Rahatlama 3.90 0.80 3.49 0.77 -2.748 0.006**

Fizyolojik 3.89 0.71 3.46 0.92 -2.482 0.013*

Estetik 4.00 0.78 3.79 0.69 -1.656 0.098
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Genel ortalama 3.89 0.60 3.50 0.54 -3.313 0.001** 

Psikolojik İyi Olma Hali   

Özerklik 47.16 7.09 45.75 5.89 -0.773 0.439 

Çevresel hakimiyet 48.52 7.01 47.43 5.78 -0.740 0.459 

Bireysel gelişim 48.12 7.79 48.04 5.88 -0.326 0.745 

Diğerleriyle olumlu 47.98 7.15 47.86 6.61 -0.101 0.920 

Yaşam amaçları 46.32 7.33 44.89 4.70 -0.610 0.542 

Öz kabul 47.30 7.67 47.86 5.68 -0.875 0.382 

Genel toplam 285.39 35.78 281.82 23.54 -0.061 0.451 

*p<0.05, **p<0.01, p<0.001*** 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
öğrencilerinin rekreasyon aktivitelerine katılımlarının ve serbest zaman tatmin‐
lerinin  incelenmesi, bu parametrelerle yaşam  tatminlerinin ve psikolojik  iyilik 
hallerinin ilişkilendirilmesidir.  

Bulgular incelendiğinde öğrencilerin rekreasyon aktivitelerine kimlerle katıldık‐
ları ile ilgili soruda en fazla vurguyu arkadaşlarla katılım konusunda yaptıkları 
(%93.5), aktivitelere katılım nedenleri içinde de arkadaşlarla birlikte olma nede‐
nini ikinci sırada vurguladıkları (%72.0) görülmektedir. Bu da rekreatif aktivite‐
ler yoluyla sosyalleştiklerini ve arkadaşların büyük etkisinin olduğunu göstere‐
bilmektedir. Katılımcılar rekreatif aktivitelere haftada 6‐10 saat arasında, genel‐
de 3‐4 kez  sıklıkla  (%40.8) katılmaktadır. Rekreasyonel  spor aktivitelerine  çok 
büyük oranda aktif katılım tercih edilmektedir (%93.0). 

Yapılan  istatistiksel  analizde  katılımcıların  yaşam  tatmini  ölçeğinden 
aldığı puanlarla serbest zaman  tatmini ölçeği genel ortalaması ve alt boyutları 
arasındaki  korelasyon  incelenmiş,  yaşam  tatmini  ile  en  yüksek  korelasyona 
serbest zaman tatmini psikolojik alt boyutunun sahip olduğu (r=0.31, p<0.001), 
bunu serbest zaman  tatmin ölçeğinin genel ortalamasının  izlediği görülmekte‐
dir  (r=0.30,  p<0.001).  Korelasyon  katsayılarının  bütün  alt  boyutlarda  p<0.001 
düzeyine anlamlı olduğu görülmektedir. Yaşam  tatmini ve  serbest zaman  tat‐
mini arasında elde edilen pozitif korelasyonlar  literatürdeki diğer çalışmalarla 
örtüşmektedir  (Brown ve Frankel, 1993; Huang ve Carleton, 2003; Poulsen vd, 
2007; Yerlisu Lapa,  2012). Katılımcıların psikolojik  iyi olma hali ölçeklerinden 
aldığı puanlarla serbest zaman  tatmini ölçeği genel ortalaması ve alt boyutları 
arasındaki korelasyon  incelendiğinde, psikolojik  iyilik hali toplam puanı  ile en 
yüksek  korelasyona  serbest  zaman  tatmin  ölçeğinin  eğitim  alt  boyutunun 
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(r=0.39, p<0.001), ve serbest zaman  tatmini ölçeğinin genel ortalamasının sahip 
olduğu  görülmektedir  (r=0.39,  p<0.001).  Korelasyon  katsayılarının  bütün  alt 
boyutlarda p<0.001 düzeyine anlamlı olduğu  saptanmıştır. Dolayısıyla  serbest 
zaman  aktivitelerine  katılımdan  doyum  sağlayan  kişilerin  hem  yaşamlarının 
genelinde edindikleri tatminin daha yüksek olduğu hem de psikolojik iyi olma 
hali açısından daha olumlu bir durumda oldukları görülmektedir.  

Rekreatif aktivitelere katılım süresine göre yaşam tatmini ve psikolojik 
iyilik  hali  skorları  karşılaştırıldığında  ise  özellikle  yaşam  tatmininde  rekreatif 
aktivitelere katılımın daha yüksek olduğu grupta anlamlı bir farklılık elde edil‐
diği ve yaşam tatmininin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç da litera‐
türde  çeşitli  çalışmalarla  paraleldir. Yaşlı  bireylere  yönelik  olarak  yapılan  bir 
çalışmada boş zamanda rekreatif aktivitelere katılımın yaşam tatminini arttırdı‐
ğı görülmüştür (Baack, 1985). Üniversite öğrencilerine yönelik olarak yapılan bir 
başka çalışmada da serbest zaman katılımı ile yaşam tatmini pozitif ve anlamlı 
korelasyona sahip olarak bulunmuştur (Huang, ve Carleton, 2003). Psikolojik iyi 
olma  halinde  ise  sadece  yaşam  amaçları  alt  boyutunda  rekreatif  aktivitelere 
katılım süresi yüksek olan grupta daha yüksek ortalama elde edilmiştir. Yoga 
katılımcısı kadınlara yönelik yapılan bir çalışmada ise yoga katılımı ile psikolo‐
jik iyilik puanları ve alt boyutları ile anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Her ne 
kadar katılımcıların psikolojik  iyilik puanları yüksek bulunsa da katılımcıların 
çok deneyimli olması ve verinin dağılımının çarpık olması böyle bir sonuca yol 
açmış  olarak  yorumlanmıştır  (Kelley,  2009).  Behzadnia  ve  Kesthtidar  (2011) 
tarafından üniversitede sporcu olmayan erkek öğrencilere yapılan bir çalışmada 
antrenman  öncesi  ve  sonrası  denek  ve  kontrol  gruplarında  karşılaştırılmıştır. 
Ryff’ın  psikolojik  iyilik  ölçekleri  uygulanarak  yapılan  çalışmada  aerobik  ant‐
renmanın  psikolojik  iyiliğe  olumlu  etkisi  olduğu  bulunmuştur  (Behzadnia  ve 
Kesthtidar, 2011).  

Bir başka karşılaştırma da rekreatif spor aktivitelerine aktif ve pasif katı‐
lıma göre, yaşam tatmini, serbest zaman tatmini ve psikolojik iyiliğin karşılaştı‐
rılması  şeklinde gerçekleştirilmiştir. Spor aktivitelerine aktif katılan bireylerde 
yaşam  tatmini  ve  serbest  zaman  tatmini  (estetik  alt  boyutu  dışında)  anlamlı 
olarak yüksek bulunmuş, psikolojik iyilik hali açısından ise anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. Buna karşın, düzenli egzersiz yapan bireylerle egzersiz yapma‐
yan  bireylerin  karşılaştırıldığı  bir  çalışmada  düzenli  egzersiz  yapan  grubun 
psikolojik  iyilik ölçeğinin  tüm boyutları olan özerklik, kişisel gelişim, çevresel 
hakimiyet, yaşam amaçları, diğerleriyle olumlu ilişkiler ve öz kabul boyutların‐
da  egzersiz  yapmayan  gruba  göre  daha  yüksek  puanlar  aldığı  görülmüştür 
(Edwards vd, 2005). Nitel olarak tasarlanan bir çalışmada ise kadınların özerkli‐
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ği destekleyen boş zaman fiziksel aktivitelerine katılımın psikolojik iyiliği daha 
yüksek düzeyde hissettirdiği sonucu elde edilmiştir (Lloyd ve Little, 2010).  

DEĞERLENDİRME 

Çalışma genel olarak incelendiğinde ve literatür bilgileri göz önünde bulundu‐
ğunda, rekreatif aktivitelere katılımın serbest zaman tatmini ve yaşam tatminini 
olumlu  etkilediği  söylenebilmektedir.  Serbest  zamanda  elde  edilen  tatmin  de 
hem yaşam  tatmini hem de psikolojik  iyi olma haliyle pozitif  anlamlı  ilişkiye 
sahiptir.  Çalışmanın  daha  çok  sayıda  denekle  ve  daha  ileri  analiz  teknikleri 
uygulanarak tekrarlanması, bu  ilişkileri etkilediği düşünülen farklı değişkenle‐
rin ilişkisini saptayacak ve bu değişkenlerin içinde serbest zaman katılımının ve 
tatmininin rolünü daha belirgin hale getirecektir.  
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; yaz spor okullarına katılan gençlerin spora katılım motivasyon dü‐
zeylerini belirlemek ve bazı bağımsız değişkenlere göre spora katılım motivasyonlarının fark‐
lılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013 
yılı yaz döneminde,  farklı  şehirlerde ve  farklı sportif branşlarda yaz spor okullarına devam 
eden 182’si kadın ve 256’sı erkek 438 genç oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki genç‐
lerin yaşları, 9 ile 18 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 13.51 ± 2.36’dır. Araştırma‐
da veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Gill 
ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilen; Oyar ve arkadaşları (2001) tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği (Participation Motivation Questionnaire‐PMQ)” ve‐
ri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, SPSS 20 paket programında betimsel istatistik 
yöntemler ve tek faktörlü MANOVA kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
bulgular doğrultusunda, spora katılım nedenleri arasında en önemi faktörün Beceri Gelişimi, 
en önemsiz faktörlerin ise Arkadaş ve Eğlence faktörleri olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araş‐
tırma sonucunda, gençlerin “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği’nden aldıkları puanların cinsiyet, 
yaş, sportif branş ve coğrafi bölge değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görül‐
müştür.  
 
Anahtar Sözcükler: Spora katılım, serbest zaman, yaz spor okulları 
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1970 ve 1980’lerde gençlik sporları, birçok spor psikoloğunun da  içinde yer al‐
dığı  spor  ve  egzersiz  bilimcinin  ilgisini  çekmiştir  (Alderman  ve Wood  1976; 
Ogilvie 1979; Simon 1979; Scanlan ve Lewthwaite 1986). Spor psikologları özel‐
likle  spora  katılımın  nedenleri  üzerine  odaklanmış  (Gill,  2000);  spora  katılım 
güdüsü  (participation motivation)  kavramı,  gençlik  sporunda  araştırılması  ve 
incelenmesi  gereken  bir  konu  olarak  değerlendirilmiştir  (Oyar  ve  arkadaşları 
2001). Bu bağlamda, özellikle “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği (Participation Mo‐
tivation Questionnaire)’nin Gill ve arkadaşları (1983) tarafından geliştirilmesi ile 
birlikte  farklı örneklemler üzerinde birçok çalışma  (Gould ve arkadaşları 1985; 
Buonamano ve arkadaşları 1995; Yan ve McCullagh 2004; Altıntaş ve arkadaşla‐
rı 2010; Garyfallos ve Asterios 2011) yapılmış ve gençlerin spora katılım neden‐
leri ile ilgili önemli bilgiler elde edilmiştir. Trembath ve arkadaşları (2002), genç‐
lerin spora katılım nedenlerini, konu ile ilgili çeşitli araştırma (Gill ve arkadaşla‐
rı 1983; Gould ve arkadaşları 1985; Wankel ve Kreisel 1985; Klint ve Weiss 1986; 
Wang ve Wiese‐Bjornstal 1996) sonuçlarını  inceleyerek beceri kazanımı, başarı 
ve  statü,  yarışma,  enerji  harcama,  eğlence, mücadele,  arkadaşlık  veya  takım 
üyeliği ve fiziksel uygunluk şeklinde sıralamaktadır.  

Konu  ile  ilgili ülkemizdeki  literatür  incelendiğinde, genellikle yaş, cin‐
siyet ve sportif branş ekseninde birçok araştırma  (Şirin 2008; Altıntaş ve arka‐
daşları 2010; Ekmekçi ve arkadaşları 2010; Pehlivan ve Saraç 2011; Hacıcaferoğ‐
lu ve arkadaşları 2013) yapıldığı görülmekle birlikte kültürel farklılıkların spora 
katılım üzerindeki etkisinin çalışma konusu yapıldığı bir araştırmanın olmadığı 
belirlenmiştir. Oysa ülkemizde bireyleri spora yönlendiren nedenleri belirlemek 
amacı  ile yapılacak çalışmalarda konunun yaş, cinsiyet ve sportif branşın yanı 
sıra ‘kültür’ gibi farklı boyutlarla ele alınması daha detaylı bilgilere ulaşmamız 
açısından oldukça önemli olacaktır  (Oyar ve arkadaşları 2001). Yan ve McCul‐
lagh (2004)’ın çalışmasının sonuçları da cinsiyet ve yaştan ziyade kültürel farklı‐
lıkların  spora  katılım motivasyonunu  etkileyebileceğini  göstermektedir.  Bura‐
dan hareketle bu  araştırmanın  amacı, yaz  spor okullarına katılan öğrencilerin 
spora katılım motivasyon düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, yaş, sportif branş 
ve coğrafi bölge değişkenlerine göre spora katılım motivasyonlarının farklılaşıp 
farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. 

YÖNTEM 

Betimsel  araştırma modelindeki  araştırmanın  çalışma  grubunu,  2013  yılı  yaz 
döneminde,  farklı  şehirlerde  ve  farklı  sportif  branşlarda  (atletizm,  basketbol, 
bisiklet, boks, cimnastik, dans, futbol, kick boks, masa tenisi, taekwondo, tenis, 
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voleybol, vücut geliştirme, wushu ve yüzme) yaz spor okullarına devam eden 
182’si kadın ve 256’sı erkek 438 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma kapsamın‐
daki  öğrencilerin  yaşları,  9  ile  18  arasında  değişmekte  olup  yaş  ortalamaları 
13.51 ± 2.36’dır.  

Araştırmada, araştırmacılar  tarafından geliştirilen  ‘Kişisel Bilgi Formu’ 
ve genç bireylerin spora katılma nedenlerini belirlemek amacı  ile Gill ve arka‐
daşları  (1983)  tarafından geliştirilen; Oyar ve arkadaşları  (2001)  tarafından ge‐
çerlik‐güvenirlik  çalışması  yapılarak Türkçe’ye uyarlanan  “Spora Katılım Gü‐
düsü Ölçeği (Participation Motivation Questionnaire‐PMQ)” veri toplama aracı 
olarak kullanılmıştır. PMQ, 8 alt  faktör  (Başarı/Statü, Fiziksel Uygunluk/Enerji 
Harcama, Takım Üyeliği/Ruhu, Arkadaş, Eğlence, Yarışma, Beceri Gelişimi ve 
Hareket/Aktif Olma) ve 29 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri  (1)  ‘Hiç 
Önemli Değil’, (2) ‘Biraz Önemli’ ve (3) ‘Çok Önemli’ biçiminde puanlanmakta‐
dır. Bu  araştırmada  toplanan  veriler üzerinde  hesaplanan Cronbach Alpha  iç 
tutarlık katsayısı ise 0.81’dir.  

Araştırma kapsamında yapılan istatistiksel analizler, SPSS 20.0 istatistik 
paket programı  aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde 
istatistikî yöntem olarak;  frekans, aritmetik ortalama,  standart  sapma;  tek  fak‐
törlü MANOVA  ve ANOVA  testleri  kullanılmıştır.  Verilerin  normal  dağılım 
durumu Skewness ve Kurtosis  (çarpıklık ve basıklık) katsayıları, varyansların 
eşitliği ise Levene testi ile incelenmiştir (Büyüköztürk 2008). 

BULGULAR 

Çalışma kapsamındaki katılımcıların,  “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği”nden al‐
dıkları toplam puanların aritmetik ortalaması 2.59 ve standart sapması 0.25’dir. 
Tablo  1  incelendiğinde  faktör  bazında  ise  en  düşük  ortalamanın Arkadaş  ve 
Eğlence  boyutlarında  (2.51),  en  yüksek  ortalamanın  da  Beceri Gelişimi  boyu‐
tunda (2.66) olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Ölçek puanlarının dağılımı 

  Madde 
Sayısı  N    Ss  Çarpıklık Basıklık Min.  Maks. 

Başarı/Statü  5  438  2.53  0.37  ‐0.520 ‐0.413 7  15 

Fiz. Uy./Enerji Harcama  5  438  2.62  0.31  ‐0.708 0.199 7  15 

Takım Üyeliği/Ruhu  4  438  2.64  0.41  ‐1.079 0.322 5  12 

Arkadaş  3  438  2.51  0.42  ‐0.605 ‐0.314 4  9 

Eğlence  4  438  2.51  0.43  ‐0.640 ‐0.378 5  12 

Yarışma  3  438  2.62  0.43  ‐1.225 1.132 3  9 
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Beceri Gelişimi  3  438  2.66  0.40  ‐1.046 0.396  4  9 

Hareket/Aktif Olma  2  438  2.64  0.48  ‐1.145 0.268  2  6 

Toplam Ölçek  29  438  2.59  0.25  ‐0.442 ‐0.177  50  87 

MANOVA sonuçları, cinsiyet değişkeninin PMQ alt  faktörleri üzerindeki  te‐
mel  etkisinin  anlamlı  olduğunu  göstermektedir  [λ=0.861,  F(8,  429)=8.689, 
p<0.01]. Hangi bağımlı değişkenin çok değişkenli anlamlılığa katkı sağladığını 
anlamak amacıyla yapılan analiz sonuçlarına göre de cinsiyet ana etkisi açısın‐
dan  ‘Başarı/Statü’ [F(1, 436)=23.938, p<0.01],  ‘Arkadaş’ [F(1, 436)=5.492, p<0.05], 
‘Yarışma’ [F(1, 436)=24.470, p<0.01]    ve ‘Hareket/Aktif Olma’ [F(1, 436)=11.590, 
p<0.01] alt boyut puanlarının anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Anlamlı  farklılığın  tespit edildiği  tüm alt boyutlarda erkek katılımcıların orta‐
lama puanları kadınların puanlarından daha yüksektir (Tablo 2).  

Analizler, yaş değişkeninin PMQ alt  faktörleri üzerindeki  temel etkisinin ol‐
madığını  [λ=0.970, F(8, 429)=1.674, p>0.05] ancak  faktör düzeyinde sadece  ‘Ar‐
kadaş’  [F(1, 436)=6.370, p<0.05] boyutunda puanların anlamlı olarak farklılaştı‐
ğını göstermektedir. Bu boyutta, 9‐13 yaş grubundaki katılımcıların puanları 14‐
18 yaş grubundaki katılımcıların puanlarından daha yüksektir (Tablo 2).   

MANOVA sonuçları, sportif branş değişkeninin PMQ alt faktörleri üzerindeki 
temel  etkisinin  anlamlı  olduğunu  göstermektedir  [λ=0.782,  F(8,  429)=14.935, 
p<0.01].  Sportif  branş  ana  etkisi  açısından  ‘Başarı/Statü’  [F(1,  436)=52.336, 
p<0.01],  ‘Takım  Üyeliği/Ruhu’  [F(1,  436)=55.668,  p<0.01],  ‘Eğlence’  [F(1, 
436)=14.667, p<0.01]    ve ‘Yarışma’ [F(1, 436)=27.060, p<0.01] alt boyut puanları‐
nın anlamlı olarak  farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı  farklılığın  tespit 
edildiği  tüm alt boyutlarda  takım  sporları  ile  ilgilenen katılımcıların ortalama 
puanları daha yüksektir (Tablo 2).  

Tablo 2. Cinsiyet, yaş ve spor branşına göre ölçek puanlarının dağılımı 

Faktör 
Kadın 
(N=182) 

Erkek 
(N=256) 

9‐13 Yaş 
(N=215) 

14‐18 Yaş 
(N=223) 

Bireysel 
(N=226) 

Takım 
(N=211) 

Ss  Ss  Ss  Ss  Ss    Ss 

F1  2.43  0.40  2.61  0.33  2.54  0.37  2.53  0.38  2.42  0.38  2.66  0.32 

F2  2.65  0.29  2.60  0.33  2.62  0.31  2.62  0.32  2.59  0.32  2.65  0.31 

F3  2.61  0.40  2.65  0.42  2.67  0.39  2.61  0.43  2.50  0.46  2.78  0.29 

F4  2.45  0.43  2.55  0.41  2.56  0.40  2.46  0.44  2.48  0.40  2.54  0.44 

F5  2.47  0.46  2.54  0.40  2.51  0.44  2.52  0.41  2.44  0.44  2.59  0.40 

F6  2.51  0.46  2.71  0.38  2.65  0.41  2.60  0.45  2.52  0.48  2.73  0.34 

F7  2.62  0.40  2.68  0.41  2.69  0.42  2.62  0.39  2.66  0.38  2.65  0.42 

F8  2.55  0.49  2.70  0.46  2.66  0.47  2.61  0.49  2.62  0.50  2.66  0.45 
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(F1: Başarı/Statü, F2: Fiziksel Uygunluk/Enerji Harcama, F3: Takım Üyeliği/Ruhu, F4: Arkadaş, F5: Eğlen‐
ce, F6: Yarışma, F7: Beceri Gelişimi, F8: Hareket/Aktif Olma) 

Analiz  sonuçları,  coğrafi  bölge  değişkeninin  PMQ  alt  faktörleri  üzerindeki 
temel  etkisinin  anlamlı  olduğunu  göstermektedir  [λ=0.497,  F(16,  856)=22.366, 
p<0.01]. Hangi bağımlı değişkenin çok değişkenli anlamlılığa katkı sağladığını 
anlamak amacıyla ANOVA yapılmış ve  tüm alt boyutlarda puanların anlamlı 
olarak farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (Tablo 3).  

Tablo 3. Coğrafi bölgelere göre ölçek puanlarının dağılımı 

Faktör 
İç Anadolu 
(N=151) 

Karadeniz 
(N=187)

Marmara 
(N=100)

  Ss  Ss  Ss 

Başarı/Statü  2.52  0.35  2.62  0.39  2.39  0.33 

Fiziksel Uygunluk/Enerji Harcama  2.52  0.33  2.72  0.30  2.60  0.26 

Takım Üyeliği/Ruhu  2.42  0.44  2.74  0.39  2.76  0.27 

Arkadaş  2.59  0.40  2.52  0.47  2.37  0.33 

Eğlence  2.55  0.45  2.60  0.38  2.28  0.40 

Yarışma  2.59  0.39  2.70  0.45  2.52  0.42 

Beceri Gelişimi  2.35  0.39  2.86  0.30  2.75  0.31 

Hareket/Aktif Olma  2.47  0.57  2.75  0.39  2.69  0.41 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcılar spora katılımları üzerinde 
etkili  olan  nedenleri  önem  sırasına  göre Beceri Gelişimi, Hareket/Aktif Olma, 
Takım Üyeliği/Ruhu, Yarışma, Fiziksel Uygunluk/Enerji Harcama, Başarı/Statü, 
Arkadaş ve Eğlence  şeklinde belirtmişlerdir. Bu sonuç,  literatürdeki bazı araş‐
tırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir (Oyar ve arkadaşları 2001; Şirin ve 
arkadaşları  2008;  Ekmekçi  ve  arkadaşları  2010;  Çetinkalp  ve  Turksoy  2011; 
Garyfallos ve Asterios 2011).  

Araştırma sonuçları, birçok çalışmada (Gould ve arkadaşları 1985; Klint 
ve Weiss 1986; Oyar ve arkadaşları 2001; Kazak 2007; Pehlivan ve Saraç 2011) 
elde edilen sonuçlara paralel olarak spora katılım motivasyonu üzerinde cinsi‐
yet  değişkenine  göre  anlamlı  farklılıklar  olduğunu  göstermektedir.  Fiziksel 
Uygunluk/Enerji Harcama boyutu hariç  tüm boyutlarda erkek katılımcılar, ka‐
dın katılımcılara göre daha yüksek motivasyon düzeyine sahiptirler.   

Sonuçlar  9‐13  yaş  grubundaki  katılımcıların  katılım motivasyonu  dü‐
zeylerinin  tüm boyutlarda 14‐18 grubundaki katılımcılardan yüksek olduğunu 
göstermektedir.  Tüm  faktörlerde  olmamakla  birlikte  bazı  araştırmalarda  da 
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yaşça  genç  olanların  daha  yüksek motivasyon  düzeyine  sahip  olduğu  rapor 
edilmiştir (Buonamano ve arkadaşları 1995; Şirin ve arkadaşları 2008).  

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç, Beceri Gelişimi boyutu hariç 
tüm boyutlarda bireysel sportif branşlarla ilgilenen katılımcıların takım sporları 
ile ilgilenen katılımcılara göre daha düşük motivasyon düzeyine sahip olduğu‐
dur. McCarthy ve arkadaşları (2007)ʹnın araştırmasında takım sporları ile ilgile‐
nen  çocuklar,  kazandıkları  deneyimden  bireysel  sporlar  ile  ilgilenenlere  göre 
daha tatminkâr olduklarını belirtmişlerdir. Diğer taraftan takım sporları, sosyal‐
leşme  fırsatları  sunarak bireylerin birliktelik duygularının gelişimine yardımcı 
olmaktadır (Manolas 2005’den akt. Garyfallos ve Asterios 2011).  

Coğrafi bölge değişkenine göre katılım motivasyonu düzeyi  incelendi‐
ğinde  ise  tüm  boyutlar  için  anlamlı  farklılıkların  olduğu  görülmekle  birlikte 
genel olarak Karadeniz Bölgesinde yaşayan katılımcıların motivasyon düzeyle‐
rinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Buonamano ve arkadaşları (1995) ve 
Yan ve McCullagh (2004)’ın çalışmaları, araştırma sonuçlarını destekler nitelik‐
tedir. Yan ve McCullagh (2004)’ın da belirttiği gibi sosyo‐ekonomik çevre etkisi 
bölgeler arası farklılığın ortaya çıkmasında etkili olmuş olabilir.  

Diğer  taraftan örneklemin ülkemizdeki üç  coğrafi bölgeyi  temsil  eden 
şehirlerde  yaşayan  bireylerden  oluşması  araştırmanın  sınırlılığı  olarak  değer‐
lendirilebilir. Bu yüzden, tüm coğrafi bölgeleri içine alacak şekilde ve daha ge‐
niş  örneklemler  üzerinde  yapılacak  çalışmalarla,  literatüre  katkı  sağlanacağı 
düşünülmektedir. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı; bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörlerin yani “Bisiklet Mo‐
tivasyon Ölçeği’nin (BMÖ)”, çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesidir.  Araştırma tanım‐
layıcı bir  araştırmadır  ve bu  çalışmaya  tüm  amaçlarla bisiklet  kullananlar dahil  edilmiştir. 
Türkiye’de bisiklet kullanıcılarının sayıları kesin olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada tesa‐
düfi  örnekleme  metodu  kullanılmıştır  ve  örneklem  grubu  682  bisiklet  kullanıcısından 
(Xyaş=30.75 ± 10.72) oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ardahan ve Mert (2013) tara‐
fından  geliştirilen Bisiklet Motivasyon Ölçeği  ve demografik değişkenleri  içeren elektronik 
anket  formu kullanılmış ve anket  sosyal medya üzerinden Türkiye Bisikletliler Derneği’nin 
tüm illerdeki üyelerine ve birçok farklı bisiklet gruplarına uygulanmıştır. Verilerin değerlen‐
dirilmesinde;  betimsel  istatistiklerin  yanında,  ilişki  analizi,  normallik  ve  homojenlik  varsa‐
yımlarının sağlandığı karşılaştırmalarda Tek Yönlü Varyans Analizi, Bağımsız Örneklem t tes‐
ti;  varsayımların  bozulduğu  karşılaştırmalarda  ise  parametrik  olmayan  testlerden  Kruskal 
Wallis  testi  kullanılmıştır.  Farklılığı  yaratan  grup  ya  da  grupların  belirlenmesinde  Tukey‐b 
testi  kullanılmış,  sonuçlar  0.01  ve  0.05  anlamlılık  düzeylerinde  değerlendirilmiştir.  Sonuç 
olarak bisiklet her ne kadar her yaşta ve her düzeyde kişinin yapabileceği bir etkinlik olsa da 
erkekler, bekârlar, gençler ve öğrenciler başta olmak üzere, özel sektör ve kamu sektörü ça‐
lışanları daha çok ilgi göstermektedir. Bisiklet daha çok sosyal/rekreasyonel ve ulaşım amaç‐
lı kullanılmaktadır. Yaş, Gelir düzeyi ve eğitim düzeyinin artması bisiklet kullanımını azalt‐
maktadır. Yaşanılan yer ise bireylerin bisiklet kullanımını etkilememektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Bisiklet Kullanımı, Rekreasyon, Motivasyonel Faktörler 

 
 

GİRİŞ 

Son yıllarda bireylerin yaşamında daha fazla yer almaya başlayan bisiklet; rek‐
reasyonel kullanım, ulaşım amaçlı ve profesyonel/sportif kullanım olmak üzere, 
bireylerin yaşamında üç farklı şekilde yer almaktadır. Özellikle kalabalık şehir‐
lerdeki yoğun  trafik baskısı, ulaşım ve park maliyetlerinin yüksek olması, ula‐
şım ve rekreatif kullanımda aynı zamanda fiziksel ve mental sağlık üzerindeki 
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olumlu etkileri, sosyalleşme ve bireyi özgürleştirme gibi birçok sebepten dolayı 
kentli bireyler bisiklet kullanmaya daha fazla yönelmektedirler. Bu değişim aynı 
zamanda  kırsal  kullanımda  da  gerçekleşmektedir.  Bireylerin  özellikle  çevre 
bilincindeki artış, fosil yakıt kullanımlı ulaşıma alternatif olarak çevreci olması 
günlük yaşamımızda bisikletin daha fazla yer almasını olumlu anlamda motive 
etmektedir. Bugün Dünyanın bir çok metropol kentinde bisiklet, şehir içi ulaşım 
aracı olarak en çok başvurulan ulaşım biçimidir.   

Bunların yanında bisiklet kullanımı özellikle sosyal, rekreatif ve ulaşım amaç‐
lı  kullanımda  ciddi  boş  zaman  etkinliği  olarak  kabul  edilmektedir. Bisikletin, 
sportif/profesyonel  kullanımında, diğer profesyonel  sporlarda  olduğu  gibi  bi‐
reysel veya  takım  olarak  tamamen kazanmaya,  birinci  olmaya,  en  iyi  olmaya 
odaklı bir kurgu vardır. Bunu çok az bir potansiyelde de olsa şehirler ve ülkeler 
arasındaki uzun turlar  izlemektedir. Bisikletin bu üç kullanımında da bireyleri 
bisiklet kullanmaya motive eden faktörlerin neler olduğunun bilinmesi, bu fak‐
törlerin rekreatif veya profesyonel ürüne dönüştürülmesi hem araştırmacıların 
hem de sektörün ilgisini daha fazla çakmektedir. Bugün Türkiye’de birçok yer‐
de sosyal/rekreatif amaçlı bisiklet  festivalleri düzenlenmekte ve bireyler bu et‐
kinliklere  katılmaktadırlar. Aynı  zamanda  Türkiye’de  “Uluslararası Cumhur‐
başkanlığı Bisiklet Turu” veya Fransa’daki “Fransa Bisiklet Turu” gibi profes‐
yonel organizasyonların sayısı artmaktadır. 

Bireylerin bisiklet kullanma  isteklerinin yarattığı, sosyal, kültürel, ekonomik 
ve çevresel faydalarından dolayı bireyi bisiklet kullanmaya motive eden faktör‐
lerin ve bu motivasyonel faktörlerin demografik değişkenlerle olan ilişkilerinin 
bilinmesi, bisiklet  fenomeninin, hem bireylerin yaşamında hem de  toplum ya‐
şamında daha hızlı ve olması gereken yere konumlandırılmasını kolaylaştıra‐
caktır. 

Türkiye’de kaç kişinin bisikleti hangi amaçlarla kullandığı  tam olarak bilin‐
memektedir. Ayrıca, son yıllarda ülkemizde bisiklet kullanan bireyler artsa da 
merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin politikalarının yetersizliği, diğer sürücü‐
lerin bisikleti henüz bir ulaşım aracı olarak saymamaları sebebiyle bu değişim 
hızlı değildir. Türkiye  bu  konuda Çin, Hollanda,  Japonya ve Danimarka  gibi 
ülkelerin çok gerisindedir.  

Bu  çalışmanın  amacı;  bireyleri  bisiklet kullanmaya motive  eden  faktörlerin, 
“Bisiklet Motivasyon Ölçeği’nin  (BMÖ)”,  çeşitli değişkenlere  göre değerlendi‐
rilmesidir.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bisiklet kullanımı açık alan etkinliği olmasının yanı sıra hem ulaşım amaçlı hem 
de  rekreasyonel  ve  rekabet  şansının  olduğu  sportif/profesyonel  kullanımı  da 
olan bir spordur. Diğer bir deyişle bisiklet; Ibrahim ve Cordes’in (2002) açık alan 
etkinliklerini  tanımlarken  kullandığı  özellikleri  olan;  bireyin  kendisi  ve  doğa 
arasında özel bir bağ kurulmasına imkan veren, bireyi özgürleştiren, bireyin ruh 
ve beden sağlığını olumlu etkileyen, ruhani ve sosyal dünyasındaki beklentile‐
rinin karşılanmasında bir çok fayda yaratan açık alan sporlarından biridir. 

Bisiklet; ilk olarak 12. yy’da Çin’de kullanılmaya başlanmış ve Fransız Sirvac 
1791’de Celerifere” adını verdiği bisikleti yapmıştır. Daha  sonra; Baron Drais, 
Sirvac’ın  tasarımına gidon  ekleyerek  1816’da  tahtadan  imal  etmiş,  1818ʹde  ise 
tahta  yerine  metal  kullanılmaya  başlanmıştır.  Bugünkü  görünümüne  yakın 
bisiklet, Leonardo Da Vinciʹnin çizimleri kullanarak 1840’da MacMillan tarafın‐
dan üretilmiştir. 1870’ten sonra tasarımları daha da değişen bisikletlere ʺBicyo‐
leʺ denilmiştir. Yarış bisikleti, şehir bisikleti, dağ bisikleti, motorlu bisiklet, ya‐
tay  bisiklet,  BMX  ve  elektrikli  bisiklet  gibi  türleri  vardır  (www.msxlabs.org). 
Bisiklet, önce ulaşım aracı olarak önem kazanmaya başlamış ve önemini otomo‐
bil  icat olana kadar devam  ettirmiştir. Otomobillerin yaygınlaşması  ile önemi 
son zamanlara kadar azalmıştır (Uz 2003). Dik oturma pozisyonları, sahip oldu‐
ğu ekipmanların özellikleri, kırsal kesimlerde ve doğada kullanılan bisikletlerin 
geliştirilmesi 1990’larda adına “dağ bisikleti” denilen yeni bir bisiklet hareketi‐
nin doğmasına öncülük etmiştir (Oregon Bikeway/Pedestrian Office 1992). Av‐
rupa Birliğindeki birçok ülkedeki genel ulaşım sıralaması özel araç, toplu taşım 
araçları,  bisiklet  ve  yaya  şeklinde  iken,  sürdürülebilir  trafik  içinde motorize 
olmayan  araçların  kullanımını  hayati  derecede  önemli  olarak  kabul  eden 
AB’deki kalabalık metropollerde bu sıralama toplu taşım, bisiklet, özel araç ve 
yaya şekline dönüşmektedir. Bu haliyle fosil yakıtlı araç kullanımının azaltılma‐
sı, park ücretleri ve trafik karmaşasının getirdiği yüklerden bireysel olarak kul‐
lanma  fırsatı veren bisiklet bireylerin yaşamlarında giderek daha  fazla yer al‐
maktadır (Rietveld ve Daniel 2004) 

Birçok  araştırmacı bisiklet kullanmayı  ciddi boş  zaman  faaliyeti olarak gör‐
mektedir (Burridge vd. 2003; OʹConnor ve Brown 2007). “Ciddi Boş Zaman (se‐
rious  leisure)”  kavramı  ilk  olarak  Stebbins  (1992)  tarafından  ortaya  atılmıştır. 
Ona göre ciddi boş zaman etkinlikleri; düzenli ve sistematik olarak devam eden, 
bireyler  için yeterince değerli ve ilgi çekici olan, hatta kendi yetenek, beceri ve 
bilgilerini kullanarak kendi geleceklerini kazanabilme ve  ifade edebilme fırsat‐
larının  olduğu ve  amatör,  gönüllü veya hobiler  toplamıdır. Diğer  bir deyişle; 
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bireylerin yaşam biçimi halini almış serbest zaman etkinliklerine ciddi boş za‐
man etkinlikleri adı verilir. Bisiklet; bireylerin kendi yaşam biçimi olarak gör‐
dükleri  rüzgar  sörfü  (Wheaton  2000) veya kaya  tırmanışı  (Reinhart  2000) gibi 
sporlara  benzetildiğinde  ciddi  boş  zaman  faaliyeti  olarak  üç  farklı  kullanımı 
olan bisiklet; farklı yollarla yapılan “alternatif bir spor”, günlük hayatı da içine 
alan  bir  “yaşam  biçimi”  ve  bireyin  kendi  sınırlarını  zorladığı  ve  başkalarıyla 
rekabet edebildiği “ekstrem” bir spordur.  

Bisikletin bu üç farklı kullanımlarında  ilki olan rekreatif kullanım “alternatif 
bir spor” veya “yaşam biçimi” olarak  iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan  ilki bi‐
sikletin  sosyal  ve  rekreatif  amaçlı  kullanımıdır.  Bu;  şehrin  içindeki  rekreatif 
alanlarda, sosyal ve rekreatif amaçlı kullanım şeklinde olabileceği gibi organize 
edilmiş  veya  tamamen  yabanıl  doğada  rekreatif  amaçlı  kullanım  şeklinde  de 
olabilir.   Rekreatif bisiklet kullanımı; bisikletle bir başlangıç noktasından bitiş 
noktasına  yalnız  veya  gurup  halinde  yapılan,  yarışma  amacı  olmadan  daha 
önceden  belirlenmiş  amaç(lar)ı  gerçekleştirmek  için  bireylerin  bisiklet  kullan‐
malarıdır.  Buna  ilaveten  bireylerin  bisiklet  kullanarak  yaptıkları  şehirler  ve 
ülkeler  arasındaki  uzun  turları  da  bu  yapıda  düşünmek mümkün  olacaktır.  
İkinci kullanım biçimi,  şehir  içinde ulaşım  amaçlı kullanımdır. Ulaşım  amaçlı 
kullanım, bireylerin günlük yaşamlarında okul, iş, alış‐veriş gibi günlük rutinle‐
rini bisikletle gerçekleştirmek biçiminde olandır. Bu tamamen bisikletle olabile‐
ceği gibi toplu taşıma entegre olan kullanımla da gerçekleştirilebilen bir uygu‐
lamadır.  Gelişmiş  ülkelerde  bisiklet  kullanımının  yaygınlaştırılması  yerel  ve 
merkezi yönetimlerce özendirilerek çoğunlukla dört farklı ulaşım amaçlı kulla‐
nıma  imkân veren uygulamalar  içermektedir. Bunlardan  ilki bireyin kendi bi‐
sikleti ile gerçekleştirdiği ulaşım biçimidir. İkincisi yerel yönetimlerce kiralanan, 
jetonla  veya  manyetik  kartlarla  hatta  son  uygulamalarında  kredi  kartlarıyla 
çalışan, şehrin çeşitli yerlerindeki kiokslardan (bisiklet istasyonu) alınıp istenil‐
diği kadar  (bir günden  fazla bile kullanma  imkanı olan örnekler var) kullanıl‐
dıktan sonra istenilen bir başka kioksa teslim edilebilen bisikletlerdir. 

Bisikletin üçüncü kullanımı “ekstrem” bir spor olarak, sportif ve profesyonel 
kullanım olan “yarışmaya dayalı” türüdür. Bunda birey tek veya takım halinde 
diğer  bireyleri/takımları  geçmek  için  bisikleti  bir  araç  olarak  kullanır.  Bunun 
dünya  genelinde  çok  farklı  türleri vardır. En yaygın  bilinenleri;  “Uluslararası 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu” veya Fransa’daki “Fransa Bisiklet Turu” gibi 
profesyonel  organizasyonlardır.  Bunların  yanında  bisiklet maratonu,  triatlon, 
BMX bisikletlerle yapılan gösteriler, down hill gibi etkinliklerdir.  
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Rietveld ve Daniel  (2004) bisiklet kullanımını etkileyen  faktörleri Çizim‐1’de 
verildiği gibi özetlemiştir. Ona göre bisiklet kullanımı birçok demografik faktör‐
le  ilişkili olan bir durumdur. Örneğin gelir; araba, bisiklet gibi araçların  satın 
alınmasını  belirleyen  önemli  bir  etken  iken,  yaş,  bireylerin  fiziksel  sağlıkları 
yoluyla etkili olan demografik bir özelliktir. Eğitim düzeyi arttıkça bireyler hem 
sağlık hem de politik ve sosyal duruşlarından dolayı bisiklete binmeyi daha çok 
tercih  etmektedirler. Bunun yanında  cinsiyet bisiklet kullanımında önemli bir 
belirleyicidir. Özellikle ıssız açık alanlarda ve akşamlarda kadınlar bisiklet kul‐
lanımından kaynaklı birçok sosyal risklere erkeklere oranla daha açıktır. Bunun 
yanında  bireylerin uygun  sosyal  risklerden  ve  trafik  risklerinden  arındırılmış 
güvenlikli alanlarda  işe, okula, arkadaş, komşu ve akraba ziyareti gibi günlük 
yaşamlarındaki  rutinleri yerine getirebiliyor olması bisiklete olan  talebi  arttır‐
maktadır. Pucher vd (1999) risklerden arındırılmış güvenli alanların yaratılma‐
sını bisiklet  için  türetilmiş bir  talep olarak  tanımlayıp bireylerin gündelik ya‐
şamlarındaki mutluluk verici bu olumlu değişim fırsatını rekreasyonel bir fırsat 
olarak tanımlamıştır. Bu da bisikletin rekreasyonel kullanım fırsatlarından kay‐
naklı talebin de buna ilave edilmesi gerektiğini, ayrıca, güvenli kullanım fırsat‐
larının diğer ulaşım biçimlerine göre daha baskın olacağını belirtmiştir. 
 
Çizim 1. Bisiklet Kullanımını Etkileyen Faktörler 
Bireysel  Faktör‐
ler:  Gelir,  cinsi‐
yet, yaş, aktivite 
yapma  isteği, 
sosyal  kültürel 
faktörler,  bisik‐
leti  ulaşım  aracı 
olarak  görme, 
kültürel  geliş‐
mişlik,  etnik 
köken,  politik 
duruş 

→   
Bisiklet Kullanımının Genel Maliyetleri 
 

←
 
 
Yerel  yönetim 
inisiyatifleri  ve 
politikaları: 
bisiklet  yollarının 
varlığı,  kalitesi, 
kent  altyapısının 
bisiklet  kullanı‐
mına  uygunluğu 
ve  kalitesi,  özel 
araç  kullanımının 
fiyatlandırılması, 
toplu  taşıma 
entegrasyonun 
varlığı 

     ↓   
→  Parasal maliyet Seyahat 

zamanı 
  Fiziksel  ihtiyaç‐

lar, Enerji 
←

       
 
→ 

Yaralanma 
riski,  Trafik 
Güvenliği 
Kişisel  Güven‐
lik 

Hırsızlık 
maliyeti 
Vandalizm 

 
Rahatlığın 
Maliyeti 
 

←

↓     ↓  ↓    ↓
Bisiklet Kullanımı 

      ↑     ↑
    Park Maliyeti, Park vergisi, Akarya‐

kıt  Fiyatları,  Akaryakıttaki  vergi  ve 
diğer unsurlar 

  Toplu taşım arzı ←

      ↑     ↑
    Diğer taşıma alternatiflerinin genel maliyetleri ←

Kaynak: Rietveld ve Daniel (2004) 
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Rietveld ve Daniel (2004), Rietveld ve Koetse (2003) bisiklet kullanımını etki‐
leyen unsurları şu alt başlıklarda toplamıştır. Bunlar;   a) yerel yönetimlerce or‐
ganize edilen kaldırım, araç yolu,  varyant ve bisiklet yollarının varlığı, kalitesi 
ve miktarıyla ilişkili olarak değişen, bekleme ve karşıdan karşıya geçme zama‐
nının  toplamının  toplu  taşıma veya araçla ulaşıma avantajlı olup olmaması  ile 
oluşan seyahat zamanı, b) fiziksel ihtiyaçlar ve rahatlığın maliyeti; bunlar altya‐
pının  kalitesi,  yaşanılan  yerin  coğrafik  durumu,  hava  kirliliği,  iklim  ve  diğer 
unsurlar, c) yaralanma riski,  trafik güvenliği; motorlu  taşıtlardan kaynaklanan 
risklerin olup olmaması, d) çalınma; güvenli bisiklet otoparklarının olup olma‐
ması, e) vandalizm; özellikle pahalı bisiklet kullanıcıların karşılaşabileceği van‐
dalizmle ilgili durumlar, f) parasal maliyet; bisiklete sahip olma ve/veya kirala‐
manın maliyeti, g) kişisel güvenlik; günün her saatinde her yaştan, her cinsiyet‐
ten birey için parkurun güvenli olup olmamasını tarif eder,  h) bunların dışında 
diğer taşıma araçlarının varlığı, etkinliği ve maliyeti bisiklet kullanımını destek‐
leyen ve arttıran unsurlardır.  

Bunların dışında bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörleri iki grup‐
ta  ele  almak  gerekir.  Bunlardan  ilki  bireyleri  bisiklet  binmeye  iten  faktörler 
(push  factors), diğeri  ise bisikletin spor olarak, aktivitenin çekiciliğinden, gidi‐
len yerler ve rotadan ve endüstrinin yarattığı imajdan kaynaklı çeken faktörler‐
dir (pull factors). Bu iki faktörü ayrı ayrı veya bütünleşik olarak ele alan birçok 
çalışma yapılmıştır. Bunlar; 

- Frederick‐Recascino ve Schuster‐Smith  (2003) yarışmacı bisiklet kullanıcıla‐
rının  içsel motivasyon unsurları ve rekabeti “Özgür  İrade Teorisi” ile açık‐
lamaya çalışmıştır. Bu araştırmacıların çalışmasında yarışmacı karakterdeki 
bisiklet kullanıcılarının içsel motivasyon faktörleri ile rekabeti ele alınmıştır. 
Çalışmalarında  “İlgi  ve  Zevkle  İlgili  Motivasyonel  unsurları  (Inte‐
rest/Enjoyment Motivation)”, “Rekabetçi Motivasyon (Competence Motiva‐
tion)” ve “Dış Görünüşle İlgili Motivasyon (Apperance Motivation)” faktör‐
leri yer almaktadır. 

- LaChausse (2006) çalışmasında yarışmacı olan ve olmayan bisiklet kullanıcı‐
larını bisiklet kullanmaya motive  eden  faktörleri belirlemek  için bir ölçek 
geliştirmiştir. LaChausse (2006) çalışmasında yarışmacı ve rekreatif bisiklet 
kullanıcılarını bisiklet kullanmaya motive eden faktörleri dokuz faktörle ele 
alınmıştır.  Bunlar  “Sağlık Odaklı  Gerekçeler  (Health Orientation)”,  “Kilo 
Kontrolü (Weight Concern)”, “Amaca Ulaşmak (Goal Achievement)”, “Re‐
kabet Etme  (Competition)”, “Tanınma, Fark Edilme  (Recognition)”, “İlişki 
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Kurma, Sosyalleşme (Affiliation)”, “Psikolojik gerekçeler (Coping)”, “Haya‐
tın Anlamı (Life Meaning)” ve “Kendini Gerçekleştirme (Self‐ Esteem)” dir.   

- Skar  vd.  (2008)  çalışmalarında dağ  bisikleti  kullanıcılarını  bisiklet  kullan‐
maya motive eden unsurları belirlemek için bir ölçek geliştirmişlerdir. Skar 
vd. (2008)’in çalışmasında bireyleri bisiklet kullanmaya yönelten 27 madde 
yedi  faktörde  gruplanmıştır. Bunlar;  “Hız  ve Heyecan  (Speed  and  excite‐
ment)”,  “Fiziksel  Aktivite  (Physical  exercise)”,  “Kendini  Yenileme  (Con‐
templation)”,  “Mücadele  etme  ve  Başkaldırma  (Managing  challenges)”, 
“Sosyalleşme  (Social relations)”, “Dikkat Çekme ve Malzemeleri Gösterme 
(Equipment  and  attention)” ve  “Doğa ve Mekanın Çekiciliği  (Nature  and 
place)” dir.  

- Brown vd.  (2009) bisiklet kullanımını  ciddi boş zaman etkinliği olarak ele 
almış ve bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden unsurları, iklim ve çev‐
resel  faktörleri, diğer motivasyonel unsurlarla beraber  ele alarak bir ölçek 
geliştirmişlerdir. Brown vd. (2009) çalışmasında bireyleri bisiklet kullanma‐
ya  yönelten  39 madde  beş  faktör  de  gruplanmıştır.  Bunlar;  “Sosyalleşme 
(Social)”,  “Kendini  Gerçekleştirme  ve  Özgürlük  Hissi  (Embodiment)”, 
“Kendini  Gösterme  (Self‐presentation)”,  “Fiziksel  Sağlık  (Physical  health 
outcomes)”  ve  “İklim  ve  Çevresel  Gerekçeler  (Exploring  environments)” 
dir.  

- Streicher ve Saayman  (2010)  çalışmasında bireyleri bisiklet kullanmaya ve 
günübirlik  veya uzun  turlara  yönelten  faktörleri  belirlemek  için  bir  ölçek 
geliştirmişlerdir. Streicher ve Saayman’in  (2010), çalışmasında bireyleri bi‐
siklet  kullanmaya  yönelten  22 madde  beş  faktörde  gruplanmıştır. Bunlar; 
“Sosyalleşme (Socialisation)”, “Etkinliğin Çekiciliği (Event Attractiveness)”, 
“Kişisel Motivasyonel Unsurlar (Personal motivation)”, “Kaçma ve Dinlen‐
me (Escape and relaxation)” ve “Etkinliğin Özelliği (Event attributes)” dir.   

- Ritchie vd. (2010) çalışmalarında bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden 
ve bireyleri bisikletle seyahat etmeye yönelten faktörleri ele alarak iki farklı 
boyutu olan ölçek geliştirmişlerdir. Ritchie vd. (2010) çalışmalarında birey‐
leri bisiklet kullanmaya motive eden ve seyahat etmeye yönelten faktörleri 
ele almışlardır.  İki farklı grupta ölçeklenen çalışmada 12 madde ve üç fak‐
törden  oluşan  “Kalıcı  Tutum  Faktörleri  (Enduring  Involvement  Fac‐
tors)”,“Zevk Alma  (Enjoyment)”, “Kendini Açıklama  (Self‐expression)” ve 
“Odaklılık  (Centrality)” ve 17 madde ve beş  faktörden oluşan “İten Moti‐
vasyonel  Faktörler  (Push  Motivation  Factors)”,  “Macerayı  Deneyimleme 
(Adventure experiences)”, “Rekabet Etme (Competence mastery)”, “Kişisel 
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Rekabet  (Personal  challenge)”,  “Dinlenme/Kaçma  (Relaxation/escape)”  ve 
“Sosyalleşme (Social encounters)” faktörleri vardır.  

- Ardahan ve Mert’in  (2013) çalışmalarında Türk popülâsyonu  için bireyleri 
bisiklete binmeye motive  eden  faktörleri 75 maddeden  indirgenen 13  fak‐
törde ele almışlardır. Bunlar; “Doğayı, Hızı, Zor Koşullarla Mücadeleyi De‐
neyimleme”,  “Fark Edilme, Kendini Gösterme”,  “Ekolojik Duyarlılık, Far‐
kındalık”,   “Fiziksel Aktivite ve Sağlık”, “Sosyalleşme”, “Kişisel Rekabet”, 
“Tanıdıklarla Beraber Olma”, “Uzaklaşma ve Dinlenme”, “Özgürlük Hissi”, 
“Örnek Olma”, “Özgürce Yiyebilme” ve “Coğrafik Uygunluk” dur. 

- Yukarıdaki ölçek çalışmalarına ilave olarak Driver (1983) tarafından gelişti‐
rilen ve bireyleri herhangi bir rekreatif etkinliğe motive eden faktörleri açık‐
lamakta kullanılan “Rekreasyon Deneyimi Tercih Ölçeği  (Recreation Expe‐
rience Preference Domains, Scales And Core Statements)” de bu ölçek  ça‐
lışmalarının içinde düşünülebilir. 

- Bunların dışında bireyi bisiklet kullanmaya motive  eden  faktörleri  açıkla‐
mak  için  bazı  teorilerden  de  yararlanılabilir.  Bunlardan  ilki  Crandall 
(1980)’ın yaklaşımıdır. Ona göre bireylerin bisiklete binmesinde bireylerin 
kişilikleri  ve  içinde  bulundukları  durumlar  etkili  olmaktadır.  Buna  ilave 
olarak; Levy (1979) bisiklet kullanımını, bireyin kişiliğiyle içinde olduğu ve‐
ya  ait  olduğu  sosyal  koşulların  etkileşimiyle  açıklamaktadır.  İbrahim  ve 
Cordes (2002) bisiklet kullanımı ile ilgili faktörleri İhtiyaç Teorisi (The Need 
Theory)  ile açıklarken, Deci ve Ryan (1985)   Özgür  İrade Teorisi (The Self‐
Determination  Theory)  ile,  Pintrich  (2000)  Başarılacak Amaç  Teorisi  (The 
Achievement Goal Theory)  ile, Engeström vd.  (2003) Aktivite Teorisi  (The 
Activity Theory) ile açıklamaya çalışmışlardır.  

- Bisikleti  ciddi  boş  zaman  faaliyeti  olarak  ele  alan  O’Connor  ve  Brown 
(2005),  bireylerin  bisiklet  kullanmasına  sebep  olan  faktörleri  sekiz  grupta 
toplamıştır. Bunlar; a) coğrafik faktörler (geographical factors), b) normatif 
faktörler (normative factors), c) kişilikle  ilgili faktörler (Identity factors), d) 
bireyin sahip olduğu duygusal ve sosyal yatırımı (emotional and social in‐
vestment made by participants), e) aktivite yapma gerekçeleri (the sense of 
movement), f) özgürlük (the freedom and), g) esneklik (flexibility) ve h) se‐
yahat ve gezme aracı olarak kullanma (cycling as a journey)’dır.  

- Bunların  dışında  bisiklet  kullanımını  etkileyen  diğer  unsurları  Sallis  vd. 
(2006),  Sallis  ve Owen  (2002);    bireyin  içinde  yaşadığı  toplumun  kültürel 
yapısı,  bireyin  ait  olduğu  sosyal  grubun  kültür  özellikleri,  bireyin  politik 
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duruşu, bireyin ekolojik algısı, bireyin kendisi ve çevresiyle olan etkileşimi‐
ni  esas  alarak  sosyo‐ekolojik  teoriyle  (socioecological  Theory)  açıklamaya 
çalışmışlardır. Telfer  (2003),  bisiklet  kullanımını  yoğun  aktivite  yapmanın 
kolay  ulaşılabilir  ve  keyf  alınabilir  boyutundan  dolayı,  Hendriksen  vd. 
(2000) kardiyo vasküler sisteme olan olumlu  faydalarından dolayı, Ander‐
sen vd. (2000) ölme riskini düşüren en yaygın ve kolay ulaşılabilir araç ol‐
masından dolayı,  Avusturya Çevre Koruma ve Bisiklet kurumu (Australian 
Department of Environmental Protection and Bike West) (1999), daha düşük 
kolestrol ve daha düşük kalp krizi sağladığından dolayı, Wagner vd. (2001) 
beden‐kitle  endeksi  üzerindeki  olumlu  etkilerinden  dolayı,  O’Connor  ve 
Brown (2007), sosyal etkileşim üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı, Gar‐
rard vd. (2007), bireyin duygusal ve fiziksel olarak kendine güvenini arttır‐
dığından dolayı, Scully vd.  (1999) bireylerin depresyon ve  stres seviyesini 
düşürdüklerinden dolayı bisiklete bindiklerini savunmuşlardır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın  amacı,  bireyleri  bisiklet  kullanmaya  motive  eden  faktörlerden 
oluşan “Bisiklet Motivasyon Ölçeği’nin (BMÖ)”, çeşitli değişkenlere göre değer‐
lendirilmesidir. 

Araştırma Modeli: Araştırma tanımlayıcı bir araştırmadır ve bu çalışmaya tüm 
amaçlarla bisiklet kullananlar dahil edilmişlerdir.   

Örneklem  Süreci,  Veri  Toplama  Aracı  ve  Değişkenler:  Türkiye’de  bisiklet 
kullanıcılarının sayıları kesin olarak bilinmektedir. Bu çalışmada tesadüfi örnek‐
lem  metodu  kullanılmıştır  ve  örneklem  grubu  682  bisiklet  kullanıcısından 
( yaş=30.75 ± 10.72) oluşmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak elekt‐
ronik anket formu kullanılmıştır ve e‐form sosyal medya üzerinden Türkiye’nin 
her  ilinde sosyal medya üzerinden örgütlenmiş bisiklet kullanıcı gruplarına ve 
Türkiye Bisiklet Derneği’nin tüm şubelerine ve üyelerine gönderilmiştir. Cevap‐
lanan ve veriler arasında tutarlılığı olan anketlerin hepsi değerlendirmeye alın‐
mıştır.  1  Kasım  2012‐  31 Mart  2013  tarihleri  arasındaki  geri  dönüşler  işleme 
alınmış  daha  sonraki  geri  dönüşler  alınmamıştır.  Elektronik  anket  formunda 
demografik  bilgilerin  yanında;  Ardahan  ve  Mert  (2013)  yılında  geliştirilmiş 
BMÖ ölçeğine ait maddeler yer almıştır. Çalışmada beşli Likert ölçeği (1‐ Kesin‐
likle hayır,…, 5‐ Kesinlikle Evet) kullanılmıştır.   

Verilerin Analizi: Verilerin değerlendirilmesinde;  frekans  (f), yüzde  (%), orta‐
lama  ( ),  standart  sapma  (SS)  ve  Pearson  korelasyon  katsayısı  gibi  betimsel 
istatistiklerin yanında normallik ve homojenlik varsayımlarının sağlandığı du‐
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rumlarda Tek Yönlü Varyans Analizi, Bağımsız Örneklem t Testi, varsayımların 
bozulduğu  durumlarda  parametrik  olmayan  testlerden  Kruskal  Wallis  testi 
kullanılmıştır. Farklılığı yaratan grup ya da grupların belirlenmesinde Tukey‐b 
testi kullanılmış, sonuçlar 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeylerinde değerlendirilmiş‐
tir. 

BULGULAR 

Bireyleri bisiklet binmeye motive  eden  faktörlerin  (BMÖ Ölçeğinin)  çeşitli de‐
mografik değişkenlerle değerlendirildiği  bu  çalışmada  bulgular  aşağıda  veril‐
miştir. 

Bisiklet kullanıcılara ait demografik veriler Tablo‐1’de verilmiştir. Tablodan da 
görülebileceği gibi katılımcıların önemli bir kısmı erkek (%85.2), %68.1’i 35 yaş 
ve  altı, %69.6’sı  bekar, %90.7’si  Şehir veya Büyük  şehirde  yaşamakta, %31.8’i 
öğrenci, %68.8’i 2000 TL ve altı kişisel gelire sahip, %59,3’ü üniversite veya üstü 
eğitim  düzeyine  sahiptir. Katılımcıların  bisiklet  kullanmadaki  birinci  önceliği 
sosyal/Rekreasyonel, ikinci öncelik ise şehir içi ulaşım amaçlıdır. 

Tablo 1. Demografik Veriler 
Yaş  n % Cinsiyet n  % 
A‐ 18 altı   43 6.3 E‐ Erkek 581  85.2 
B‐ 18‐25  227 32.3 K‐ Kadın 101  14.8 
C‐ 26‐35  201 29.5 Medeni Durum n  % 
D‐ 36‐45  145 21.3 E‐ Evli 207  30.4 
E‐ 46‐55  43 6.3 B‐ Bekar 475  69.6 
F‐ 56 üstü 23 3.3 Yaşanılan Yer n  % 
Çalışılan Yer n % Ş‐ Şehir‐B.Şehir 619  90.7 
A‐ Özel Sektör 211 30.9 K‐ Köy‐İlçe 63  9.3 
B‐ Kamu Sektörü 112 16.5 Kişisel Gelir n  % 
C‐ Kendi İşi 53 7.8 A‐ 0‐500 176  25,8 
D‐ Serbest Meslek 31 4.5 B‐ 501‐1000 100  14,7 
E‐ Ev kadını 4 0.6 C‐ 1001‐1500 98  14,4 
F‐ Öğrenci 217 31.8 D‐ 1501‐2000 95  13,9 
G‐ Emekli  30 4.4 E‐ 2001‐2500 77  11,3 
H‐ İşsiz  24 3.5 F‐ 2501‐3000 59  8,7 
Eğitim  n % G‐ 3001 ve üstü 77  11,3 
İlköğretim 44 6.4 Bisiklet Kullanma Önceliği Ort  SS 
Lise ve dengi 234 34.3 1. öncelik: Sosyal/Rekreasyonel 4.34  0.79 
Üniversite 330 48.4 2. öncelik: Şehir içi ulaşım 3.79  1.08 
Lisansüstü 74 10.9 3. öncelik: Profesyonel 2.89  1.36 
Toplam  682 100,0 4. öncelik: Uzun turlar  2.64  1.23 

BMÖ’nün çeşitli demografik değişkenlerle ilişkisi Tablo‐2a, 2b ve 2c’de 
verilmiştir. Tabloda yer alan faktör isimleri Ardahan ve Mert’in (2013) çalışma‐
sından  alınmıştır.  Bunlar;  Faktör1:  “Doğayı,  Hızı  ve Mücadeleyi  Hissetme”, 
Faktör2:  “Fark  Edilme  ve  Kendini  Gösterme”,  Faktör3:  “Ekolojik  Duyarlılık, 
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Farkındalık”, Faktör4: “Ulaşım”, Faktör5: “Fiziksel Aktivite ve Sağlık”, Faktör6: 
“Sosyalleşme”,  Faktör7:  “Kişisel Rekabet”,  Faktör8:  “Tanıdıklarla  Beraber Ol‐
ma”, Faktör9: “Uzaklaşma ve Dinlenme”, Faktör10: “Özgürlük Hissi”, Faktör11: 
“Örnek Olma”, Faktör12: “Özgürce Yiyebilme” ve Faktör13: “Coğrafik Uygun‐
luk”tur. 

BMÖ alt  faktörlerinin  cinsiyetle  ilişkisinde  sadece Faktör2 de kadınlar 
ile  erkekler  arasında  istatistikî  olarak  anlamlı  bir  farklılık  vardır  ve  farklılık 
erkeklerin lehinedir. Medeni durumla olan ilişkisinde; faktör5, faktör8, faktör11, 
faktör12 ve  faktör13 dışındaki  faktörlerde evlilerle bekarlar arasında  istatistiki 
olarak anlamlı bir  farklılık vardır ve  farklılık  tüm maddelerde bekarların  lehi‐
nedir. BMÖ alt faktörleri ile yaşanılan yer arasında ilişkiye bakıldığında, yaşanı‐
lan yerin BMÖ’de farklılık göstermediği görülmektedir. BMÖ ile yaş arasındaki 
ilişkiye bakıldığında faktör8 ve faktör13 dışındaki tüm faktörlerde yaş kategori‐
leri arasında  istatistikî olarak anlamlı bir  farklılık vardır ve  farklılık neredeyse 
tüm maddelerde F ve E yaş kategorileri aleyhine, ilk sırada F, ikinci sırada da E 
yaş  kategorisinden  kaynaklanmaktadır.  Bunun  yanında  faktör5  ve  faktör13 
dışındaki  tüm  faktörlerde  faktörler  ile  yaş  arasında  istatistikî  olarak  anlamlı 
negatif bir ilişki vardır, yaş arttıkça faktörlerin değerleri azalmaktadır. BMÖ ile 
eğitim düzeyi arasındaki  ilişkiye bakıldığında,  faktör1,  faktör2,  faktör6 ve  fak‐
tör7’de  eğitim düzeylerinin  arasındaki  farklılık  istatistikî olarak  anlamlıdır ve 
farklılık üniversite ve üstü eğitim yapanların aleyhinedir. BMÖ ile çalışılan yer 
arasındaki  ilişkiye  bakıldığında,  faktör1,  faktör2,  faktör6  ve  faktör7’de  eğitim 
düzeyleri arasındaki farklılık  istatistikî olarak anlamlıdır ve farklılık tüm mad‐
delerde öğrencilerin  lehinedir. BMÖ  ile kişisel gelir düzeyi  arasındaki  ilişkiye 
bakıldığında,  faktör1,  faktör2,  faktör3,  faktör4,  faktör6,  faktör7  ve  faktör9’de 
kişisel gelir düzeyleri arasındaki farklılık istatistikî olarak anlamlıdır ve farklılık 
tüm maddelerde A ve B düzeyindeki gelire sahip katılımcıların lehinedir. 

Tablo 2a. BMÖ Alt Gruplarının Cinsiyet, Medeni Durum ve Yaşanılan Yerle İlişkisi 
  Cinsiyet  Medeni Durum  Yaşanılan Yer

    Ort ± SS  t P   Ort ± SS  t  P Ort ± SS t P

Faktör1  E  3.92 ± 0.78  0.16  0.872  E  3.72 ± 0.79  ‐4.55 0.000  Ş 3.92 ± 0.77  0.22 0.823

   K  3.91 ± 0.73        B  4.00 ± 0.75       K 3.90 ± 0.79     

Faktör2  E  2.51 ± 0.86  2.86  0.005  E  2.22 ± 0.67  ‐5.93 0.000  Ş 2.49 ± 0.85  1.16 0.246

   K  2.28 ± 0.72        B  2.59 ± 0.89       K 2.36 ± 0.84     

Faktör3  E  3.87 ± 0.91  ‐1.28  0.203  E  3.76 ± 0.88  ‐2.29 0.022  Ş 3.89 ± 0.89  0.49 0.627

   K  3.98 ± 0.79        B  3.93 ± 0.89       K 3.83 ± 0.87     

Faktör4  E  3.94 ± 0.89  ‐1.73  0.086  E  3.79 ± 0.88  ‐3.53 0.000  Ş 3.96 ± 0.86  ‐0.25 0.804

   K  4.08 ± 0.70        B  4.04 ± 0.84       K 3.99 ± 0.86     

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 250

Faktör5  E 4.12 ± 0.67 ‐0.58  0.562  E 4.08 ± 0.64 ‐1.07 0.286  Ş 4.12 ± 0.67  ‐0.79  0.427 

   K 4.16 ± 0.57       B 4.14 ± 0.67      K 4.19 ± 0.56     

Faktör6  E 3.67 ± 0.92 1.27  0.204  E 3.43 ± 0.88 ‐4.21 0.000  Ş 3.66 ± 0.93  0.71  0.480 

   K 3.54 ± 0.93       B 3.75 ± 0.92      K 3.57 ± 0.83     

Faktör7  E 3.54 ± 0.91 1.08  0.281  E 3.23 ± 0.88 ‐5.66 0.000  Ş 3.54 ± 0.91  1.13  0.257 

   K 3.44 ± 0.90       B 3.65 ± 0.89      K 3.40 ± 0.93     

Faktör8  E 2.48 ± 0.93 0.24  0.812  E 2.44 ± 0.80 ‐0.68 0.500  Ş 2.47 ± 0.94  0.01  0.993 

   K 2.45 ± 0.89       B 2.49 ± 0.98      K 2.47 ± 0.84     

Faktör9  E 4.17 ± 0.72 ‐0.23  0.821  E 4.07 ± 0.70 ‐2.41 0.016  Ş 4.16 ± 0.72  ‐0.81  0.416 

   K 4.18 ± 0.68       B 4.21 ± 0.72      K 4.24 ± 0.62     

Faktör10  E 4.28 ± 0.73 ‐1.61  0.108  E 4.20 ± 0.80 ‐2.35 0.019  Ş 4.30 ± 0.72  0.81  0.416 

   K 4.40 ± 0.61       B 4.34 ± 0.67      K 4.23 ± 0.64     

Faktör11  E 3.56 ± 1.07 0.67  0.500  E 3.58 ± 1.01 0.58  0.559  Ş 3.54 ± 1.09  ‐0.70  0.485 

   K 3.48 ± 1.11       B 3.53 ± 1.10      K 3.63 ± 0.88     

Faktör12  E 3.14 ± 1.10 1.23  0.219  E 3.03 ± 1.00 ‐1.60 0.111  Ş 3.11 ± 1.10  ‐0.82  0.414 

   K 3.00 ± 1.02       B 3.17 ± 1.12      K 3.23 ± 1.01     

Faktör13  E 3.31 ± 1.05 ‐1.42  0.158  E 3.29 ± 1.02 ‐0.68 0.498  Ş 3.31 ± 1.04  ‐1.55  0.121 

   K 3.47 ± 0.98       B 3.35 ± 1.05      K 3.52 ± 1.01      
*: p< 0.05, t: İki Bağımsız Örneklem test istatistiği 

Tablo 2b. BMÖ Alt Gruplarının Yaş ve Eğitimle İlişkisi  
Yaş Eğitim

Ort ±SS F/KW/r  P Ort ± SS F / KW  P 
Faktör1  A 4.44 ± 0.61 F:13.10 0.000 A 4.16 ± 0.96 F:6.04  0.000 
  B 4.10 ± 0.75 r ‐0,262** B 4.05 ± 0.75      
  C 3.79 ± 0.75 C 3.82 ± 0.74      
  D 3.83 ± 0.76 D 3.82 ± 0.79      
  E 3.67 ± 0.73    
  F 3.28 ± 0.71    
Faktör2  A 3.49 ± 0.95 KW:77.19 0.000 A 3.22 ± 1.09 KW:44.30  0.000 
  B 2.66 ± 0.91 r ‐0,301** B 2.61 ± 0.85      
  C 2.32 ± 0.70 C 2.32 ± 0.76      
  D 2.24 ± 0.69 D 2.31 ± 0.74      
  E 2.23 ± 0.66    
  F 2.07 ± 0.51    
Faktör3  A 4.24 ± 0.75 F:4.74 0.000 A 4.09 ± 0.96 F:1.75  0.155 
  B 3.98 ± 0.94 r ‐0,137** B 3.91 ± 0.92      
  C 3.77 ± 0.90 C 3.87 ± 0.85      
  D 3.92 ± 0.78 D 3.72 ± 0.93      
  E 3.66 ± 0.90    
  F 3.39 ± 0.91    
Faktör4  A 4.25 ± 0.70 F:5.73 0.000 A 4.09 ± 0.97 F:2.51  0.058 
  B 4.11 ± 0.89 r ‐0,187** B 4.04 ± 0.87      
  C 3.87 ± 0.81 C 3.93 ± 0.81      
  D 3.95 ± 0.81 D 3.76 ± 0.99      
  E 3.63 ± 1.03    
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   F  3.47 ± 0.84      
Faktör5  A  4.41 ± 0.63 F:2.33 0.041  A  4.14 ± 0.96 KW:4.27 0.233
   B  4.15 ± 0.73 r ‐0,060   B  4.12 ± 0.70
   C  4.06 ± 0.64    C  4.10 ± 0.59
   D  4.12 ± 0.59    D 4.22 ± 0.58
   E  4.10 ± 0.59      
   F  3.98 ± 0.56      
Faktör6  A  4.15 ± 0.87 F:7.43 0.000  A  4.00 ± 1.06 F:7.39 0.000
   B  3.83 ± 0.91 r ‐0,183**   B  3.80 ± 0.87
   C  3.48 ± 0.87    C  3.55 ± 0.92
   D  3.57 ± 0.94    D 3.41 ± 0.89
   E  3.39 ± 0.79      
   F  3.37 ± 0.93      
Faktör7  A  4.26 ± 0.71 F:16.40  0.000  A  3.90 ± 1.03 F:5.42 0.001
   B  3.78 ± 0.90 r ‐0,281**   B  3.63 ± 0.93
   C  3.34 ± 0.88    C  3.44 ± 0.87
   D  3.33 ± 0.82    D 3.35 ± 0.85
   E  3.31 ± 0.86      
   F  2.90 ± 0.75      
Faktör8  A  2.85 ± 1.29 KW:4.22  0.519  A  2.77 ± 1.31 KW:3.33 0.344
   B  2.50 ± 1.01 r ‐0,081*   B  2.50 ± 0.96
   C  2.41 ± 0.80    C  2.44 ± 0.83
   D  2.45 ± 0.83    D 2.36 ± 0.94
   E  2.43 ± 0.91      
   F  2.29 ± 0.79      

Faktör9 
A  4.37 ± 0.75  KW:19.2

8  0.002  A  4.18 ± 0.97   KW:2.42  0.491 

   B  4.24 ± 0.79 r ‐0,125**   B  4.19 ± 0.74
   C  4.14 ± 0.66    C  4.17 ± 0.65
   D  4.14 ± 0.63    D 4.10 ± 0.74
   E  3.97 ± 0.77      
   F  3.95 ± 0.60      
Faktör10  A  4.35 ± 0.69 F:4.42 0.001  A  4.19 ± 0.94 F:0.95 0.418
   B  4.40 ± 0.73 r ‐0,131**   B  4.35 ± 0.71
   C  4.22 ± 0.73    C  4.28 ± 0.67
   D  4.35 ± 0.60        D 4.25 ± 0.76       
   E  4.01 ± 0.77         
   F  3.93 ± 0.69      
Faktör11  A  4.12 ± 0.87 F:4.25 0.001  A  3.95 ± 1.07 F:2.58 0.052
   B  3.60 ± 1.16 r ‐0,091*   B  3.57 ± 1.11
   C  3.39 ± 1.02       C  3.49 ± 1.04      
   D  3.61 ± 1.00    D 3.47 ± 1.07
   E  3.39 ± 1.09      
   F  3.23 ± 1.03      
Faktör12  A  3.73 ± 1.08   KW:21.60 0.001  A  3.49 ± 1.15  F:2.48  0.060 
   B  3.17 ± 1.19 r  ‐0,125**   B  3.18 ± 1.15      
   C  3.09 ± 1.07    C  3.06 ± 1.04
   D  3.07 ± 0.95        D 3.03 ± 1.04       
   E  2.88 ± 0.95         
   F  2.61 ± 0.93      
Faktör13  A  3.65 ± 1.23 F:2.02 0.073  A  3.60 ± 1.24 F:1.31 0.270
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  B 3.30 ± 1.06 r 0,010 B 3.32 ± 1.05      
   C 3.22 ± 1.02       C 3.28 ± 1.00      
  D 3.48 ± 0.99 D 3.39 ± 1.01      
  E 3.23 ± 1.00    
   F 3.35 ± 0.75             

*: p< 0.05, **: p<0.01, r: Pearson korelasyon katsayısı (gruplandırılmamış yaş değişkeni ile faktörler 
arasındaki  doğrusal  ilişkiyi  gösterir.),  KW:  Kruskal Wallis  test  istatistiği,  F:  Tek  Yönlü  Varyans 
Analizi test istatistiği 

Tablo 2c. BMÖ Alt Gruplarının Çalışılan Yer ve Kişisel Gelirle İlişkisi  
Çalışılan Yer Kişisel Gelir
Ort ±SS F / KW P Ort ± SS F / KW  P 

Faktör1  A 3.84 ± 0.82 F:6.86 0.000 A 4.16 ± 0.71 F:5.38  0.000 
  B 3.88 ± 0.71 B 4.02 ± 0.81     
  C 3.63 ± 0.78 C 3.81 ± 0.88     
  D 3.88 ± 0.71 D 3.80 ± 0.74     
  E 3.79 ± 0.65 E 3.81 ± 0.72     
  F 4.16 ± 0.71 F 3.74 ± 0.65     
  G 3.41 ± 0.63 G 3.75 ± 0.76     
  H 3.91 ± 0.78    
Faktör2  A 2.36 ± 0.81 KW:43.75 0.000 A 2.80 ± 0.98  KW:41.56  0.000 
  B 2.40 ± 0.73 B 2.61 ± 0.82     
  C 2.21 ± 0.79 C 2.36 ± 0.83     
  D 2.30 ± 0.53 D 2.28 ± 0.73     
  E 2.10 ± 0.67 E 2.38 ± 0.75     
  F 2.79 ± 0.93 F 2.25 ± 0.71     
  G 2.17 ± 0.43 G 2.23 ± 0.61     
  H 2.29 ± 0.89    
Faktör3  A 3.83 ± 0.94 F:1.50 0.164 A 4.10 ± 0.81  KW:29.01  0.000 
  B 3.93 ± 0.76 B 3.93 ± 0.94     
  C 3.63 ± 1.04 C 3.73 ± 1.07     
  D 3.81 ± 0.76 D 3.87 ± 0.75     
  E 3.71 ± 0.55 E 3.99 ± 0.87     
  F 3.99 ± 0.91 F 3.68 ± 0.79     
  G 3.73 ± 0.73 G 3.58 ± 0.90     
  H 4.03 ± 0.83    
Faktör4  A 3.95 ± 0.84 F:2.75 0.008 A 4.17 ± 0.81 F:6.49  0.000 
  B 3.92 ± 0.85 B 4.11 ± 0.85     
  C 3.67 ± 1.04 C 3.95 ± 0.88     
  D 3.67 ± 0.88 D 3.97 ± 0.72     
  E 3.93 ± 0.66 E 3.86 ± 0.79     
  F 4.12 ± 0.85 F 3.81 ± 0.88     
  G 3.77 ± 0.73 G 3.51 ± 1.01     
  H 4.00 ± 0.80    
Faktör5  A 4.09 ± 0.67 F:0.54 0.808 A 4.21 ± 0.68  KW:6.86  0.334 
  B 4.14 ± 0.61 B 4.11 ± 0.74     
  C 4.08 ± 0.67 C 4.01 ± 0.74     
  D 4.11 ± 0.53 D 4.09 ± 0.62     
  E 3.83 ± 0.59 E 4.10 ± 0.60     
  F 4.18 ± 0.71 F 4.13 ± 0.53     
  G 4.04 ± 0.52 G 4.15 ± 0.56     
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   H  4.16 ± 0.66   
Faktör6  A  3.60 ± 0.96 KW:24.26  0.001  A 3.87 ± 0.91 F:5.08 0.000
   B  3.59 ± 0.91    B 3.83 ± 0.88
   C  3.31 ± 1.00    C 3.57 ± 0.98
   D  3.73 ± 0.60    D 3.58 ± 0.92
   E  3.06 ± 0.31    E 3.62 ± 0.88
   F  3.85 ± 0.91    F 3.43 ± 0.87
   G  3.42 ± 0.62    G 3.31 ± 0.86
   H  3.60 ± 1.04   
Faktör7  A  3.35 ± 0.96 F:7.89  0.000  A 3.88 ± 0.86 KW:51.40 0.000
   B  3.49 ± 0.79    B 3.68 ± 0.93
   C  3.37 ± 0.84    C 3.34 ± 1.04
   D  3.30 ± 0.73    D 3.30 ± 0.75
   E  2.58 ± 0.50    E 3.40 ± 0.88
   F  3.85 ± 0.88    F 3.34 ± 0.83
   G  3.07 ± 0.76    G 3.29 ± 0.80
   H  3.68 ± 0.90   
Faktör8  A  2.45 ± 0.92 F:0.91  0.498  A 2.55 ± 1.03 KW:4.03 0.673
   B  2.48 ± 0.87    B 2.59 ± 1.05
   C  2.28 ± 0.78    C 2.38 ± 0.92
   D  2.70 ± 0.82    D 2.49 ± 0.82
   E  2.63 ± 0.60    E 2.40 ± 0.80
   F  2.52 ± 1.04    F 2.47 ± 0.88
   G  2.48 ± 0.68    G 2.33 ± 0.77
   H  2.25 ± 0.90   
Faktör9  A  4.15 ± 0.75 F:1.52  0.156  A 4.26 ± 0.75 KW:13.42 0.037
   B  4.19 ± 0.64    B 4.22 ± 0.75
   C  4.07 ± 0.62    C 4.13 ± 0.83
   D  4.09 ± 0.55    D 4.16 ± 0.62
   E  3.63 ± 0.43    E 4.07 ± 0.64
   F  4.25 ± 0.76    F 4.17 ± 0.63
   G  3.92 ± 0.65    G 4.03 ± 0.66
   H  4.22 ± 0.73   
Faktör10  A  4.28 ± 0.77 F:1.28  0.260  A 4.39 ± 0.68 F:1.36 0.229
   B  4.33 ± 0.63    B 4.31 ± 0.71
   C  4.25 ± 0.67    C 4.24 ± 0.87
   D  4.23 ± 0.59    D 4.29 ± 0.59
   E  4.00 ± 0.74    E 4.32 ± 0.68
   F  4.36 ± 0.70    F 4.27 ± 0.65
   G  3.99 ± 0.75    G 4.13 ± 0.77
   H  4.35 ± 0.79   
Faktör11  A  3.41 ±1.10 KW:11.04  0.137  A 3.67 ± 1.10 F:2.07 0.055
   B  3.71 ± 0.97    B 3.72 ± 1.09
   C  3.48 ± 1.21    C 3.29 ± 1.11
   D  3.61 ± 0.79    D 3.55 ± 1.00
   E  3.25 ± 0.57    E 3.51 ± 1.03
   F  3.64 ± 1.12    F 3.55 ± 0.98
   G  3.46 ± 0.73    G 3.38 ± 1.08
   H  3.33 ± 1.13   
Faktör12  A  3.09 ± 1.01 KW:11.52  0.118  A 3.24 ± 1.13 F:1.67 0.125
   B  3.16 ± 1.03    B 3.31 ± 1.15
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  C 3.00 ± 1.19 C 3.01 ± 1.14     
  D 2.87 ± 0.86 D 2.92 ± 1.07     
  E 2.50 ± 1.00 E 3.15 ± 1.07     
  F 3.28 ± 1.18 F 3.06 ± 0.95     
  G 2.88 ± 0.95 G 3.04 ± 0.99     
  H 2.88 ± 1.30    
Faktör13  A 3.36 ± 1.07 KW:6.71 0.460 A 3.32 ± 1.09  KW:3.03  0.805 
  B 3.43 ± 0.94 B 3.33 ± 1.03     
  C 3.13 ± 1.03 C 3.26 ± 1.16     
  D 3.27 ± 0.71 D 3.44 ± 0.91     
  E 3.50 ± 1.29 E 3.39 ± 1.04     
  F 3.32 ± 1.10 F 3.38 ± 1.01     

G 3.45 ± 0.81 G 3.23 ± 0.94     
  H 2.96 ± 1.16    

*: p< 0.05, KW: Kruskal Wallis test istatistiği, F: Tek Yönlü Varyans Analizi test istatistiği 

TARTIŞMA 

Bireyleri  bisiklet  binmeye motive  eden  ve  Bisiklet Motivasyon Ölçeği  (BMÖ) 
olarak  isimlendirilen faktörlerin yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışılan yer, ya‐
şanılan yer, kişisel gelir ve eğitim gibi demografik değişkenlerle  ilişkisinin ele 
alındığı bu çalışmada BMÖ ölçeğinin 13 alt faktörü ile bu değişkenlerin ilişkileri 
ve aralarındaki farklılık ortaya konmuştur. Bireyler bisiklet kullanma gerekçesi 
olarak  birinci  sırada  sosyal/rekreasyonel,  ikinci  sırada  ulaşım  amaçlı  bisiklet 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Profesyonel ve uzun tur amaçlı bisiklet kullanan‐
ların  oranı  çok düşüktür. Bu  verilere  göre  ankete  bireylerin  önemli  bir  kısmı 
bisikleti ulaşım ve sosyal/rekreatif amaçlı kullanmaktadır. 

Bireylerin neden bisiklet bindikleri ile cinsiyet arasındaki ilişkiye bakıl‐
dığında sadece “fark edilme ve kendini gösterme” faktörleri dışında kadınlar ile 
erkekler arasında farklılığın olmaması bisiklet sporu açısından önemlidir. Diğer 
bir deyişle doğa sporları ve açık alan rekreasyonu erkeklerin hegemonyasında 
iken bisikletin rekreatif veya ulaşım amaçlı kullanımında motivasyonel faktörler 
açısından  erkekler  ile  kadınlar  arasında  istatistiki  olarak  anlamlı  belirgin  bir 
farklılığın olmaması bisikletin yaygınlaştırılması gereken her toplum kesimi için 
uygun bir spor olduğunun göstergesidir. Birçok çalışmada kadınların rekreatif 
zaman  kullanımı  açısından  erkeklere  göre  dezavantajlı  olduğu  ele  alınmıştır 
(Harrington ve Dawson 1995; Jackson ve Henderson 1995). Hatta Shaw ve Hen‐
derson’a (2005) göre zaman darlığı kadınların rekreasyonel kısıtlayıcıları içinde 
en önemli olanıdır. Bu sebeple birçok açık alan etkinliği veya outdoor spor “er‐
kek sporu” olarak bilinse de (Ibrahim ve Cordes 2002; Ardahan 2011a, b) arada‐
ki bu boşluk gün geçtikçe daralmaktadır. Katılım açısından bakıldığında bisiklet 
dünyanın bir çok yerinde hala erkek hegemonyasındadır. Brown vd.’nin  (2009) 
ve Australian Bureau of Statistics’de (2007) yapılan çalışmalarda da kadın katı‐



Bildiriler 255

lımcıların oranının düşük olması bisiklet kullanıcılarının yoğunlukla erkek ol‐
duğu  sonucunu  desteklemektedir.    Kadınların  bisiklet  kullanmamalarının  en 
önemli nedenini zaman azlığı olarak görülse de Ritchie vd. (2010), Garrard vd. 
(2007) ve Garrard  (2003) kadın kullanıcıların  sayısının azlığını bisiklet yolları‐
nın, trafikte bisiklet kullanmanın ve özellikle hava karardıktan sonraki zaman‐
lardaki güvenlik sorunu ile ilişkilendirmiş ve bisiklet kullanmanın kadınlar için 
daha riskli olduğunu tanımlamıştır. Albert (1999)’de bu güvensiz ortamın doğal 
sonucu olarak da kadınların erkeklere oranla daha az tercih ettiği bir ciddi za‐
man etkinliğine dönüştüğünü belirtmiştir.   Erkeklerin kadınlara göre daha çok 
kendilerini  göstermeye  çalıştıkları  hem  bisiklet  kullanıcılarında  Ritchie  vd. 
(2010), Yerlisu vd. (2010) ve LaChausse (2006) hem de başka doğa sporu yapan‐
larda  (Ardahan  2011a,b)  ve  genel  olarak  rekreatif  spor  yapanlarda  (Ardahan 
2012) bulunan bir  sonuçtur. Tüm bu  sonuçlar, bu  çalışmanın  sonuçları  ile ör‐
tüşmektedir.  

Her ne kadar doğa sporu yapmak ve medeni durum arasındaki ilişki li‐
teratürde sorgulanmış ve anlamlı ve doyumlu evliliğin doğa sporu yapma üze‐
rinde olumlu etkisinin olduğu ve bu tarz evlilik yapan eşlerin birbirlerini daha 
çok motive ettikleri vurgulanmışsa da (Hicks ve Platt 1970; Laws 1971; Ardahan 
ve Lapa 2010), mevcut  çalışmada durum böyle değildir. Bekâr katılımcı oranı 
evlilere oranla daha  fazla ve BMÖ ye göre  farklılığın olduğu  tüm  faktörlerde 
farklılık bekârların lehinedir. Diğer bir deyişle bireyi bisiklet kullanmaya motive 
eden faktörler açısından bekâr olmak avantajlı bir durumdur. Ardahan’ın (2012) 
“Rekreasyonel  Egzersize  Güdüleme  Ölçeği’nin  (REMM)    Çeşitli  Demografik 
Değişkenlere Göre İncelenmesi: Antalya Örneği” isimli çalışması da bu sonucu 
desteklemektedir. Bu sonuca göre bisiklete daha çok bekârların bindikleri söy‐
lenebilir. 

Çalışmaya şehir veya Büyükşehirde yaşayanların daha çok katılması bi‐
siklete olan  ilginin daha çok kentleşmenin veya şehirleşmenin olduğu yerlerde 
olduğunu göstermektedir. Bisikleti doğaya gitmenin bir aracı olarak gören  şe‐
hirde yaşayanlar, doğayı yaşamak için, sessizlik‐sakinlik aramak için bisikletle‐
riyle daha çok ilçeler veya köylere doğru bisiklet kullanmaktadır. Bireyin yaşa‐
dığı yer  ile bisiklete binmeye motive eden  faktörler açısından  istatistiki olarak 
anlamlı bir farklılık yoktur. Yani bireyler ister köyde ister şehirde yaşasın ben‐
zer gerekçelerle bisiklet binmeyi tercih etmektedirler. 

Mevcut çalışmada araştırmaya dahil olan katılımcıların yaş ortalamaları 
( yaş=30.75 ± 10.72) olarak bulunmuştur. Bu oran Brown vd.  (2009) yaptığı ça‐
lışmada  ( yaş=37.20  ±  12.3),  LaChausse  (2006)  yaptığı  çalışmada  ( yaş=37.20)    
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olarak bulunmuştur. Buna göre Türkiye’deki bisiklet kullanıcılarının ortalama 
yaşı daha gençtir. Diğer  taraftan; bireylerin yaşı  ile onu BMÖ de yar  alan  alt 
faktörler  arasındaki korelasyona bakıldığında  “Fiziksel Aktivite ve Sağlık” ve 
“Coğrafik Uygunluk” dışındaki tüm faktörlerde  istatistiki olarak negatif yönlü 
anlamlı bir ilişki vardır. Diğer bir deyişle yaş arttıkça BMÖ değeri azalmaktadır. 
Ardahan’ın  (2012)  “Rekreasyonel  Egzersize  Güdüleme  Ölçeği’nin  (REMM)  
Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre  İncelenmesi: Antalya Örneği”  isimli ça‐
lışmasında da yaş ile REMM alt kategorileri arasında negatif ters yönlü bir ilişki 
bulunmuştur.  Her  iki  çalışmanın  sonuçları  birbiriyle  örtüşmektedir.  Bunun 
yanında yaş kategorileri ile bireylerin bisiklete motive eden alt faktörler arasın‐
da “Tanıdıklarla Beraber Olma” ve “Coğrafik Uygunluk” alt faktörleri dışındaki 
faktörlerde  istatistiki olarak anlamlı  farklılık vardır ve  farklılık 46 yaş ve üstü 
bireylerin  aleyhinedir. Diğer  bir  deyişle  bireyin  yaşı  arttıkça  BMÖ  bireylerin 
bisiklete olan ilgisi azalmaktadır.  

Bireylerin  rekreatif  sporlardan herhengi birine katılmasında belirleyici 
olan demografik faktörlerden diğer ikisi ise, gelir ve eğitimdir. Bireyleri bisiklet 
binmeye motive eden faktörler ile eğitim arasındaki ilişkiye bakıldığında BMÖ 
alt  faktörlerinden  “Doğayı, Hızı  ve Mücadeleyi Hissetme”,  “Fark  Edilme  ve 
Kendini Gösterme”,    “Sosyalleşme”  ve  “Kişisel Rekabet”  faktörlerinde  eğitim 
düzeyleri arasında  istatistikî olarak anlamlı  farklılık vardır ve “üniversite” ve 
“Lisansüstü” eğitim alanların aleyhinedir. Bunun anlamı şudur. Eğitim düzeyi 
arttıkça “Doğayı, Hızı ve Mücadeleyi Hissetme”, “Fark Edilme ve Kendini Gös‐
terme”,  “Sosyalleşme” ve “Kişisel Rekabet” amaçlı bisiklet binme azalmaktadır. 
Diğer bir deyişle gelir düzeyi azaldıkça bireyler daha çok başkalarıyla rekabet 
yerine, sosyalleşmek ve eğlenmek için rekreatif spora katılmaktadır. Zaten gün‐
lük yaşamında ve  iş yaşamında yeterince  rekabet  içinde olan bireylerin bir de 
bisiklette  başkalarıyla  rekabet  içinde  olmak  istememektedirler. Yüksek  eğitim 
düzeyine  sahip  kişilerin  bisiklet  binmekteki  temel  arzusu, daha  çok  “Fiziksel 
aktivite  ve  Sağlık”tır.   Ardahan’ın  (2012)  “Rekreasyonel  Egzersize Güdüleme 
Ölçeği’nin (REMM)  Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Antalya 
Örneği” isimli çalışmasında da eğitim düzeyi ile REMM alt kategorileri arasında 
sadece “Sağlık” ve “Dış Görünüş” alt faktörlerinde istatistiki olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmuştur. Diğer bir deyişle; eğitim düzeyi arttıkça bireylerin sağlık 
amaçlı  aktivite  yapması  artmaktadır.  Her  iki  çalışmanın  sonuçları  birbiriyle 
örtüşmektedir. 

Bireyleri bisiklet binmeye motive eden faktörler ile gelir arasındaki iliş‐
kiye  bakıldığında  BMÖ  alt  faktörlerinden;  “Doğayı, Hızı  ve Mücadeleyi His‐
setme”, “Fark Edilme ve Kendini Gösterme”, “Ekolojik Duyarlılık, Farkındalık”, 
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“Ulaşım”, “Sosyalleşme”, “Kişisel Rekabet ve “Uzaklaşma ve Dinlenme” faktör‐
lerinde gelir düzeyleri arasında istatistikî olarak anlamlı farklılık vardır ve 2500 
TL ve üstü bireysel geliri olanların aleyhinedir. White (1975), Scott ve Munson 
(1994), Lee vd. (2001) ve Solop vd. (2001) gelir ve eğitim ile rekreasyona katılım 
arasında ilişki olduğunu ortaya koymak için çalışma yapmışlardır. Onlara göre 
gelirin ve eğitim düzeyinin   artması bireyleri daha çok bireyselleştirirken, geli‐
rin  veya  eğitim  düzeyinin    azalması  bireyleri  daha  çok  başkalarıyla  beraber, 
ortak  katılabilecekleri  etkinliklere  yöneltmektedir. Gelir düzeyinin  artması  bi‐
reyleri daha farklı rekreatif etkinlikleri de satın alma, daha uzaklara gidebilme 
fırsatlarını  vermektedir.  Bisiklet  kullanımının  yaş  arttıkça  azalmasının  diğer 
önemli  sebebi  ise,  bireylerin  gelir  elde  etmeye  başladıktan  sonra  araba  sahibi 
olmaları olablir. Bu sonuçlar ile mevcut çalışmanın sonuçları örtüşmektedir.  

Bireyleri bisiklet binmeye motive eden faktörler ile çalışılan yer arasın‐
daki ilişkiye bakıldığında BMÖ alt faktörlerinden; “Doğayı, Hızı ve Mücadeleyi 
Hissetme”, “Fark Edilme ve Kendini Gösterme”, “Sosyalleşme” ve “Kişisel Re‐
kabet”  faktörlerinde  çalışılan  yer  arasında  istatistikî  olarak  anlamlı  farklılık 
vardır  ve  farklılık  olan  tüm  faktörlerde  farklılığın  lehine  olduğu  birinci  grup 
öğrencilerdir. Diğerleri sırasıyla Özel sektör, Kamu sektörü, Kendi işini yapan‐
lar ve Emeklilerdir. Öğrencilerin birinci sırada yer almasının en önemli sebebi‐
nin onların yaşlarının genç olmalarıdır. Gençlerde “Doğayı, Hızı ve Mücadeleyi 
Hissetme”, “Fark Edilme ve Kendini Gösterme”, “Sosyalleşme” ve “Kişisel Re‐
kabet” duygusu oldukça fazladır. Kelly (1983)’e göre bireyin tercih ettiği rekrea‐
tif  etkinlikler  çizelgesinde  yaş  arttıkça bireyin  etkinliğe  aktif  katılımı da  azal‐
maktadır. Gençler daha çok güce dayalı ve aktif katılımı gerektiren etkinlikleri 
tercih  ederken,  ileri yaşta olanlar daha  çok pasif katılımı  tercih  etmektedirler. 
Bisiklette  aktif  katılımı  gerektiren  bir  aktivite  olduğu  için  özellikle  gençlerin 
buna ilgi duyuyor olması literatürle uyuşmaktadır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak bisiklet her ne kadar her yaşta ve her düzeyde kişinin yapabileceği 
bir etkinlik olsa da erkekler, bekârlar ve gençler, başta öğrenciler olmak üzere, 
özel  sektör ve kamu  sektörü  çalışanları daha  çok  ilgi göstermektedir ve daha 
çok sosyal/rekreasyonel ve ulaşım amaçlı kullanılmaktadır. Yaş, Gelir düzeyi ve 
eğitim düzeyinin artması bisiklet kullanımını azaltmaktadır. Yaşanılan yer  ise 
bireylerin bisiklet kullanımını etkilememektedir. 
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ÖZ 
Bu araştırmada; rekreasyonun önemli bir parçası olan spor sektöründe, değişken ve yoğun 
tempoda çalışan, farklı bireyler ile sürekli iletişimde olan spor eğitmenlerinin çalışmaya tut‐
kunluk ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmada veri 
toplama aracı olarak, Maslach Tükenmişlik Envanteri  (Maslach ve  Jackson, 1981) ve Çalış‐
maya Tutkunluk Ölçeği (Schaufeli, Salanova, González‐Romá ve Bakker, 2002) kullanılmıştır. 
Anketler, Ankara’da bulunan kamu ve özel  spor  işletmelerinde görev yapan 220 erkek ve 
kadına uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 17 paket programı kullanılmış‐
tır. Sonuç olarak,  çalışmaya  tutkunluk puanlarının ortalamanın üzerinde olduğu; özel  sek‐
törde çalışanların kamu sektöründekilere nazaran daha fazla yoğunlaşma ve adanmışlık his‐
settikleri görülmüştür. Bununla birlikte, toplam tükenmişlik puanlarının ortalama puanlarda 
seyretmesinin yanı sıra, tükenmişliğin tüm boyutlarında özel sektör çalışanları yüksek puan‐
lamada bulunmuş, çalışanlarının duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları kamu sektö‐
ründekilerden yüksek olarak görülmüştür. Araştırmaya katılan bireylerin eğitim durumu ve 
çalışmaya tutkunluk alt boyutları ile olan ilişkisi incelendiğinde, lise mezunlarının adanmışlık 
ve yoğunlaşma puanlarının yüksek lisans ve üniversite mezunlarına oranla daha düşük oldu‐
ğu saptanmıştır. Bunun yanında, çalışma süreleri  incelendiğinde; 11‐15 yıl arasında çalışan 
katılımcıların  yoğunlaşma  alt  boyutu  ortalama  puanlarının  yüksek  olduğu  saptanmıştır. 
Araştırmanın diğer bir sonucu  ise; kişisel başarı algısındaki deneyim  farkıdır. Araştırma ör‐
neklemi içerisinde iş tecrübesi 11‐15 yıl olan katılımcıların, kişisel başarı algısı yüksek olarak 
görülmüştür.  

 
Anahtar sözcükler: Çalışmaya tutkunluk, tükenmişlik, spor sektörü 

 
 

GİRİŞ 

Maslach ve Jackson’a (1981) göre tükenmişlik, işe bağlı tutum ve davranışlarda‐
ki  değişikliklerle  kendini  gösteren  duygusal  tükenmişlik,  duyarsızlaşma  ve 
azalmış kişisel başarı duygusu olmak üzere üç bileşene sahip; kronik yorgun‐
luk, çaresizlik ve ümitsizlik hisleri, negatif bir benlik kavramının gelişmesi ile iş, 
yaşam  ve  diğer  insanlara  yönelik  olumsuz  tutumlarla  belirginleşen  fiziksel, 
duygusal ve zihinsel bir tükenme sendromudur. Tükenmişliğin kuramsal olarak 
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doğrudan  insanlara  hizmet  vermeyi  hedefleyen  doktorluk,  hemşirelik,  öğret‐
menlik, avukatlık gibi  insanlarla yüz yüze  ilişki gerektiren mesleklerde görül‐
düğü ifade edilmiştir (Maslach ve Leiter, 1997).  

Çalışmaya tutkunluk, iş yerinde tükenmişlik, zihinsel yada fiziksel yor‐
gunluk, örgütsel  sinizm, düşük performans gibi kavramların  tam  zıttını  ifade 
etmekte olan bir sendromdur  (Schaufeli ve Bakker, 2004). Kısaca, tükenmişliğin 
tam karşıtı bir haldir  (Maslach ve Leiter, 1997). Çalışmaya  tutkunluk, “pozitif, 
tatmin edici, çalışmayla ilgili ruh hali” olarak tanımlanmakta, dinçlik, adanmış‐
lık  ve  yoğunlaşma  olarak  üç  boyutu  kapsamaktadır  (Schaufeli,  Salanova, 
González‐Romá  ve  Bakker,  2002).  Dinçlik,  yüksek  enerji  düzeyini,  çabalama 
isteğini ve çabuk yorulmama yeteneğini içerirken, adanmışlık boyutu, çalışma‐
ya yönelik güçlü bir bağlılığı temsil eder ve önemlilik hissi, şevk, ilham, övünç 
ve  mücadele  olgularını  kapsamaktadır.  Yoğunlaşma  boyutu  ise,  yapılan  işe 
tamamen  odaklanma,  zamanın  nasıl  geçtiğini  anlamama  yönünü  içermekte, 
kişinin çalışmaya ara vermekte zorlanmasını ifade etmektedir (Turgut, 2010). 

Buradan hareketle, sportif işletmelerin bireylere doğrudan hizmet veri‐
len bir  alan olarak  ele  alındığında; bireylerin  rekreatif olarak  spor yapmasına 
yön veren, spor katılımcılarına profesyonel olarak liderlik eden spor eğitmenle‐
rinin çalışma şartları hem katılımcı hem de eğitmenlerin beden ve ruh sağlıkla‐
rının  iyi olmasında önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda, bu araştırmada; de‐
ğişken ve yoğun tempoda çalışan, farklı bireyler ile sürekli iletişimde olan spor 
eğitmenlerinin  çalışmaya  tutkunluk  ve  tükenmişlik  düzeylerinin  belirlenmesi 
amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Örneklem 

Bu  çalışmaya Ankara  ilinde kamu ve özel  sektör  spor  işletmelerinde  eğitmen 
olarak çalışan 116 kadın 104 erkekten oluşan 220 birey gönüllü olarak katılmış‐
tır. Katılanların 87’si kamu 133’ü özel sektör çalışanıdır. Örneklemin demogra‐
fik özelliklerini yansıtan betimleyici istatistikler Tablo‐1’de sunulmuştur.   

Tablo 1. Örnekleme Ait Betimleyici İstatistikler 

Demografik Değişken Kategori Sayı Yüzde 

Yaş 
19-25 yaş arası 111 % 50 

26-30 yaş arası 102 % 46 
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31-35 yaş arası 7 % 4 

Çalışma Süresi 

0-5 yıl 128 % 58,2 

6-10 yıl 81 % 36,8 

11-15 yıl 9 % 4,1 

16-20 yıl 2 % 0,9 

Eğitim Düzeyi 

Lise 19 % 8,6 

Üniversite 195 % 88,6 

Yüksek Lisans 6 % 2,7 

Cinsiyet 
Kadın 116 % 52,7 

Erkek 104 % 47,3 

Çalışma Şekli 
Tam Zamanlı 113 % 51,5 

Yarı Zamanlı 107 % 48,6 

Medeni Durumu 
Evli 49 %22,3 

Bekar 171 %77,7 

Çalıştığı Kurum 
Kamu Sektörü 87 % 39,5 

Özel Sektör 133 % 60,5 

Haftalık Çalışma Saati 

30 saatten az 12 % 5,5 

31-40 saat 118 % 53,6 

41-50 ssat 50 % 22,7 

51 saat ve üzeri 40 % 18,3 

Aylık Kazanç 

900 TL ve altı 6 % 2,7 

901-1300 TL 90 % 40,9 

1301-1800 TL 75 % 34,1 

1801-2300 TL 36 % 16,4 

2301-2800 TL 11 % 5,0 

2801 TL ve üzeri 2 % 0,9 
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Veri Toplama Araçları 

Çalışmaya Tutkunluk Ölçeği;  “Çalışmaya  tutkunluk”   değişkeni,  Schaufeli ve 
ark.  (2002)  tarafından geliştirilen  “Utrecht Work Engagement Scale    (UWES)” 
ölçeği  ile ölçülmüştür. Ölçek  toplam 17  ifadeden oluşmaktadır. Bunlardan altı 
tanesi dinçlik boyutunu  (örn. “işimi yaparken enerji dolu olurum”), beş  tanesi 
adanmışlık boyutunu (örn. “işimi hevesle yaparım”) ve altı tanesi yoğunlaşma 
boyutunu (örn. “çalışırken işime dalıp giderim”) ölçmektedir. İfadeler  ‘1‐hiçbir 
zaman’dan  ‘6‐her zaman’a uzanan altı basamaklı  skala üzerinden  cevaplandı‐
rılmıştır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlama işlemi Turgut (2011) tarafından yapılmış‐
tır. Elde edilen iç tutarlılık seviyesi =.89, (dinçlik için alfa=.81, adanmışlık için  
=.87, ve yoğunlaşma için =.86) olarak hesaplanmıştır.  

Tükenmişlik Ölçeği; Maslasch ve Jackson (1981) tarafından bireylerin yaptıkları 
işe  olan  tükenmişlik  düzeylerini  belirlemek  amacı  ile  geliştirilmiştir.  Ölçek; 
“duygusal tükenme” (9 madde), “duyarsızlaşma” (5 madde) ve “kişisel başarı” 
(8 madde) olmak üzere toplam üç alt boyut ve 22 maddeden oluşmaktadır. Öl‐
çeğin Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması Çam (1993) tarafından yapılmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu; Çalışmada katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, haf‐
talık  çalışma  süreleri  ve  aylık  kazançları  ile  ilgili  demografik  bilgileri  içeren 
form araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

a. Betimleyici İstatistikler 

Araştırmaya ait betimleyici  istatistikler minimum, maksimum, ortalama değer‐
ler ve standart sapmaları içerecek şekilde Tablo‐2’de sunulmuştur. Bu kapsam‐
da,  çalışmaya  tutkunluk  ölçeğinin  “adanmışlık”  alt  boyutunun,  tükenmişlik 
ölçeğinin ise “kişisel başarı” alt boyutunun nispeten yüksek ortalama değerlere 
sahip olduğu görülmektedir.  
Tablo 2. Betimleyici İstatistikler 

DEĞİŞKEN  N  MİN.  MAKS.  ORT.  SS. 

ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK 

Dinçlik  220  1,83  5,67  4,11  0,59 

Adanmışlık  220  2  6  4,40  0,81 
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Yoğunlaşma  220  1,33  5,83  3,74  1,11 

TÜKENMİŞLİK 

Duygusal Tükenme  220  1,89  4,67  3,42  0,65 

Duyarsızlaşma  220  2  5  3,38  0,47 

Kişisel Başarı  220  1,62  5,88  3,92  0,93 

b. Demografik Değişkenlerin Etkisi 

Yapılan analiz sonuçlarında, öncelikle varyansların homojenliği Levene F testiy‐
le  kontrol  edilmiş  ve  tüm  değişkenlerde  grup  varyanslarının  birbirlerine  eşit 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p< 0,05). Daha sonra yapılan tek faktörlü varyans 
analiziyle (One‐Way ANOVA) ve t‐testi ile gruplar arasındaki farklılıklar ortaya 
konmuştur. 

  Cinsiyet,  çalışma  şekli ve medeni durum  ilişkisiz örneklemleri  için T‐
Testi (Independent Sample T‐Test); yaş, eğitim durumu, çalışma süresi, haftalık 
çalışma saati ve aylık kazanç  ile  ilgili olarak tek faktörlü varyans analizi (One‐
Way ANOVA)  uygulanmıştır.  “Çalışmaya  Tutkunluk”  bağımsız  değişkeninin 
alt boyutları  ile demografik değişkenlerden eğitim durumu, çalışma şekli ve  iş 
tecrübesi  ile  aralarında  anlamlı  farklılıklar  bulunmuştur. ANOVA  ve  T‐Testi 
sonuçları Tablo‐2,3 ve 4’te sunulmuştur.  
 
Tablo 3. Öğrenim Düzeyine Yönelik Tutkunluk Ölçeği ANOVA Sonuçları 

 
   

Kareler 
Toplamı  sd 

Kareler 
Ortalaması F  p. 

Anlamlı Fark 

Dinçlik  Gruplar arası ,114 2  ,057 ,158 ,854

Grup içi  78,202  217  ,360 ‐

Toplam  78,316  219   

Adanmışlık  Gruplar arası 4,548  2  2,274 3,527 ,031

Grup içi  139,929  217  ,645 Lise‐Üniversite

Toplam  144,477  219   

Yoğunlaşma  Gruplar arası 7,639  2  3,819 3,174 ,044

Grup içi  261,110  217  1,203 Lise‐Y.Lisans

Toplam  268,749  219   
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Tablo 4. İş Tecrübesine Yönelik Tutkunluk Ölçeği ANOVA Sonuçları 
Kareler 
Toplamı  Sd 

Kareler 
Ortalaması  F  p. 

Anlamlı Fark 

DİNÇLİK  Gruplar arası ,275 3 ,092 ,253 ,859  

Grup içi 78,041 216 ,361 ‐ 

Toplam 78,316 219  

ADANMIŞLIK Gruplar arası 4,036 3 1,345 2,069 ,105  

Grup içi 140,441 216 ,650 ‐ 

Toplam 144,477 219  

YOĞUNLAŞMA Gruplar arası 19,011 3 6,337 5,481 ,001  

Grup içi 249,738  216  1,156  5yıl ve altı‐6‐10 yıl 
5yıl ve altı‐11‐15 yıl 

Toplam 268,749 219  

Buna  ilaveten,  “Tükenmişlik”  bağımsız  değişkeninin  alt  boyutları  ile 
demografik değişkenlerden çalışma şekli, öğrenim durumu ve  iş tecrübesi ara‐
sında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. ANOVA ve T‐Testi sonuçları Tablo‐5, 6, 
7 ve 8’de sunulmuştur. 
Tablo 5. Çalıştığı Kuruma Yönelik Tutkunluk Ölçeği T‐Testi Sonuçları 

Boyut  Konum  N  ORT.  SS.  sd  t  p 

Dinçlik 

Kamu   87  4,19  0,45  218  1,475  0.003 

Özel  133  4,06  0,67       

Adanmışlık 

Kamu  87  4,11  0,79  218  ‐4,443  0.363 

Özel  133  4,60  0,77       

Yoğunlaşma 

Kamu  87  2,83  0,75  218  ‐13,345  0,577 

Özel  133  4,35  0,87       
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Tablo 6. Çalışma Süresine Yönelik Tükenmişlik Ölçeği ANOVA Sonuçları 
  

Kareler Topla-

mı sd 

Kareler 

Ortalaması F p. 

Anlamlı Fark 

D_TUKENME Gruplar arası ,909 3 ,303 ,700 ,553  

Grup içi 93,433 216 ,433 
   

Toplam 94,342 219 
    

DUYARSIZLAŞMA Gruplar arası ,904 3 ,301 1,345 ,261  

Grup içi 48,368 216 ,224 
   

Toplam 49,272 219 
    

K_BASARI Gruplar arası 

13,548 3 4,516 5,580 ,001 

5yıl ve altı-6-10 yıl

5yıl ve altı-11-15 

yıl 

Grup içi 174,805 216 ,809 
   

Toplam 188,353 219 
    

Tablo 7. Çalıştığı Kuruma Yönelik Tükenmişlik Ölçeği T‐Testi Sonuçları 

Boyut  Konum  N  ORT.  SS.  sd  t  p 

D.Tükenme 

Kamu   87  2,97  0,44  218  ‐9.956  0.009 

Özel  133  3,71  0,60       

Duyarsızlaşma 

Kamu  87  3,27  0,38  218  ‐2,670  0.018 

Özel  133  3,45  0,52       

K.Başarı 

Kamu  87  3,17  0,63  218  ‐12,879  0,188 

Özel  133  4,42  0,74       

 
 



II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi  
31 Ekim – 03 Kasım 2013, Kuşadası, Aydın 

   Bütün hakları saklıdır, 

 
Rekreasyon Araştırmalarında Otoetnografinin Kullanımı 

 
 

Gözde ÖZDEMİR 
Ege Üniversitesi,  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı/İletişim Araştırmaları 
E‐posta: gozdeozdemir35@gmail.com 

 
Ayşe Pelin İNAN 
Ege Üniversitesi,  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı/İletişim Araştırmaları 
E‐posta: a.pelininan@gmail.com 

 
 

ÖZ 
Bu  çalışmada  kültür  araştırmalarında  kullanılan otoetnografik  yöntemin,  rekreasyon  araş‐
tırmalarında kullanımının anlaşılması ve  rekreasyon araştırmalarına katkısının gösterilmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda  rekreasyon araştırmalarında otoetnografik yöntemin kullanıl‐
dığı araştırmalardan üç örnek incelenmiştir. Çalışmada örnek olay incelemesi yaklaşımı  kul‐
lanılmış ve  ikincil verilerden yararlanılarak konuyla  ilgili  tartışma gerçekleştirilmeye çalışıl‐
mıştır.  Beeton,  Axelsen  ve  Coghlan’ın  yaptığı  çalışmalarda  rekreasyon  araştırmalarına 
otoetnografinin kullanımı ve katkısı, rekreasyonel deneyimlerin ortaya çıkarılması üzerinden 
ele alınmıştır. Çalışmalar incelendiğinde; açığa çıkan rekreasyonel deneyimlerin, kişilerin ha‐
yatlarında ve yaşadığı kültürlerde belirgin değişimlere sebep olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Araştırmaların altında yatan başarılı yorumlama süreçleri, yazarların kendi deneyimlerini ve‐
ri olarak kullanmasının sonucudur. Bu çalışma dahilinde otoetnografik yöntemin bu alanlar‐
daki bilimsel  ilerlemeye katkıları  tartışılmıştır. Sonuç olarak da,  rekreasyonel deneyimlerin 
ortaya çıkarılması ve rekreasyon kültür ilişkisinin boyutlarının anlaşılabilmesi için, otoetnog‐
rafik yöntemin  rekreasyon  çalışmalarında kullanımının gerekliliği ortaya konulmaya  çalışıl‐
mıştır. 
 
Anahtar kelimeler: Rekreasyon, Rekreasyon araştırmaları, Boş zaman, Otoetnografi 

 
 

GİRİŞ 

Zorunlu faaliyetlerin nihayete ermesinden sonra bireyin özgür iradesiyle yaptı‐
ğı uğraşılar boş  zaman olarak kabul  edilmektedir. Farklı disiplinler  içerisinde 
farklı tanımlara sahip olan boş zaman kavramı, rekreasyon kavramını da içinde 
barındırmaktadır. Bu durumun  temel  sebebi;  rekreasyonun boş zamana  sahip 
insanların elde ettikleri belirli zaman dilimi içerisinde gerçekleştireceği aktivite‐
lerle  ilgili olmasıdır  (Sevil, 2012).   Boş zaman ve buna bağlı gelişen kavramlar 
farklı disiplinlerce  yorumlandığı  için  genel  geçer  bir  tanımı da  yoktur.  Farklı 
disiplinler ile bu denli ilişkide olan bir kavramın günümüz bilimsel yaklaşımla‐
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rında  da  tek  bir  bakış  açısından  anlatılması  gerekmemektedir    (Godbey  vd., 
2005).   

Rekreasyon araştırmacılarının çoğu, araştırılan konu kapsamında bulu‐
nan mekanlarda  ve  aktivitelerde  bulunmanın  yapılan  araştırma  adına motive 
edici olduğu konusunda hemfikirdir. Bu bilim dalı  insanla öyle  içiçe bir yapı 
yansıtmaktadır ki, araştırmacı çoğunlukla üzerine araştırma yaptığı rekreasyon 
aktivitesini deneyimlemiştir. Bu durum göz önüne alındığında; araştırma içeri‐
sinde  tamamen kendi deneyimlerini, hislerini yani kendi verilerini kullanmak 
araştırmaya farklı bir bakış açısı katabilir mi, sorusu ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada kültür ve etnografinin rekreasyon olgusu içerisindeki ye‐
rine değinilmekte ve kültür kavramı  ile doğrudan bağlantılı otoetnografi yön‐
teminin,  rekreasyon  araştırmalarında kullanımına  ilişkin değerlendirmeler ya‐
pılmaktadır. Çalışma kapsamında, otoetnografik çalışmaların  incelenmesi, son‐
rasında  sözü  edilen  çalışmalara  ilişkin  örnek  olay  incelemesi  yapılması  ve 
otoetnografinin bir yöntem olarak  rekreasyon  çalışmalarında kullanımı değer‐
lendirilmektedir. Son olarak, otoetnografi yönteminin rekreasyon çalışmaların‐
da kullanılabilen bir yöntem olup olmadığı tartışılmıştır. 

KÜLTÜR VE ETNOGRAFİ KAVRAMLARI KAPSAMINDA BOŞ ZAMAN VE 
REKREASYON 

Mutlu  (2008) kültürü, “insan  topluluklarına kimliklerini veren ve onları birbi‐
rinden  ayırt  eden  özelliklerin  toplamı”,  olarak  tanımlamaktadır.  Kolker  ise 
(2008),  kültürün  tarih  içerisinde  insanlarca  oluşturulduğunu,  düşünülen  ve 
yapılan  her  şeyin ürünü  olduğunu  belirtmiştir. Kültürel  bir  yapının  bütünsel 
olarak ele alınarak derin bir analizinin yapılması ise etnografi kavramını kısaca 
tanımlamaktadır  (Neuman,  2012; Yazıcı  vd.  2012). Günlük  yaşamda  var  olan 
süreçlere dokunmadan gözlem yapmak  etnografik araştırmanın  temelidir. Te‐
melini kültürel antropolojiden alan bu yöntem özünde insanı barındıran sosyal 
bilimlerde  kullanılmakta  olan  bir  yöntemdir.  Yöntem;  çeşitli  şekillerde,  nitel 
paradigmayı benimseyen araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır. 

Boş  zaman  kavramı  ise  genellikle  günlük  hayatın  zorunluluklarından 
özgürleşme  anlamı  taşımaktadır.  Aytaç  (2004;  2006)  boş  zaman  için;  “dışsal 
zorlamalardan kurtulma” tanımını kullanmıştır. Günümüz yaşam koşulları ele 
alındığında boş zamanı çalışma dışı zaman kapsamında değerlendirmek müm‐
kün  olmaktadır.  Boş  zaman  değerlendirmesinde  ise  bireyin  iradesi  tamamen 
özgürdür. Boş  zaman  kavramı, disiplinler  içerisinde  farklı  şekillerde  tanımla‐
bilmektedir. Bu çalışmanın kapsamı göz önüne alındığında, boş zamanı bir ak‐
tivite şekli olarak savunan görüşü benimsemek gerekliliği doğmaktadır. Bireyin, 
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ailesine  ve  topluma  karşı  olan  yükümlülüklerinden  bağımsız  olarak  kendini 
rahatlatması, eğlendirmesi ve eğitmesi gibi aktiviteleri gerçekleştirdiği bir akti‐
vite  şekli  olarak  boş  zamanı  tanımlamak mümkündür  (Sevil,  2012). Kültürün 
anlaşılmasının ve araştırmacının bire bir o kültürün  içinde bulunmasının, boş 
zaman alanında yapılan araştırmalara da büyük katkısı bulunmaktadır. Örne‐
ğin, Amiş kültürü üzerinde boş zaman davranışlarına yönelik bir çalışma ger‐
çekleştiren Anderson ve Autry (2011) araştırmaları kapsamında bu kültür içine 
girmiş ve onlarla birlikte yaşayarak boş zaman davranışlarına yönelik inceleme‐
lerde bulunmuştur. 

İçerik, kapsam ve anlam bakımından pek çok aktiviteyi içine alan rekre‐
asyon ise, bireyin boş zamanında dahil olduğu ya da dahil olmayı seçtiği aktivi‐
teler  olarak  tanımlanır. Birey  rekreasyon  sayesinde  ruhsal  ve  bedensel  olarak 
yenilenir. Bu  iki kavramın  ilişkisi değerlendirilmeye  alındığında boş  zamanın 
bir zaman dilimi  içerisinde yer  aldığı,  rekreasyonun  ise bir  aktivite olarak  ta‐
nımlandığı görülmektedir (Sevil, 2012). Bilimsel olarak derine inildiğinde; bire‐
yin  niçin  rekreasyon  faaliyeti  yaptığı  ve  onu  rekreasyon  konusunda motive 
eden nedenler henüz net bir  şekilde belirtilmemiştir  (Ardahan ve Lapa, 2011). 
Buna  rağmen  insanlar  sosyo‐ekonomik,  kültürel  ve  fiziksel durumlarına  göre 
farklı rekreasyon aktivitelerinde kendilerini yenilemektedirler.  

Rekreasyon, deneyimler aracılığı ile bireye, dolayısı ile de sosyal grup‐
lara hitap  etmektedir. Çünkü, bireyde ve  toplumda var olan olumsuzlukların 
giderilmesi ve sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi için istek ve arzuların tatmini‐
ne yönelik hizmet ve olanakların  sağlanması gerekmektedir. Bireysel  tatminin 
gerçekleşmesi konusunda da bireye ait kültürel öğelerin ortaya çıkarılması ge‐
rekmektedir.  Böylece  bireylerin  rekreatif  ihtiyaçları  kültürel  boyutlar    göz 
önünde  alınarak  belirlenmiş  olup,  yaşam  kalitesi  ve  kişisel  tatmin  düzeyinin 
yükselmesi sağlanabilecektir (Metin, 2012).   

Rekreasyonun bu kadar geniş bir alana yayılmış olan bir bilim dalı ol‐
ması sebebiyle, otoetnografi gibi derin ve bütünsel bir araştırma sağlayan  tek‐
niklerin kullanımın yaygınlaşması, bu bilim dalının gelişimini hızlandıracaktır. 

OTOETNOGRAFİ KAVRAMI İLE REKREASYON VE BOŞ ZAMAN ÇALIŞMA-
LARI İÇERİSİNDE OTOETNOGRAFİNİN YERİ  

Bilim;  bilgi  üretmenin  yolu  olarak  görülen  toplumsal  bir  kurumdur.  Amacı, 
aracı, uygulayanı, yorumlayanı ve kullanıcısıyla  tarih boyunca egemen güçler 
kontrolünde ve öznel olagelmiştir  (Erdoğan, 2012). Bilgi kuramı  (epistemoloji) 
ise bilgiyi sistemli ve tutarlı biçimde anlamak ya da araştırmak anlamında kul‐
lanılmaktadır. Epistemoloji, bilginin felsefi olarak incelenmesi olarak tanımlan‐
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maktadır (Erdoğan, 2012). Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda kabul 
edilen iki hakim paradigma bulunmaktadır. Birincisi 17. yy’dan bu yana bilim‐
sel araştırma alanında  rağbet gören pozitivizmdir. Diğeri  ise 19. yy’ın son dö‐
nemlerinde atağa geçmiş olan ve bilimsel bilginin bireylerin  çoklu görüşlerin‐
den oluşabileceğini savunan post‐pozitivizmdir. Pozitivizm, nesnelliği (objekti‐
vizm) ve gerçekliği (realizm) temel alan nicel araştırma geleneğinin temel para‐
digmasını  oluştururken,  post‐pozitivizm;  öznellik  (sübjektivizm),  idealizm  ve 
görecelik (rölativizm) kavramlarından temelini alan nitel araştırma geleneğinin 
paradigmasıdır  (Ekiz,  2000).  Pozitivizmi  temel  alan  sosyal  bilimlerde  amaç, 
evrensel toplum yasalarını belirlemektir. Post‐pozitivizm ise, insanların dünya‐
yı ve durumları farklı yorumladıkları görüşünden yola çıkarak tek ve evrensel 
gerçekliğin mümkün olamayacağını savunmaktadır (Balcı, 2006). 

Post‐pozitivizm  temel  alınarak  yürütülen  araştırmalarda  yorumlayıcı 
sosyal bilimden  faydalanılmaktadır. Yorumlayıcılar  için bilim, açıklama yapa‐
rak  mümkün  olmaktadır.  Olayların  altta  yatan  mekanizmalarına  dair  bilgi 
edinmek  yoluyla  olaylar  arası  bağlantıları  keşfetmek  gerekmektedir  (Keat  ve 
Urry, 1994). Yorumlayıcı sosyal bilim için Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntem‐
leri adlı kitabında (2009), “… kendi toplumsal dünyalarını nasıl oluşturduğu ve 
sürdürdüğüne dair anlayış ve yorumlara varmak üzere insanların doğal ortam‐
larında  toplumsal  olarak  anlamlı  eylemin  doğrudan  ayrıntılı  gözlem  yoluyla 
sistematik analizidir.”,  tanımlamasını yapmıştır. Post‐pozitivizm yani nitel pa‐
radigma  çerçevesinde  yürütülen  araştırmalarda,  araştırmacı  çevresini  gerek 
insan gerekse olay ya da olgu olarak derinlemesine bir anlama amacı güder. Bu 
paradigma  içerisinde otoetnografi; araştırmanın konusuna yönelik olarak araş‐
tırmacının,  bulunduğu  çevrede,  içinde  bulunduğu olay  ya da  olguda kendini 
araştırmasıdır. 

Otoetnografi;  bir  kendini  yansıtma  yöntemi  ve  araştırmacının  kişisel 
deneyimlerini otobiyografik bir perspektif üzerinden yansıtması  ile bu deneyi‐
min  geniş  bir  aydınlatıcı  olarak  kültürel  ve  sosyal  anlamlar  kazanmasıdır 
(Maréchal,  2010).  Ellis  ve  Bochner’a  göre  (2000)  otoetnografiler;  dil,  tarih  ve 
etnografik açıklamalar aracılığıyla şekillenmiş kültürel tanımlamalar kullanarak 
araştırmacının  kendi  içe  dönük  etkileşimlerini  keşfettiği  otobiyografilerdir. 
Otoetnografiyi  tanımlayan  en  kısa  ama  belki  de  en  açıklayıcı  tanım  ise; 
otoetnografinin  araştırmacının  kendi  aracılığıyla  kültüre  ulaşması  olduğunu 
öne süren  tanımdır  (Pelias, 2003). Özetle otoetnografiler, araştırmacının kişisel 
deneyimlerini  sosyolojik  anlayışın  gelişmesi  amacıyla  incelemesidir  (Sparkes, 
2000).  
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Otoetnografi kelimesi ilk olarak 1975 yılında ünlü antropolog Heider ta‐
rafından kullanılmış olup; kullanılan oto kelimesi (ing:auto) araştırmacının ken‐
disi anlamında değil, bilgi kaynağının kendisi anlamında kullanılmıştır. Kelime 
fonetik açısından farklı çağrışımlar meydana getirmekte olduğundan ekler ayrı 
ayrı incelendiğinde; araştırma aşaması –grafi (‐graphi), kültürel bağlam –etno (‐
ethno) ve bilgi kaynağı olarak araştırmacının bulunduğunu belirten –oto (‐auto) 
ekleri kullanılarak  anlam bütünlüğü  sağlanmıştır. Bu üç  eksen  aynı  zamanda 
otoetnografik çalışma örneklerinin kendilerine belirli yerler edindiği bir sürekli‐
liği ifade eder (Reed ve Danahay, 1997). 

Otoetnografi;  etnografide  olduğu  gibi,  otobiyografik  deneyimlerin  al‐
tında yatan kültürel  anlayışı bulma  amacı gütmektedir.   Bu  etnografik  içeriği 
yakalayabilme doğrultusunda otoetnografik araştırmalarda; geleneksel etnogra‐
fik  veri  toplama  yöntemleri  ve  veri  analizi  yöntemleri  kullanılmaktadır. 
Otoetnografik  araştırmalarda  bu  aşamalar  uyguladıktan  sonra  veri  başka  bir 
kaynaktan alınmışçasına titizlikle yorumlanmalıdır.  

Pozitivist metodoloji ile yapılandırılmış araştırmaların genellenebilir bir 
yöntembilim  izlediği  bilinmektedir.  Bu  prensibe  ters  düştüğü  gerekçesiyle 
otoetnografi  pozitivist  bilim  insanları  tarafından  eleştirilmektedir.  Bazı  bilim 
insanları  ise; özellikle  insan  fenomeni  çerçevesinde  ilerleyen bilim dalları  açı‐
sından, bütünsel ve derinlemesine analiz sağlama özelliği nedeniyle bu yönte‐
me  sahip  çıkmaktadır  (Platt,  1992; Yin,  1994; Reed ve Dahanay, 1997; Ellis ve 
Bochner, 2000; Ellis, 2004; Beeton, 2005). Otoetnografi gibi yeni epistemolojiler 
geliştikçe,  toplumun  içerisinden  tek  bir  parçadan  aktarılan  bilginin,  spesifik 
konular ve problemler açısından nasıl değerli  sonuçlar doğurabileceği anlaşıl‐
maya başlanmıştır.  

Rekreasyon ve boş zaman araştırmaları kapsamında yapılan otoetnog‐
rafi çalışmalarında veri kaynağı olarak; araştırmacının gözlemleri, deneyimleri 
ve duygularının yanı sıra günlükler, broşürler, fotoğraflar da kullanılmaktadır. 
Çalışmalarında  araştırmacının  kendi  gözlemlerini  veri  kaynağı  olarak  kullan‐
masının  faydasına  değinen  Rodriguez  ve  Ryave  (2002)  araştırmacının  kendi 
gözlemlerini veri seti olarak kullanmasının son derece yararlı olduğunu belirt‐
miştir.  Bu  yararın  sebebini  ise  öznenin  sorgulamadan  kabul  ettiği,  alıştığı 
ve/veya  bilinçsiz  bir  şekilde  benimsemiş  olduğu  gizli  ve  anlaşılması  zor  olan 
bilişsel süreçlerini yüzeye çıkarmasıyla açıklamaktadır.  

Otoetnografik çalışmalar, araştırmacı ve araştırılanı bir anlatıda bir ara‐
ya getirdiğinden, araştırmacıya kendi bulgularını analiz eden bir özne misyonu 
yüklemektedir.   Bu noktada reflexivity kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu kavram 
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dilimize dönüşümsellik ya da düşünümsellik şeklinde çevrilebilmektedir. Pierre 
Bourdieu  (1990) düşünümsellik üzerine, “bilimsel analizi üretmenin  toplumsal 
şartlarının bilimsel analizi” şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Buradan bakıldı‐
ğında düşünümselliği araştırmacı kimliği çerçevesinde yorumlayarak, öznenin 
kendi muhasebesini yaptığını  söylemek yanlış olmayacaktır. Özetle, araştırma 
penceresinden  bakıldığında  düşünümsellikten  asıl  beklenen,  araştırmacının 
sistemli  olarak  yöntemini  ve  kendisini  bilgi  toplama  konusunda  araç  olarak 
açığa çıkarması ve bu durumun  izleyici ya da okuyucu  için hazırlamış olduğu 
konumu yansıtmasıdır (Doğan, 2013).  

Bourdieu’ya  göre  otoetnografi  gibi  araştırmacının  kendi  deneyimleri 
üzerinden bilgi ürettiği yaklaşımların  sıkça kullanılmamasının altında da  ‘dü‐
şünümsellik’ yatmaktadır. Düşünümsellik, bireysel olandaki  toplumsalı, mah‐
remin  altında  gizlenen  gayri  şahsiyi,  özelin  en  derinine  gömülmüş  evrenseli 
keşfettirerek bizi böylesi yanılsamalardan kurtaran şeydir. Bu anlamda, önemli 
olduğu  halde  düşünümselliğin  kullanılmamasının  temel  sebebi  toplumsaldır, 
yani entelektüelin kendisini sorgulamaktan kaçınmasından kaynaklanmaktadır 
(Bourdieu ve Wacquant, 2003).  

ÇALIŞMA YAKLAŞIMI 

Bu  çalışmada,  otoetnografik  araştırmaların  rekreasyon  araştırmalarına  olan 
katkısı  ve  gerekliliği  birincil  amacı  oluşturmaktadır.  Yabancı  literatürde  çok 
sayıda örneği olan otoetnografik araştırmalar, bireyin  rekreasyona olan güdü‐
lenmesini ve içselleştirilmiş olarak edinilen boş zaman aktivitelerinin nedenleri‐
ni ve etkilerini ortaya  çıkarmada büyük bir önem  taşımaktadır. Otoetnografik 
araştırmalar hala nedeni bilinemeyen  rekreasyon güdülenmesini ortaya  çıkar‐
mada önemli bir rol üstlenmektedir. Çalışmanın ikincil amacı ise otoetnografik 
rekreasyon araştırmalarından örneklerin detaylıca incelenmesidir. Bu inceleme‐
lerle,  araştırmacının  kendini  veri  toplama  öznesi  olarak  görmesinin  nedenleri 
düşünümsellik gibi kavramlar eşliğinde açıklanmaktadır. 

Çalışmanın yaklaşım kısmında ise kitap, makale ve sözlükler gibi ikincil 
veri kaynaklarından kuramsal ve yöntemin kullanılışına dair bilgiler elde edil‐
miştir. Çalışma,  literatür  taraması ve örnek olay  incelemeleri olarak  iki kısım‐
dan oluşmaktadır. Örnek olay  incelemeleri, bu çalışmadaki amaç doğrultusun‐
da, üç örneğin  incelenmesine dayanmaktadır. Erdoğan  (2012) örnek olay  ince‐
lemesi için “konunun doğasına göre pozitivist, eleştirel veya yorumlamacı ola‐
bilir”  tanımlamasını  yapmıştır.  Yapılan  bu  tanımlama  doğrultusunda  örnek 
olarak  ele  alınan  çalışmalar  yorumlayıcı  çalışmalardan  seçilmiştir. Kavramsal 
terimler  literatür  taraması kısmında, örnek olay  incelemeleri  ise Beeton  (2008), 
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Axelsen  (2009)  ve  Coghlan  (2012)  tarafından  yapılan  çalışmaların  incelemesi 
kısmında yer almaktadır. 

REKREASYON ARAŞTIRMALARINDA OTOETNOGRAFİ YÖNTEMİNE İLİŞ-
KİN ÖRNEK OLAY İNCELEMELERİ  

Çalışmanın bu bölümünde boş zaman ve  rekreasyon  literatüründen örnek ça‐
lışmalar  kısaca  anlatılarak  konu  hakkında  daha  geniş  bir  bakış  açısı  sunmak 
amaçlanmıştır. Literatür  incelendiğinde birinci şahıs üzerinden yapılandırılmış 
fenomenolojik,  otobiyografik  ve  az  da  olsa  otoetnografik  çalışmalara  rastlan‐
maktadır.  Turizm  ve  rekreasyon  alanları  içerisinde  otoetnografi  yöntemi  ile 
yapılandırılmış  araştırmalar  incelendiğinde  (Chi,  1997; Ellis ve Bochner,  2000; 
Alsop, 2002; Feighery, 2006; Noy, 2007; Schroeder, 2008); Beeton (2008), Axelsen 
(2009)  ve  Coghlan  (2012)  tarafından  hazırlanmış  otoetnografik  araştırmaların 
örnek olay olarak belirlenmesinin yöntemin kullanılışını en iyi şekilde yansıta‐
cağı düşünülmüştür. 

  Uzun  yıllar  otoetnografi  yöntemini  kullanarak  rekreasyon  ve  turizm 
literatürüne büyük katkılarda bulunmuş olan araştırmacı Sue Beeton’ın  (2008) 
Ekrandan Alana: Filmin Turizm  ve Rekreasyon Üzerine Etkisi  isimli otoetnografik 
araştırması, çalışmanın bu bölümünde incelenen ilk örnektir. Örnek; film izleme 
aktivitesinin,  izleyiciyi diğer rekreasyon aktiviteleri yapmaya güdülemesi üze‐
rine  bir  çalışmadır.  Film  izleme  aktivitesi,  bir  rekreasyon  aktivitesi  olmasının 
yanında, izleyici üzerinde sağladığı güdüleme ile başka bir rekreasyon aktivite‐
sinin  yaratılmasını  sağlayarak;  turizm  açısından da  canlanmaya neden  olabil‐
mektedir. Disiplinler açısından düşünüldüğünde turizm, rekreasyon ve sinema 
içiçe geçmiş prensipler halinde ilerleyen alanlar haline dönüşür. Bu üç disiplini 
bir araya getiren çalışmasında Beeton, derin ve duygusal incelemeler gerektiren, 
otoetnografik katılımcı gözlemci metodunu uygulamıştır. Beeton, çalışmasında, 
konusu  geçen  alanlarda  rekreasyon  aktiviteleri  yapmaya  teşvik  eden  filmleri 
anlattığı iki örnek olay ele almıştır. Seçilen bu iki örnek; Amerikan yapımı film 
ve dizi halinde yayınlanmış olan ‘The Man from the Snowy River’ ve Birleşik Kral‐
lık TV dizisi  ‘Heartbeat’  olarak  belirtilmiştir. Yazar  bu  iki  senaryoda da  ortak 
olarak gözlenen  ‘atların kahraman olarak gösterilmesi’  imgeleminden oldukça 
etkilenmiş ve filmlerle bu imge sayesinde duygusal bir bağ kurmuştur. Bu bağ 
sonucu  öncelikle  kovboy  filmlerinin  çekildiği  çorak  arazileri  ziyaret  etmeye 
başlayan  Beeton,  bu  turizm  aktivitesinin  peşi  sıra  kendisini  nasıl  at  sürmeyi 
öğrenirken bulduğunu çalışmasında samimi bir dille anlatmaktadır. 

İzlediği ve etkilendiği bu filmler sayesinde yazar önce bir aktif turiste, ardından 
bir  rekreasyoniste dönüşmüştür. Bu örnekte Beeton’ın  turist,  rekreasyonist ve 
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tur rehberi olarak taraf olma düzeyi son derece yüksektir. Burada düşünümsel‐
lik kavramının anlamını da göz önünde bulundurarak taraf olma düzeyini açık‐
lamak  gerekmektedir.  Taraf  olmak  düzeyi  çalışma  dahilinde  araştırmacının 
kendisini araştırma konusunun  içinde bir veri kaynağı olarak görmesiyle  ilgili 
olarak kullanılmıştır. Yazar konu çerçevesinde; yaşadığı anıları ve o döneme ait; 
fotoğraf,  video,  günlük,  kişisel  notlar  gibi materyalleri  kullanarak müdahillik 
düzeyi oldukça yüksek bir otoetnografik çalışma ortaya koymuştur. Filmler ve 
doğrudan  filmler sayesinde açığa çıkan  rekreasyonel deneyimlerin bireyin ha‐
yatında ve yaşadığı kültürde belirgin bir değişime sebep olabileceği, Beeton’ın 
bu otoetnografik çalışmasıyla anlatılmıştır.  

Axelsen  (2003)  I Was an Anorexic;  I’m Now a Healthy Triathlete çalışma‐
sında  anoreksi  (iştahsızlık/yeme  bozukluğu)  hastalığından  triatlon  sayesinde 
kurtuluşunu anlatmaktadır. Yazar, boş zaman kapsamında tanıştığı triatlonu bu 
hastalıktan kurtulmasında önemli bir yardımcı olarak gördüğünü belirtmiştir. 
Hastalıktan öncesini, hastalık  sürecini ve  sonrasını otoetnografik yöntemle ele 
alınmıştır. Hastalık sürecinde psikiyatristiyle geçirdiği 11 yılı, triatlon  ile tanış‐
masını ve triatlonun hastalığına olumlu etkisini birinci ağızdan aktarmıştır. Bu 
araştırmada da taraf olma düzeyi düşünümsellik ile birlikte değerlendirildiğin‐
de son derece yüksektir. Yazar kendini ve anoreksiyle yaşamını şeffaf biçimde 
ortaya  koymaktadır.  Axelsen  otoetnografiyi  kullanma  amacını,  anoreksinin 
psikolojik bir boyutunun olması ve spor yapmanın bu hastalıkla boğuşanlar için 
iyi bir yol olduğunu anlatmak üzere kullandığını belirtmiştir. Bu konuda yön‐
teme  ilişkin;  tecrübelerin  bir  anlamda  sesli  hale  geldiğini  ve  insanların  tabu 
gördüğü,  gizlediği  ya  da  anlayamadıkları  olaylarda  otoetnografi  yönteminin 
kullanıldığını literatürden aldığı referanslarla pekiştirmiştir. Kronolojik bir anla‐
tımı tercih eden yazar, hastalıktan önceki hayatını, psikiyatristi ile yaşadıklarını 
ve  triatlonu keşfi  ile değişen yaşamını  ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. Sonuç 
kısmında  ise  kendisiyle  iç muhasebesini  yapan Axelsen;  yeme  alışkanlığının 
düzeldiğini, 11 yıl sonra kendini ilk defa bir kadın gibi hissetmeye başladığını, 
arkadaşları ve sosyal bir hayatı olduğunu, acıkabildiğini ve korkmadan yiyebil‐
diğini  ve  artık  anoreksik  biri  gibi  görünmediğini  kendine  sorduğu  sorularla 
yanıtlamıştır.  

İncelenen son çalışma ise Alexandra Coghlan’ın 2012 yılında yaptığı bir 
araştırmadır. An Autoethnographic Account  of  a Cycling Charity Challenge Event: 
Exploring Manifest and Latent Aspects of the Experience çalışmasında yardım orga‐
nizasyonu kapsamındaki turizm ve spor aktiviteleri otoetnografi  ile ele almak‐
tadır. 3 gün süren bir bisiklet yarışması kapsamında araştırmasını gerçekleştiren 
yazar, günlüklerini veri kaynağı olarak göstermektedir. Coghlan, özellikle me‐
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todoloji ve sonuç kısımlarında, tam bir şeffaflıkla güncesini yazdığını ve içinde 
bulunduğu sosyal hayatın tamamen bir öğesi olduğunu anlatmıştır. Araştırması 
kapsamında  9 önemli  tema belirleyen yazar bunların  7  tanesinin daha önceki 
çalışmalarda da ortaya çıktığını belirtmiştir. Gerçeklerden kaçma, sosyalleşme, 
macera, başarma, tanınma, arkadaşlık ve özel ilgi başlıklarında 7 maddeyi top‐
layan yazar  son  iki maddeninse  sonradan ortaya  çıktığını ve daha önce deği‐
nilmemiş  olduğunu  belirtmiştir.  Yaratıcılık  ve  korku  hissi  olarak  bu  son  iki 
madde de başlıklandırılmıştır. Yaşadığı bu tecrübede ortaya çıkan başlıkları buz 
dağı örneğine benzeten yazar otoetnografi yöntemiyle trafikte bisiklet kullanma 
korkusu  ve  bağış  toplamada  yaratıcılık  olarak  ek  olan  2  başlığı  açıklamıştır. 
Kendi boş zaman aktivitesi olarak bisiklet kullanmayı seçen Coghlan, daha önce 
yaşadığı bir bisiklet kazası yüzünden trafikte bisiklet kullanmanın zorluklarına 
ve  kazadan dolayı  yaşadığı  korkuyu  bu  organizasyonla  yenmesine de değin‐
miştir. Yaratıcılığı ise bağış toplamak için düzenlenen organizasyonların farklı‐
laşması anlamında kullanmıştır. Araştırmada bu başlıklar ile güncesinden yapı‐
lan alıntılar eşleştirilmiş ve konuyla ilgili teorilerle de bağıntısı anlatılmıştır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Örnek  olaylarda  da  görüldüğü  gibi  otoetnografik  çalışmalar  araştırmacının 
kendi deneyimlerinden yola çıkarak  incelediği konular üzerinde kültürel çıka‐
rımlarda bulunmasını hedeflemektedir.  

Otoetnografi ile yapılan çalışmalar incelendiğinde, yöntemin de ampirik 
çalışmalar kadar etkili olduğu gözlenmektedir. Deneyimin altında yatan kültü‐
rel anlamı/anlayışı bulma amacı taşıyan çalışmalar arttıkça, otoetnografi yönte‐
mi literatür içerisinde kendisine daha fazla yer bulacaktır. Rekreasyon aktivele‐
riyle değerli hale getirilen boş zaman kendi  içinde bir kültüre de sahip olacağı 
için otoetnografik olarak  incelenmesi, bilimin hizmetine  sunulan  çalışmalarda 
ileriye dönük olarak hatırı sayılır nitelikte bir fayda sağlayacaktır. 

Otoetnografik araştırmalar rekreasyon gibi fenomeni insan olan çalışma 
alanlarında derinlemesine ve bütünsel bir araştırma yapmayı mümkün kılmak‐
tadır. Yaşanan  rekreasyon aktivitesi  içerisinde bulunan araştırmacı, düşünüm‐
sellik etkisi  ile kendi düşüncelerini ön plana  çıkarabilmekte ve dışarıdan göz‐
lemle elde edebileceği sonuçlardan daha verimli sonuçlar elde edebilmektedir. 
Yazarların  aynı  zamanda  araştırma  öznesi  olmaları  taraf  olma  düzeylerinde 
olumlu  bir  etki  yaratmaktadır. Bu  yöntem  ile  araştırmacı,  yorumlayıcı  olarak 
içinde bulunduğu  rekreasyon aktivitesini kendi dinamiklerini de  içine katarak 
ortaya koyabilmektedir. Diğer bir yönden ele alındığında otoetnografi yöntemi 
sayesinde; gerek  rekreasyon araştırmaları, gerekse diğer bilim dallarına  ilişkin 
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yapılan araştırmalarda sayısal veri analizinden çok daha ileri gidildiği ve araş‐
tırmacının iç muhasebesine de dayanarak daha derinlikli bir raporlama sundu‐
ğu görülmektedir. Yöntem kapsamında araştırmayı değerli kılan da, araştırma‐
cının en iyi bildiği öğeyi, yani kendisini veri kaynağı olarak kullanıyor olması‐
dır.  Özetle;  çalışma  kapsamında  ele  alınan  disiplinler  dahilinde  otoetnografi 
yönteminin kullanımı, hem araştırma kültürünün derinleşmesini, hem de araştı‐
rılan konuların farklı boyutlarının ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı boş zaman  ilgilenim  faktörlerinin, boş zaman katılım davranışı ve de‐
mografik özelliklere göre farklılaşma durumunu ortaya koymaktır. Araştırma  için kullanılan 
anket Anadolu Üniversitesi Spor Merkezine üye olan 200 kişiye uygulanmıştır. Çalışmanın 
sonucunda boş zaman ilgilenimini ortaya koyan boyutlar olarak çalışan davranışı, resepsiyon 
hizmetleri, tesis ve ekipman, temizlik, form ve sadakat olarak beş faktör ortaya çıkmıştır. Ka‐
tılımcıların gelir düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken, kullanım sıklığı bakımından 
çalışan davranışı ve temizlik faktörlerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 
 
Anahtar sözcükler: Boş zaman, rekreasyon,  ilgilenim, boş zaman  ilgilenimi, boş zaman dav‐
ranışı 

 
 

GİRİŞ 

Boş zaman, bireylerin günlük yapmak zorunda oldukları işlerin dışında, istekle‐
ri  ve  ilgi  alanları  doğrultusunda  istediği  gibi  dinlenmesi,  eğlenmesi  ve  vakit 
geçirmesi  ya  da  kendini  geliştirebilmesi  için  kullanabileceği  zaman  dilimidir 
(Karaküçük, 1999: 38). Bu zaman dilimi  içerisinde bireylerin  ilgilenimleri,  ihti‐
yaçlarına ve kişisel değerlerine göre bireyden bireye değişkenlik göstermekte‐
dir. Diğer bir ifadeyle her bireyin rekreasyona konu olan etkinliklere ilgi düzeyi 
farklı olabilmektedir. Bu durum da ilgilenim konusunu işaret etmektedir. Birey‐
lerin  katılım  gösterdikleri  boş  zaman  aktivitelerine  ilişkin  ilgilenimlerinin  bi‐
linmesi ve/veya belirlenmesi uygulanacak yöntem ve stratejileri de yol göstere‐
cektir. Bu bakımdan bireylerin ilgilendikleri ve boş zamana konu olup rekreatif 
bir  etkinlik  haline  gelen  faaliyetlere  olan  katılımındaki  derinlik  ve  yoğunluk 
ilgilenim konusunu oluşturacaktır.  
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İlgilenim,  tüketici  davranışları  literatüründe  yaygın  olarak  kullanılan 
bir  kavram  olması  ile  beraber  son  on yıl  içerisinde  boş  zaman ve  rekreasyon 
araştırmacıları  arasında  da  taraftar  toplamayı  başarmıştır  (Jamrozy  vd.,  1996: 
909‐910). İlgilenimi, bilgiyi işlemedeki güdülenme olarak görmek gerekir. Tüke‐
tici,  ihtiyacını neyin  tatmin edeceğini belirlemeye çalıştığında, amacını gerçek‐
leştirecek bilgilerin  işlenmesine ve bunlara dikkat göstermeye güdülenmiş ola‐
caktır (Odabaşı, 1998: 60). Tüketicilerin ürünleri satın alırken gösterdikleri çaba‐
nın yoğunluğu  farklıdır. Kimi  tüketiciler bu konuda daha  titiz davranırken ki‐
mileri de aldırışsız davranır. Belli bir ürün alımında gösterilen titizlik ve kişisel 
önem ilgilenim olarak adlandırılır (Karalar, 2011: 245).  

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Boş Zaman İlgilenimi 

İlgilenim,  insanların eğlence seçenekleri  ile  ilişkilerini  incelemek için 1980’lerin 
ortalarında boş zaman araştırmacıları  tarafından ele alınmıştır. Genel anlamda 
ilgilenim, kişisel  ilgi ya da herhangi bir aktiviteye karşı katılım gösterme tutu‐
mu ve bunlardan alınan zevk, eğlence ve heyecan olarak açıklanabilir  (Decloe 
vd., 2009: 77). Zaichkowski (1985: 342)’e göre ilgilenim, kişisel ilgi olmakla bera‐
ber aynı zamanda kişinin herhangi bir ürüne, duruma ya da eyleme karşı algıla‐
rı  ilgi düzeyini göstermektedir. Bu algılar, kişinin  ihtiyaçları, hedefleri, kişisel 
değerleri ve ürün bilgileri ile bağlantılıdır. 

İlgilenim oluşması ve derecesi ile ilgili unsurları Funk vd. (2004: 37) şu şe‐
kilde sıralamışlardır: 

 Önem: Ürüne karşı algılanan önem 
 Risk Önemi: Ürünü  satın  alma durumuna  ilişkin  gelişen  olumsuz  so‐

nuçların algılanan önemi 
 Risk olasılığı: Yanlış satın alma kararı ihtimalinin algılanması 
 İşaret: Tüketicinin ürüne atfettiği sembol ya da işaretler 
 Haz: Üründen sağlanan hedonik değer ya da zevk 

İlgilenimi sürekli ve durumsal olarak iki türde incelemek mümkündür. Sü‐
rekli  ilgilenim; kişide her zaman mevcut olan  ilgi  iken, durumsal  ilgilenim bir 
ürün veya durumla  ilgili geçici bir  süre  için olan özel bir  ilgiyi gösterir  (Koç, 
2012: 209). Bireyin otomobillere özel bir  ilgisi varsa bireyi otomobil  tanıtımla‐
rında, otomobil yarışlarında görmek muhtemelken, aynı kişinin hafta sonu ya‐
pacağı maç için almak istediği forma sadece belli bir süre ilgi alanı olmaktadır. 
Sürekli  ilgilenim  ile yüksek  ilgilenimin, durumsal  ilgilenim  ile de düşük  ilgile‐
nimin  yapılan  tanımlamalardan  benzer  kavramlar  olduğunu  söylemek müm‐
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kündür.  İlgilenimde  iki  düzey  karşımıza  çıkmaktadır.  Bunlardan  biri  yüksek 
ilgilenim; tüketicilerin daha fazla zaman ve çaba harcayıp, ilgilenilen ürün ya da 
hizmet ile ilgili kapsamlı bilgiler araştırarak gösterdiği satın alma kararlılığıdır. 
Bireylerin kişisel ihtiyaçları, değerleri ve ilgi alanları onların ilgilenim seviyele‐
rini önemli ölçüde etkiler (Evans vd., 2006: 96). Eğer birey kendi öz temellerine 
dayalı bir konu hakkında yüksek ilgilenimli ise bu konuda yoğun tutum sergi‐
lemesi muhtemeldir. Bu  tutumlar da bireyin gelecekteki davranışlarını  etkiler 
(Chang ve Gibson, 2011: 166). Diğer bir düzey olan düşük ilgilenimde ise tüketi‐
ci yapacağı alışverişi önemsiz olarak görür ve elde edeceği  sonuca değer ver‐
mezse düşük ilgilenim söz konusudur. Tüketicinin kişisel özelliklerini yansıtma 
açısından hiçbir özelliği olmayan bir ürünün  satın alınmasında,  satın almanın 
ayrıntılarına  ya  hiç  bakılmaz  ya  da  üstünkörü  bakılır  (Karalar,  2011:  246). 
Zaichkowsky (1985: 346)’ e göre düşük ilgilenimde; 

 Marka, ürün ya da hizmet ile ilgili bilgi edinimi daha az gerçekleşir. 
 Benzer ürünlerle arasında daha az karşılaştırma yapılır. 
 Diğer markalarla benzer olduğu algısı yaratır. 
 Belirli markalar için herhangi özel bir tercihi yoktur. 

İlgilenimi Etkileyen Faktörler 

İlgilenimi  etkileyen  faktörler  ele  alındığında  kişisel  faktörler, ürün  faktörü ve 
durum faktörü olarak üç aşama karşımıza çıkar. 

Kişisel faktörler: Hedef kitlenin  ihtiyaçlarının, değerlerinin ve benlik anlayışı‐
nın veya anlayışlarının öğrenilerek bunların pazarlama bileşenlerinde belirgin 
bir şekilde ortaya konması gerekmektedir. Bireyin ilgilenimini etkileyen faktör‐
ler arasında kültür, değerler, yaşam biçimleri gibi faktörler bulunmaktadır (Koç, 
2012: 215). Örneğin; birey basketbol ile yakından ilgili ise Anadolu Efes’in maç‐
larına  gitmesi muhtemelken,  bir  başka  birey  eğer  basketbol  ile  ilgili  bir  ilgisi 
yoksa televizyonda basketbol maçı gördüğünde kanal değiştirebilir.  

Ürün faktörü: Tüketicinin ürün ile kurduğu ilişki ile ilgilidir. Belirli bir kişinin, 
belirli bir durumda belirli bir ürüne verdiği kişisel önemdir. Ürünler ne kadar 
farklı ise ilgilenim düzeyi o kadar artış gösterecektir. Ayrıca, ürün ile ilgili algı‐
lanan riskler ilgilenim düzeyini belirlemede çok önemli rol oynamaktadır (Oda‐
başı  ve  Barış,  2002:  122). Örneğin  bireyin  arkadaşlarının  yanında  kullanacağı 
tablet bilgisayar  sosyal ve psikolojik  risk  taşıdığı  için önemli  iken evinde kul‐
landığı eşyalara fazla önem vermeyebilir. 

Durum  faktörü: Satın alma kararının verilme zamanı yaklaştıkça yoğunlaşma 
ve ilgilenme de artar. Yaz ayında yapılacak bir tatil ilgilenimi, üç ay önce yapı‐
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lan rezervasyon sırasındaki  ilgilenimden daha  fazladır. Ayrıca sosyal baskı da 
ilgilenimi arttırabilmektedir. Ürünün satın alınması veya  tüketimi başkaları  ile 
birlikte yapılıyorsa daha özenli, daha dikkatli ve daha fazla yoğunlaşarak yapı‐
labilmektedir (Koç, 2012: 217). 

Jung  (2007:  47)’un  yaptığı  araştırmada  boş  zaman  ilgilenim  düzeyini  ortaya 
koyan dört  faktör ortaya çıkmıştır. Bu  faktörler “tesisler”, “çalışan davranışı”, 
“sağlık‐fitnes” ve “ödeme‐teşvik” olarak adlandırılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma ve Anket Tasarımı  

Bu  araştırmanın  amacı  boş  zaman  ilgilenim  faktörlerinin,  boş  zaman  katılım 
davranışı ve demografik özelliklere göre farklılaşma durumunu ortaya koymak‐
tır. Araştırma için Guo‐Ming Jung’un kullanmış olduğu ölçek araştırma amaçla‐
rına uyarlanarak bu çalışmada kullanılmıştır. Ölçek 3 bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölüm boş zaman  ilgilenimini ölçmek amacıyla 26  ifadeden oluşmakta‐
dır. Birinci bölümdeki ifadeler beşli Likert Ölçeği ile (“5” kesinlikle katılıyorum, 
“1” kesinlikle katılmıyorum) spor merkezi üyeleri tarafından değerlendirilmiş‐
tir. İkinci bölümde boş zaman katılım davranışı ile ilgili 3 ifade bulunmaktadır. 
Araştırmanın üçüncü  ve  son  bölümü  ise  spor merkezi üyelerinin demografik 
özelliklerine ilişkin sorular bulunmaktadır. 

Örneklem 

Bu çalışmanın evrenini Anadolu Üniversitesi Spor Merkezi üyeleri oluşturmak‐
tadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde spor merkezi 860 üye sayısı içinden 210 
kişiye anket dağıtılmış ve veriler 6‐12 Mayıs 2013  tarihleri arasında  toplanmış 
olup 200 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada olasılıklı olmayan ör‐
nekleme  yöntemlerinden  biri  olan  kolayda  örnekleme  yöntemi  kullanılmıştır. 
Bu  örneklemede  amaç,  kolayca ulaşılabilir  birimlerin  seçilmesiyle  örneklemin 
oluşturulması olup  (Özmen, 2006: 177), bu örneklemede  sadece ulaşılabilir bi‐
rimler örnekleme dâhil edilir (Gegez, 2007: 249). Örneğin; uygun görülen sokak‐
tan, uygun görülen  zamanda gelip geçen bireylerle görüşme yapılması ya da 
konferansa katılan belirli sayıdaki katılımcıdan araştırma konusuyla ilgili görüş‐
lerin alınması, birer kolayda örnekleme uygulamasıdır  (Özmen, 2006: 177). Bu 
yaklaşımdan hareketle, spor salonunda 10:30‐ 17:00 saatleri arasında spor mer‐
kezinde bulunan üyelere anket uygulanmıştır. Anketler çalışma amacının belir‐
tilmesinin ardından araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden spor mer‐
kezi  üyelerine  dağıtılmış  ve  kişi  yönelimli  (self  administered)  teknik  ile  elde 
edilmiştir. Bu teknikte anketörler anket formlarını örneklem grubuna dağıtır ve 
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örneklem grubundaki kişilerde soruları tek tek okuyarak cevaplandırır (Kurul‐
gan ve Argan, 2006: 5). Anketi doldurma süresi ortalama 10‐15 dakika sürmüş‐
tür. 10 anket eksik ya da hatalı olduğundan dolayı değerlendirmeye alınmamış‐
tır.  

BULGULAR 

Araştırma Katılımcılarına İlişkin Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan 200 spor merkezi üyesinin %31’i (62 kişi) kadın, %69’u (138 
kişi) erkeklerden oluşmaktadır. Bunlardan %95’i (190 kişi) 18‐25 yaş arası, %5’i 
26 yaş ve üstündedir. Araştırmaya katılan spor merkezi üyelerinin %92’si (184 
kişi) Üniversite  (Ön Lisans/Lisans)  öğrencisinden  oluşurken, %6’sı Lisansüstü 
(Yüksek Lisans/Doktora), %2’si (4 kişi) lise öğrencilerinden oluşmaktadır. Araş‐
tırmaya katılan üyelerin %94’ünü (188 kişi) öğrenciler oluştururken %1’i (2 kişi) 
memur ve %1’i (2 kişi) yönetici iken, %4’ü (8 kişi) ise diğer meslek gruplarından 
oluşmaktadır. Üyelerin %98,5’i  (197 kişi) bekâr ve %1,5’i  (3 kişi) evlidir. Araş‐
tırmaya katılan üyelerin %57’si (114 kişi) 551 TL ve yüksek, 14,5’i (29 kişi) 351‐
450 TL arası, %12’si (24 kişi) 451‐550 TL arası, %8’i (16 kişi) 251‐350 TL arası ve 
%7,5’i (15 kişi) 250 TL veya daha düşük aylık ortalama gelir durumuna sahiptir. 

Tablo 1. Araştırma Katılımcılarına İlişkin Demografik Özellikler 
Faktörler   Sıklık %
Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

62 
138 

31,0 
69,0 

Yaş 
18‐25 
26‐35 
36‐45 
46‐55 
56 ve üstü 

190 
7 
1 
1 
1 

95,0 
3,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Eğitim Durumu 
Lise 
Üniversite(Önlisans/Lisans) 
Lisansüstü(Yüksek Lisans/Doktora) 

4 
184 
12 

2,0 
92,0 
6,0 

Meslek 
Memur 
Yönetici 
Öğrenci 
Diğer 

2 
2 

188 
8 

1,0 
1,0 
94,0 
4,0 

Medeni Durum 
Bekar 
Evli 

197 
3 

98,5 
1,5 

Aylık Ortalama Gelir Durumu
250TL veya daha < 
251‐350 TL 
351‐450 TL 

15 
16 
29 

7,5 
8,0 
14,5 
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451‐550 TL 
551 TL ve daha > 

24 
114 

12,0 
57,0 

    n= 200 

Araştırmaya katılan spor merkezi üyelerinin %72’si (144 kişi) haftada üç 
gün spor merkezini kullanırken, sadece %1’i (2 kişi) ise haftada altı gün kullan‐
maktadır.  Spor merkezinde  bulunan  programlardan,  üyelerin  79,5’i  (159  kişi) 
çoğunlukla ağırlık makineleri/aletlerini ve %69,5  (139 kişi) kardiyo ekipmanla‐
rını kullanırken, %1 (2 kişi) ile yoga ve spinning programlarını uygulamaktadır. 
Üyelerin  85,5’i  (171  kişi)  çoğunlukla  vücudunu  şekle  sokmak  ve %50,5’i  (101 
kişi) kilo vermek amacıyla spor merkezine üye olmaktadırlar. 

Tablo 2. Araştırma Katılımcılarının Boş Zaman Katılım Davranışları 
Faktörler  Sıklık  % 
Haftada fitnes merkezini kullanma sıklığı
2 
3 
4 
5 
6 

8 
144 
36 
9 
2 

 
4,0 
72,0 
18,0 
4,5 
1,0 

Fitnes merkezinde uygulanan programlar
Ağırlık makineleri/aletleri 
Dumbblle/dambıl 
Yoga 
Spinning 
Aerobik 
Kardiyo ekipmanları 
Diğer 

159 
109 
2 
2 
30 
139 
3 

 
79,5 
54,5 
1,0 
1,0 
15,0 
69,5 
1,5 

Fitnes merkezine üye olma nedenleri
Kilo vermek 
Vücudumu şekle sokmak 
Kilo almak 
Sosyalleşmek 
Sağlık sebepleri 
Evime yakın olması 
Diğer 

101 
171 
30 
17 
15 
2 
8 

 
50,5 
85,5 
15,0 
8,5 
7,5 
1,0 
4,0 

            n= 200 

Faktör Analizi 

Spor merkezi üyelerinin boş zaman  ilgilenimini ortaya koyan  faktörleri değer‐
lendirmek için toplam 26 değişken söz konusu olup, bu değişkenlerin gruplan‐
dırılması,  sınıflandırılması  ve  ana  faktörlere  dönüştürülmesi  amacıyla  Faktör 
Analizi (Principal Component Factor) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına 
ilişkin bulgular Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo  3  incelendiğinde  boş  zaman  ilgilenim düzeylerini  etkileyen  beş 
faktörün  ortaya  çıktığı  görülmektedir.  Birinci  faktör,  sekiz  değişkenden  oluş‐
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makta  olup  “çalışan  davranışı”,  ikinci  faktör  beş  değişkenden  oluşmakta  olup 
“resepsiyon hizmetleri”, üçüncü faktör altı değişkenden oluşup “tesis ve ekipman”, 
dördüncü faktör üç değişkenden oluşup “temizlik”, son olarak dört değişkenden 
oluşan beşinci  faktör  ise “form ve  sadakat”   olarak  isimlendirilmiştir. Yirmi altı 
maddelik  ölçeğin  güvenilirlik  katsayısı  (Cronbach‐alpha=  α)  0.925  olup,  beş 
boyuttan oluşan her bir faktöre ilişkin güvenilirlik katsayısı ise 0,90 ile 0,58 ara‐
sında değişmektedir. Çalışan davranışı, resepsiyon hizmetleri, tesis ve ekipman 
ile  temizlik  faktörleri  için Cronbach‐alpha değerleri 0,70’in üzerinde hesaplan‐
mıştır. Form ve sadakat  faktörü  için  ise Cronbach‐alpha değeri 0,58 olarak he‐
saplanmıştır. Son faktör hariç toplam ölçek güvenilirliği ile dört faktörün güve‐
nilirliğinin 0.70’in (Nunnally, 1978) üzerinde olması güvenilir olduğunun işareti 
olarak değerlendirilebilir. Spor merkezi üyelerinin boş zaman  ilgilenim düzey‐
lerine  ilişkin faktör analizinde KMO ve BTS değerlerine bakılmıştır. KMO kat‐
sayısı,  verilerin  ve  örneklem  büyüklüğünün  seçilen  analize  uygun  ve  yeterli 
olduğunu  belirlemede  kullanılan  istatistiksel  bir  yöntemdir  (Pektaş  vd.,  2009: 
114). Yapılan bu araştırmada KMO 0,90 olup, faktör analizinin uygulanabilmesi 
için bu oran yeterlidir. Bartlett Test for Sphericity (BTS) ise 2635.377 olarak sap‐
tanmıştır. Tablo 3’de sınıflandırılan beş faktörün toplam varyansın % 60,96’sını 
açıkladığı anlaşılmaktadır. Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan beş  faktörün 
açıkladığı varyansın yüzde payının sosyal bilimlerdeki araştırmalar bağlamında 
yeterli olduğu söylenebilir. 

Tablo 3. Araştırma Katılımcılarının Boş Zaman İlgilenim Düzeyleri 
Faktörler 
 
 

 

Ort.  S.S Faktör 
Yükleri 

Açıklanan 
Varyansın 

%’ si 
(Öz Değer) 

Alpha

Çalışan Davranışı 
Fitnes Eğitmenlerimden memnunum 
Çalışanlar bilgili, profesyonel ve kibarlar 
Çalışanlar  yardıma  gönüllü  ve  bu  merkeze 
yönelik  ihtiyaçlarımı  karşılamaya  özen  gösteri‐
yorlar 
Grup dersleri bilgili, profesyonel ve uzman fitnes 
eğitmenleri tarafından veriliyor 
Fitnes çalışanları arkadaşça davranıyorlar 
Ne  zaman  ihtiyaç  duysam  buradaki  çalışanlar 
yardımcı olur 
Fitnes çalışanları işlerinde profesyoneller 
Fitnes çalışanları ekipmanların  işlevsel olmasına 
özen gösteriyorlar 

 
3,74 
3,86 
 

3,94 
 

3,44 
 

4,20 
 

4,23 
3,95 
 

4.30 

 
1,16 
0,91 
 

0,89 
 

1,01 
 

0,72 
 

0,75 
0,85 
 

0,75 

0,77 
0,73 
 

0,70 
 

0,64 
 

0,62 
 

0,69 
0,74 
 

0,59 

 
 
 
 

18,35 
 

(4,77) 

 
 
 
 
 
0,90 
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Resepsiyon Hizmetleri
Resepsiyon çalışanları arkadaşça davranıyorlar 
Resepsiyon verimli çalışıyor 
Resepsiyon çalışanları işlerinde profesyoneller 
Burayı telefonla aradığımda çok kibar karşılıyor‐
lar 
Resepsiyon çalışanları bütün sorularımı cevapla‐
yabilecek düzeydedirler 

3,94 
3,84 
3,69 
3,43 
 

3,77 

1,00 
0,96 
0,97 
0,84 
 

0,90 

0,80 
0,83 
0,78 
0,68 
 

0,76 

 
 
 

14,87 
 

(3,87) 

 
 
 
 
0,90 

Tesis ve Ekipman
Burası için ödenen üyelik ücretleri ekonomik 
Başkalarına da burayı tavsiye edeceğim 
Burası benim kardiyovasküler, kuvvet ve esnek‐
lik antrenman ihtiyacımı karşılıyor 
Koşu  bandı  ve  bisiklet  gibi  kardiyovasküler 
ekipmanların  kullanımı  kolay  ve  ihtiyacımı 
karşılayabilecek niteliktedir 
Ağırlık makinelerinin/aletlerinin  kullanımı  kolay 
ve ihtiyacımı karşılayabilecek niteliktedir 
Burası  aerobik,  kuvvet  ve  esneklik  gibi  çeşitli 
antrenman türlerini sağlamaktadır 

4,68 
4,40 
4,24 
 
 

4,58 
 

4,37 
 

4,02 
 

0,75 
0,80 
0,76 
 
 

0,59 
 

0,73 
 

0,81 

0,63 
0,50 
0,68 
 
 

0,69 
 

0,65 
 

0,538 
 
 

 
 
 
 
 

11,47 
 

(2,98) 

 
 
 
 
 
 
0,77 

Temizlik 
Fitnes çalışanları egzersiz alanını  temiz  tutuyor‐
lar 
Duşlar temiz 
Soyunma odaları temiz ve yeterli donanımdadır 

4,46 
 

4,30 
4,23 

0,62 
 

0,83 
0,84 

0,52 
 

0,84 
0,81 

 
 

8,63 
 

(2,24) 

 
 
 

0,73 

Form ve sadakat
Bu  fitnes merkezinin bulunduğu çevreyi  seviyo‐
rum 
Burayı üye olduğum için mutluyum 
Benim için formda olmak önemlidir 
Boş  zamanımın  büyük  bir  bölümünü  burada 
geçiriyorum 

4,07 
 

4,50 
4,51 
3,17 

0,97 
 

0,58 
0,63 
1,05 

0,73 
 

0,58 
0,51 
0,64 
 
 

 
 

7,64 
 

(1,99) 

 
 
 
0,58 

Toplam Açıklanan Varyans                                                                                                              60,96 

Ort: Ortalama; S.S: Standart Sapma; (“5” Kesilikle Katılıyorum,… “1” Kesinlikle Katılmıyorum) 

Faktörlerin Katılımcıların Özelliklerine Göre Farklılaşma Durumu 

Boş  zaman  ilgilenim  faktörlerinin,  katılımcıların  birtakım  özelliklerine  göre 
farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla t‐testi ve ANOVA’dan yararla‐
nılmıştır. Boş zaman ilgilenim düzeylerine ilişkin ortaya çıkan faktörlerin cinsi‐
yete göre farklı algılanabilmesi dolayısıyla, kadın ve erkek olarak iki grup ara‐
sındaki  farklılık ve benzerlikleri ortaya koymak amacıyla yapılan  t‐testinin so‐
nucunda; iki grup arasında resepsiyon hizmetleri, tesis ve ekipman ve temizlik 
faktörleri arasında benzerliklerin olduğu (p>0,05), ancak çalışan davranışı faktö‐
rü (t=3,309; p=0,001) ile form ve sadakat faktöründe (t=2,849; p=0,005) istatistik‐
sel olarak anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığı görülmektedir.  
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Tablo 4. Boş Zaman İlgilenim Faktörlerinin Katılımcıların Özelliklerine Göre Durumu 
Faktörler  Cinsiyet  Gelir Durumu Kullanım Sıklığı

t p  F P t p
Çalışan Davranışı  3,309  0,001*  0,585 0,558 ‐2,232 0,027*

Resepsiyon Hizmetleri  ‐0,021  0,983  0,659 0,519 ‐1,841 0,067

Tesis ve Ekipman  1,075  0,284  0,780 0,460 ‐0,912 0,363

Temizlik  2,017  0,45  0,136 0,873 ‐2,084 0,038*

Form ve Sadakat  2,849  0,005*  0,140 0,869 ‐0,418 0,677
*p < 0,05 

Kadınların  çalışan  davranışı  faktörüne  yönelik  değerlendirmeleri  4,19’luk  bir 
ortalamaya sahip iken, erkeklerde bu ortalama 3,85, form ve sadakat faktörüne 
yönelik bayanların ortalaması 4,22 iken, erkeklerin 3,99 ile bayanlara göre daha 
düşük bir ortalamaya sahip olduğu görülür. 

Boş  zaman  ilgilenim  faktörlerini  katılımcıların  kullanım  sıklığına  göre  farklı‐
laşma durumlarını değerlendirmek için yapılan t‐testinde; resepsiyon hizmetle‐
ri,  tesis  ve  ekipman,  form  ve  sadakat  faktörleri  arasında  benzerlikler mevcut 
iken,  çalışan  davranışı  faktörü  (t=‐2,232;  p=0,027)  ile  temizlik  faktöründe  (t=‐
2,084; p=0,038) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır. 

Faktör  analizi  sonucu ortaya  çıkan beş  faktörün gelir düzeylerine göre  farklı‐
laşma durumunu ortaya koymak için yapılan ANOVA’ya göre; beş faktörde de 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmanın amacı spor merkezi bağlamında boş zaman ilgilenim faktörlerini 
ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma sonucunda beş fak‐
tör ortaya çıkmıştır. Bu  faktörler çalışan davranışı,  resepsiyon hizmetleri,  tesis 
ve ekipman, temizlik, form ve sadakattir. 

Yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar  ile  literatürde yapılan çalış‐
malar  (Guo‐Ming  Jung, 2007) arasında paralellikler olduğu görülmektedir. Ni‐
tekim Guo‐Ming  Jung  (2007) yapmış olduğu çalışmada dört  faktör bulmuş ve 
bu faktörlerden üçü olan çalışan davranışı, tesisler, sağlık ve fitnes bu çalışmada 
ortaya  çıkan  faktörler  ile uyum  göstermektedir. Yapılan  bu  çalışmadan  farklı 
olarak ödeme ve teşvik faktörünü ortaya koyarken, bu araştırmada ise resepsi‐
yon hizmetleri ve  temizlik  faktörleri ortaya çıkmıştır. Bu yönü  ile  farklılık arz 
eden çalışma Türk  tüketicilerin boş zaman  ilgileniminde resepsiyon hizmetleri 
ve temizliği ayrı bir boyut olarak algıladıkları görülmektedir.  

Boş  zaman  ilgilenim  faktörlerini,  katılımcıların  birtakım  özelliklerine 
göre  farklılaşma durumunu ortaya koymak amacıyla  t‐testi ve ANOVA uygu‐

Bildiriler 293 

lanmış ve özellikle çalışan davranışı ile form ve sadakat faktörlerine ilişkin ba‐
yanların erkeklere oranla daha önem verdikleri sonucuna varılmıştır. Katılımcı‐
ların gelir düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmazken, kullanım sıklığı ba‐
kımından  çalışan  davranışı  ve  temizlik  faktörlerinde  anlamlı  bir  farklılık  bu‐
lunmuştur. Bu  sonuçlardan  hareketle  fitnes merkezine  katılım  sıklığını  arttır‐
mak  için  öncelikle  çalışanların  davranışlarına  dikkat  edilmeli  ve  temizlik  ön 
planda tutulmalıdır. 

SINIRLILIKLAR VE GELECEK ARAŞTIRMALAR 

Gerçekleştirilen bu çalışma, Eskişehir’de bulunan üniversiteye ait bir spor mer‐
kezine üye olanları kapsamaktadır. Çalışma, araştırma yapılan tarihlerle sınırlı‐
dır. Gelecekte bu alanda yapılacak çalışmalarda daha fazla sayıda spor merke‐
zinin ve katılımcısının olduğu örneklemlerin araştırmaya dâhil edilmesi genel‐
lenebilirliğini arttıracaktır. 
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; Uyarlanmış Rekreasyonel Fiziksel Aktivitenin (URFAP) otizmli birey‐
lerin yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklem grubunu; yaşları 4‐
18 arasında olan ve 8 haftalık URFAP’na katılan 59 otizmli birey oluşturmaktadır. Araştırma‐
da veri toplama aracı olarak Varni, Seid ve Rode (1999) tarafından geliştirilen, toplam 4 alt 
boyut ve 23 maddeden oluşan “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği” (ÇİYKÖ) ebeveyn formu 
kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Çakın Memik vd. (2007) tara‐
fından yapılmıştır. Araştırma bulgularının istatistiksel analizinde ölçeğin 4 alt boyutunda ka‐
tılımcıların ön‐test ve son‐test puanlarına göre ilişkili örneklemler için t‐testi ve cinsiyetleri‐
ne göre tekrarlı ölçümler için ANOVA analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; katılımcıla‐
rın ÇİYKÖ’nin “fiziksel işlevsellik” ve “duygusal işlevsellik” alt boyutlarında anlamlı bir azalma 
olduğu  bulunmuştur  (p<.05).  Ayrıca,  cinsiyete  göre  yapılan  analiz  sonuçlara  ise;  yalnızca 
duygusallık işlevsellik alt boyutunda anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcı‐
ların yaş gruplarına göre yapılan analiz sonuçlarına göre; istatiksel olarak anlamlı bir farklılı‐
ğın olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak; uyarlanmış rekreasyonel fiziksel aktivite programı‐
nın otizmli bireylerin fiziksel ve duygusal gelişimlerine olumlu katkı yaptığı ve bu katkıların 
yaşam kalitelerinin artmasında etkili olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar sözcükler: Rekreasyon, otizm, uyarlanmış fiziksel aktivite, yaşam kalitesi. 

 
 

GİRİŞ 

Her bireyin doyurucu,  tatminkâr ve yararlı boş  zaman deneyimleri  edinmeye 
hakkı vardır. Çünkü boş zaman deneyimleri bir bireyin yaşam kalitesi ve yaşam 
memnuniyetini  etkileyen  çeşitli  psikolojik,  fiziksel  ve  sosyal  yararları  arayıp 
bulması  için  olanaklar  yaratır. Özellikle  boş  zaman  süresince  yapılan  fiziksel 
aktiviteler  çocukların  ve  yetişkinlerin  fiziksel  sağlığının  ve  esenliğinin  sürdü‐
rülmesinde önemli bir rol oynar (Stumbo ve Peterson, 2004).  

Bu durumun tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluk şemsiyesi 
altında yer alan (Hollander ve Nowinski, 2003) ve beynin yapısını veya işleyişi‐
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ni etkileyebilen nörolojik bir bozukluk olarak tanımlanan otizmli bireyler içinde 
oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nö‐
rolojik sorun otizmden etkilenmiş olan bireylerin diğer  insanlarla  iletişim kur‐
mada, davranış  örüntülerinde  çeşitli  sorunlar  yaşamalarına neden  olmaktadır 
(Kürkçüoğlu,  2009).  Fiziksel  görünüş  olarak  normal  olan  otizmli  çocuklarda, 
motor  becerilerin  gelişiminde  yaşıtlarına  göre  farklılıklar  ortaya  çıkmaktadır 
(Fazlıoğlu  2004). Her  otizmli  bireyin  farklı  özellikler  göstermesine  karşın,  ge‐
nelde  denge  ve  koordinasyon  gerektiren  hareketlerde  zorlanma  ve  genel  kas 
güçsüzlüğü gibi yetersizlikler gözlenmektedir  (Öztürk, 2011). Bu yetersizlikler; 
azalmış  denge,  koordinasyon  eksikliği,  parmak  hareketlerinde  kuvvetsizlik, 
ayakucunda yürüme olarak sıralanabilir (Yanardağ, 2007). Bunun yanında sos‐
yal dünyaya  yönelik  ilgi  eksikliği  de  söz  konusudur  (Sherill,  2004). Özellikle 
otizmli bireyler  sosyal  ilişki ve davranışlarda düzenleme ve akranlarıyla  ilişki 
kurmada  zorluk,  streotip  davranışlar  ve  dil  becerisi  kusurları  bulunmaktadır 
(Orsmond vd, 2004). Bu nedenle otizmli bireylerin çoğu sözel olmayan uygun 
sosyal davranışları öğrenmek için özel bir davranış yönetimi programına ihtiyaç 
duyarlar. Ayrıca; saldırganlık, kendine zarar verme, öfke nöbetleri ve stres gibi 
problemler (Villamisar vd, 2010), yaşam boyu devam etmekte ve yaşam kalite‐
sini olumsuz etkilemektedir (Sarol H, 2013).  

     Günümüzde rekreasyon araştırmaları, bireyin günlük yaşamına katkıda bu‐
lunan rekreatif etkinliklerle (Stumbo ve Peterson, 2004) yaşam kalitesi arasında 
pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir (Villamisar ve Dattilo 2010). Dolayısı 
ile  rekreasyon  faaliyetlerine  katılmak  yaşam  kalitesini  etkilemekte  ve  ondan 
etkilenebilmektedir  (Stumbo ve Peterson, 2004).   Buradan hareketle bu araştır‐
manın amacı; Uyarlanmış Rekreasyonel Fiziksel Aktivite Programının (URFAP) 
otizmli bireylerin yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemektir. 

YÖNTEM 

Araştırmaya katılan 17 kadın (28,8 %) ve 42 ( %71,2)  erkek olmak üzere toplam 
59 otizmli bireye URFAP uygulanmış,  bu bireylerin ebeveynlerine (31 anne ve 
28 baba) Varni vd.  tarafından geliştirilen ve 5’li Likert  tipi bir ölçek olan “Ço‐
cuklar  için Yaşam Kalitesi Ölçeği Ebeveyn Formu” gerekli bilgilendirmeler ya‐
pıldıktan sonra uygulanmıştır.  

Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Çakın Memik vd. (2007) tara‐
fından yapılmıştır. Bu araştırma  için ölçeğin güvenirlik düzeyinin belirlenmesi 
amacıyla içsel tutarlık katsayısı (Cronbach alfa) hesaplanmış ve ölçeğin iç tutar‐
lık katsayıları sırasıyla; (a) fiziksel (.76), (b) duygusal (.77), (c) sosyal (.70) ve (d) 
okul (.71) ve toplam ölçek için (.80) olarak saptanmıştır. Araştırma bulgularının 
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istatistiksel analizinde ölçeğin 4 alt boyutunda katılımcıların ön‐test ve son‐test 
puanlarına  göre  ilişkili  örneklemler  için  t‐testi  ve  cinsiyetlerine  göre  tekrarlı 
ölçümler için ANOVA analizi yapılmıştır.  

BULGULAR 

Tüm katılımcıların ÇİYKÖ’nin alt boyutlarına  ilişkin ön‐test ve son‐test ortala‐
ma puanlarının t‐testi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Katılımcıların ÇİYKÖ’nin alt boyutlarına ilişkin ön‐test ve son‐test t‐testi sonuçları 

Alt Boyutlar n  Ort. Ss Sd  t  p 

Fiziksel 

İşlevsellik 

Ön-test 59 1.94 .77 
58 3.40 .00 

Son-test 59 1.45 .63 

Duygusal 

İşlevsellik 

Ön-test 59 1.86 .65 
58 2.63 .01 

Son-test 59 1.54 .55 

Sosyal 

İşlevsellik 

Ön-test 59 2.21 .79 
58 1.05 .30 

Son-test 59 2.01 .93 

Okul 

İşlevsellik 

Ön-test 59 2.00 .62 
58 1.20 .24 

Son-test 59 1.82 .76 

Katılımcıların URFAP sonrasında ÇİYKÖ’nin “fiziksel işlevsellik” (t(58) = 
3.40;  p<.01)  alt  boyutuna  ilişkin  puanlarında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir 
azalma olduğu bulunmuştur. Katılımcıların uygulama öncesi “fiziksel  işlevsel‐
lik” puanlarının  ortalaması Ort=  1.94  iken, uygulama  sonrasında Ort=  1.45’  e 
düşmüştür. Bu bulgu, fiziksel aktiviteye katılmanın fiziksel  işlevsellikleri artır‐
mada  önemli  bir  etkiye  sahip  olduğunu  göstermektedir. Ayrıca  katılımcıların 
“duygusal işlevsellik” (t(58) = 2.63; p<.05) alt boyutundaki puanları arasında ista‐
tistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur.  

Tablo 2. Katılımcıların ÇİYKÖ’nin alt boyutları ön‐test ve son‐test puanlarının cinsiyete göre ANO‐
VA (Tekrarlı Ölçümler) sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet n Ort. Ss F p 

Fiziksel İşlevsellik Ön-Test 
Erkek 42 1.93 .76 

.576 .45 
Kadın  17 1.96 .84 

Fiziksel İşlevsellik Son-Test 
Erkek 42 1.51 .67 

Kadın  17 1.30 .53 

Duygusal İşlevsellik Ön-Test 
Erkek 42 1.70 .62 

8.028 .01 Kadın  17 1.28 .54 

Duygusal İşlevsellik Son-Test Erkek 42 1.58 .57 
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Kadın  17 1.45 .51 

Sosyal İşlevsellik Ön-Test 
Erkek 42 2.20 .75 

.071 .79 
Kadın  17 2.22 .92 

Sosyal İşlevsellik Son-Test 
Erkek 42 1.97 .77 

Kadın  17 2.11 1.25 

Okul İşlevsellik Ön-Test 
Erkek 42 2.03 .74 

.010 .92 
Kadın  17 1.92 .83 

Okul İşlevsellik Son-Test 
Erkek 42 1.87 .75 

Kadın  17 1.72 .78 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre  ilişkili örneklemler (tekrarlı ölçümler) 
için ANOVA sonuçlarına göre; katılımcıların ÇİYKÖ “duygusal işlevsellik” (F(1‐

57) = 8.028; p<.05)  alt boyutuna ilişkin ön‐test ve son‐test puanları arasında cinsi‐
yete  göre  anlamlı  bir  farklılık  olduğu  ve  bu  durumun  kadın  katılımcılardan 
kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Katılımcıların  yaş  gruplarına  göre  yapılan  analiz  sonuçlarına  göre;  istatiksel 
olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu araştırma, URFAP’nın otizmli bireylerin yaşam kalitesi üzerine etkisini belir‐
lemek amacıyla yapılmıştır. 

Analiz sonuçları katılımcıların, uygulanan URFAP sonrasında fiziksel işlevsellik 
ile ilgili yaşam kalitelerinde bir artış olduğunu göstermektedir. Ulaşılan bu so‐
nuç, Kuhltau vd.  (2010)  tarafından yapılan otizmli  çocukların yaşam kaliteleri 
ve bunu etkileyen unsurları belirlemek amacıyla yaptığı araştırmanın sonucu ile 
örtüşmektedir. Benzer şekilde, Todd ve Reid’de (2006) Kanada’da gerçekleştir‐
dikleri araştırmada uygulanan  fiziksel aktivitenin bireylerin  fiziksel  işlevsellik 
yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Bunun‐
la birlikte  literatürle tutarlı olarak katılımcıların duygusal işlevsellikle ilgili ya‐
şam kalitelerinde anlamlı bir artış olduğu bulunmuştur. Yine Zhong (2011) yaş‐
ları 2‐6 arasında değişen 12 erkek otizmli birey ile yaptığı araştırmada, fiziksel 
aktivite programına dâhil olan katılımcıların duygusal  işlevsellik puanlarında 
olumlu  yönde  bir  azalma  olduğunu  belirlemiştir. Uygulanan  program  sonra‐
sında,  kadın  katılımcıların  erkeklere  göre  “duygusal  işlevsellik”  anlamında 
daha  kaliteli  bir  yaşam  seviyesinde  oldukları  anlaşılmaktadır.  Bu  durumun 
oluşmasında kadınlara oranla erkeklerde otizmin etkilerinin daha  fazla görül‐
düğü düşünülmektedir.  
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Bu sonuçlar doğrultusunda, otizmli bireylerin uygulanan URFAP ile fiziksel ve 
duygusal gelişimlerine olumlu katkı yaptığı ve bu katkıların yaşam kalitelerinin 
artmasında etkili olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmanın en önemli  sınırlılığı çalışmadan elde edilen verilerin  sı‐
nırlı örneklem grubu  ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. Gelecekte yapılacak  çalış‐
malarda örneklem grubunun genişletilmesinin ve bu yönde yapılacak nitel ça‐
lışmaların faydalı olacağı önerilmektedir.  
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ÖZ 
Son  yıllarda hızlı  şekilde  değişim  gösteren  kentsel  koşulların neden olduğu olumsuzluklar 
neticesinde, özellikle  kentsel alanlarda yaşayan bireylerin  korunan alanlarda  rekreasyonel 
katılımları artış göstermektedir. Ancak bu yönelim beraberinde koruma‐kullanım dengesinin 
sağlamasında etkili olan yönetim kararı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Paydaş grupları (tu‐
rizm firmaları, uzmanlar ve yöneticiler, kullanıcılar)’nın rekreasyonel alan beklentilerinin be‐
lirlenmesi ise yönetim kararlarına şekil vermesi açısından öneme sahiptir. Bu çalışmada; Ye‐
digöller Milli Parkı (YMP)’nın korunan alan niteliğinde olması, bünyesinde birçok rekreasyo‐
nel aktivite bulundurması ve çok çeşitli bir kullanıcı profiline sahip olması nedeniyle mater‐
yal olarak seçilmiştir. 2011‐2012‐2013 yıllarında paydaş gruplarının, etkinlik ve deneyimlere 
yönelik  rekreasyonel  alan beklentilerini  saptamak  amacıyla  toplam  895  adet  anket uygu‐
lanmıştır. Anketlerin analizi doğrultusunda, elde edilen bulgulara göre; paydaş gruplarının 
alanda olmasını istedikleri etkinlikler ve edinmek istedikleri deneyimlerin farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. 
 

Anahtar sözcükler: Rekreasyon, Yönetim, Koruma, Kullanım, Etkinlik, Deneyim 
 
 

GİRİŞ 

Bilim, endüstri ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerin neden olduğu plansız ve 
sağlıksız kentleşme hareketleri, kentli bireyler açısından fiziksel, ruhsal ve sos‐
yo‐kültürel yönden birçok soruna neden olmuştur (Akten 2003). Bu sorunların 
giderilmesi  yanı  sıra  kişilerin  yeni  güne  hazırlamalarını  sağlamak  amacıyla 
dinlenme,  eğlenme  ve  yenilenme  ihtiyaçlarını  karşılamaları  için  gerekli  olan 
konuların başında rekreasyon gelmektedir (Uzun 2005).  

Özellikle doğal rekreasyon alanları barındırdıkları doğal kaynak ve zenginlik‐
leriyle, kentli bireylere kendini yenileme ve dinlenme  imkanı sunabilmektedir. 
Günümüzde bu tür alanlar sahip oldukları nitelikleri ile rekreasyonel ihtiyaçla‐
rın  en  çok  karşılandığı  mekân  konumundadırlar  (Wang  ve  Manning  1999; 
Korkmaz 2001). Ancak doğal alanlara yönelik bu  ilgi korunan alanların dünya 
çapında sayılarının artması ve her ülkenin kendine özgü koruma sistemini geliş‐
tirmesi  gibi  sonuçları  beraberinde  getirmiştir. Ayrıca  korunan  alanlar,  ulusal 
koruma‐kalkınma  kararları  kapsamında,  biyolojik  çeşitliliğin  korunması  ve 
sürdürülebilirlik  doğrultusunda  sosyo‐ekonomik  beklentilerin  karşılanması 
açısından da öneme sahip alanlardır (Kuvan 2001).  

Bilinçli şekilde ortaya çıkan korunan alanlar ve beraberinde getirdiği doğa ko‐
ruma düşüncesi, genel anlamda herkesin kullanımına açık park anlayışı yerine, 
doğal  kaynakların  korunmasına  yönelik  bir Milli  Park  anlayışını  beraberinde 
getirmiştir (Yücel 2005). Amerikan Kongresi 1872 yılında Yellowstone yöresinde 
8.670 km2 büyüklüğündeki bir bölgeyi Milli Park olarak ilan etmiştir. “Yellows‐
tone Milli  Parkı”  adı  verilen  bu  alan Dünya’daki  ilk Milli  Park  olarak  kabul 
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edilmektedir. Bu durum doğa koruma düşüncesinin dünya üzerinde başlangıcı 
olarak sayılmaktadır (Hepcan 1997; Yücel ve Babuş 2005).  

Çalışma  kapsamında,  korunan  alanların  sahip  olduğu  kaynak  değerlerinin 
korunması  ve  kullanımına  yönelik  dengenin  sağlanmasında  ihtiyaç  duyulan 
yönetim kararlarının, paydaşların rekreasyonel alan beklentilerini karşılayacak 
şekilde  olması  gerektiği  üzerinde  durulmuştur.  Bu  sebeple,  seçilen  örneklem 
alanda paydaşların rekreasyonel alan beklentilerindeki farklılıkların belirlenme‐
si amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

YMP korunan alan niteliğinde olması, bünyesinde birçok rekreasyonel aktivite 
bulundurması ve çok çeşitli bir kullanıcı profiline sahip olması nedeniyle, ma‐
teryal olarak seçilmiştir. 

Karadeniz Bölgesinin, Batı Karadeniz Bölümünde yer  alan YMP, Ülkemizin 
ana ulaşım hattına kolay ulaşılabilir konumda ve başlıca büyük kentlerimizden 
Ankara ile  İstanbul’un yakınında yer almaktadır (Şekil 1). Sunduğu rekreasyo‐
nel imkânlar açısından çeşitliliğe sahiptir. Çalışma alanı, bu bölgede zengin bir 
flora ve fauna’yı bünyesinde barındırmaktadır. 29.04.1965  tarihinde 6831 sayılı 
Orman Kanununun 25. Maddesi gereği Milli Park ilan edilen YMP, Bolu İl sınır‐
ları  içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca, 40°50ʹ41.80ʹʹK  ‐ 31°35ʹ26.16ʹʹD koordinat‐
larında yer almakta ve ortalama 900 m yüksekliğe sahiptir (Anonim 2013a).  

 
Şekil 1. YMP Konumu (Anonim 2013b) 

Bolu’nun 42 km kuzeyinde Zonguldak’ın güneyinde yer alan çalışma alanına 
Ankara–İstanbul  karayolunun  152.  km’sindeki  Yeniçağa  ve  190.  km’sindeki 
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Bolu’dan kuzeye ayrılan yollarla ulaşılmaktadır. Milli Park toplam 1636 ha bü‐
yüklüğüne  sahiptir.  Alan  içerisinde  Büyükgöl,  Seringöl,  Deringöl,  Nazlıgöl, 
Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl isimli 7 adet göl bulunmaktadır. Bünyesinde pik‐
nik, dinlenme, fotoğraf çekme, spor yapma ve kamp kurma gibi rekreatif etkin‐
liklere sahiptir. Alanda bulunan bungalov evlerde konaklanabilir. Ayrıca, alan‐
da çadırla veya karavanla konaklamak da mümkündür. Parkın ziyarete en uy‐
gun zamanı Nisan‐Kasım ayları arasıdır (Anonim 2013c). 

Yöntem 

Çalışmanın  hazırlanmasında  izlenen  aşamalar  yöntem  akış  şemasında  sunul‐
muştur (Şekil 2). Ve her aşama bu bölümde detayları ile açıklanmıştır.  

 
Şekil 2. Yöntem akış şeması 

2011‐2012‐2013 yılları bahar ve yaz aylarında yüzyüze görüşmeler ile yürütü‐
len  anket  çalışması  kapsamında,  turizm  firmaları  paydaş  grubundan  30  kişi, 
uzman ve yönetici paydaş grubundan  52 kişi ve kullanıcı paydaş grubundan 
813 kişiye ulaşılmıştır. 

Anket  formu  4  (dört)  bölümden  oluşmaktadır. Birinci  bölüm,  kullanıcıların 
adı/soyadı, yaşı, cinsiyeti, çalıştığı kurumu ve görevi  ile  iş deneyim süresi gibi 
kullanıcı özelliğini  içeren açık uçlu soruları  içermektedir.  İkinci bölüm, paydaş 
gruplarının Milli Parklarda olmasını  istedikleri etkinlikler kapsamında 19 adet 
kapalı uçlu ve eklemek istedikleri konuları yazacakları 1 adet açık uçlu soruyu 
içermektedir.  “Balık  tutmak,  bota  binmek,  piknik  yapmak,  fotoğrafçılık  vb.” 
paydaş gruplarının Milli Parklarda olmasını istedikleri etkinlikler ile ilgili kapa‐
lı  uçlu  sorulara  örnek  olarak  verilebilir.  Üçüncü  bölüm  paydaş  gruplarının 
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alanda olmasını  istedikleri olanak sınıflarına yönelik 6 adet ucu kapalı soruyu 
içermektedir. “Doğal, Yarıdoğal, Gelişmiş Kırsal vb.” paydaş gruplarının alanda 
olmasını  istedikleri  olanak  sınıfları  ile  ilgili  kapalı uçlu  sorulara  örnek  olarak 
verilebilir. Dördüncü  bölüm,  paydaş  gruplarının Milli  Parklarda  edinilmesini 
bekledikleri deneyimleri  içeren  13 kapalı uçlu ve  eklemek  istedikleri konuları 
yazacakları 1 adet açık uçlu soruyu içermektedir. “Sosyalleşmek, yeni insanlarla 
tanışmak, konforlu bir  tatil geçirmek vb.” paydaş gruplarının Milli Parklarda 
edinilmesini bekledikleri deneyimler ile ilgili kapalı uçlu sorulara örnek olarak 
verilebilir. Kapalı uçlu sorularda 3 noktalı “Likert Ölçeği”nden faydalanılmıştır. 
Anket  soruları  hazırlanırken  Anonim  (2012a)  ile  Aukerman  ve Haas  (2011)’  ın 
çalışmalarından faydalanılmıştır. Anket formu örneği Şekil 3’de sunulmuştur. 

 
Şekil 3. Anket formu örneği 

Anket verileri bilgisayar ortamında SPSS 15 (Statistical Package for the Social 
Sciences ‐ Sosyal Bilimler İçin İstatistiksel Paket) programı kullanılarak paydaş 
gruplarının  verdikleri  cevapların  öncelikle  sıklıkları  yüzdesel  olarak  belirlen‐
miştir.  Ayrıca  paydaş  gruplarının  cevapları  arasındaki  fark  olup  olmadığını 
belirlemek için “Anova Testi” ve bu belirlenmiş farkları açıklamak için “Tukey 
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Testi”nden yararlanılmıştır. Her iki analizde de “Önem Değeri (Significant De‐
ğeri)”nin bulunduğu aralıklar (*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001) belirlenmiştir.  

BULGULAR 

Çalışma kapsamında, YMP’ndaki paydaş gruplarının rekreasyonel alan beklen‐
tilerinin  belirlemesi  amacıyla  uygulanan  anketlere  ilişkin  veriler  bu  bölümde 
sunulmuştur. 

İlk olarak paydaş gruplarının alanda olmasını  istedikleri etkinliklere yönelik 
sorulara verdikleri cevaplar “Sıklık Analiz”i ile değerlendirilmiştir ve “Yüzdelik 
Dilimleri” ile ilgili verilere ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; Turizm Fir‐
maları Paydaş Grubunun; “Eğitim Kampları, Yürüyüş, Fotosafari, Fotoğrafçılık” 
etkinliklerinin,  Uzmanlar  ve  Yöneticiler  Paydaş  Grubunun;  “Eğitim  Kampı, 
Yaban Hayatı Gözlemi, Yürüyüş, Bitki Gözlemi, Kuş Gözlemi, Fotosafari, Fo‐
toğrafçılık” etkinliklerinin, Kullanıcı Paydaş Grubunun; “Çadır Kampı, Eğitim 
Kampı, Piknik Yapmak, Yaban Hayatı Gözlemi, Bitki Gözlemi, Kuş Gözlemi, 
Fotosafari, Fotoğrafçılık, Orienteering (Yön Bulma), Bisiklet ile Gezinti” etkinlik‐
lerinin alanda olmasını istedikleri saptanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Paydaş Gruplarının Alanda Olmasını İstedikleri Etkinlik Sorularına Verdikleri Cevaplar 

TURİZM FİRMALARININ ETKİNLİK SORULARINA CEVAPLARI (%) GEREK 
YOK 

OLABILIR  MUTLA‐
KA OL‐
MALI 

Balık tutmak 10 53  37 
Bota binmek 23 63  14 
Yüzmek  52 38  10 
Organize kamp 17 52  31 
Çadır kampı 10 48  42 
Eğitim kampları 7 46  47 
Piknik yapmak 3 52  45 
At ile gezinti 13 63  24 
Yaban hayatı gözlemi 11 67  22 
Avcılık  68 21  11 
Yürüyüş  3 41  56 
Bitki Gözlemi 0 53  47 
Kuş Gözlemi 0 80  20 
Foto Safari 7 40  53 
Fotoğrafçılık 0 33  67 
Orienteering (yön bulma) 13 53  34 
Offroad  57 14  29 
Bisiklet ile gezinti 13 47  40 
Fayton ile gezinti 31 39  30 
UZMANLAR VE YÖNETİCİLERİN ETKİNLİK SORULARINA CEVAPLA‐
RI (%) 

GEREK 
YOK 

OLABILIR  MUTLA‐
KA OL‐
MALI 

Balık tutmak 14 75  11 
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Bota binmek  36 64 0
Yüzmek  35 60 5
Organize kamp  22 61 17
Çadır kampı  10 67 23
Eğitim kampları  4 40 56
Piknik yapmak  27 54 19
At ile gezinti  28 69 3
Yaban hayatı gözlemi  12 19 69
Avcılık  78 14 8
Yürüyüş  2 20 78
Bitki Gözlemi  0 0 100
Kuş Gözlemi  0 0 100
Foto Safari  0 0 100
Fotoğrafçılık  0 0 100
Orienteering (yön bulma)  100 0 0
Offroad  0 100 0
Bisiklet ile gezinti  0 100 0
Fayton ile gezinti  100 0 0
KULLANICILARIN ETKİNLİK SORULARINA CEVAPLARI (%)  GEREK 

YOK 
OLABILIR MUTLA‐

KA OL‐
MALI 

Balık tutmak      27 45 28
Bota binmek  38 42 20
Yüzmek  64 22 14
Organize kamp  11 48 41
Çadır kampı  7 40 53
Eğitim kampları  10 43 47
Piknik yapmak  8 29 63
At ile gezinti 26 46 28 
Yaban hayatı gözlemi 10 38 52
Avcılık 70 15 15 
Yürüyüş 4 19 77 
Bitki Gözlemi 7 38 55
Kuş Gözlemi 9 42 49
Foto Safari 8 38 54
Fotoğrafçılık 4 32 64
Orienteering (yön bulma) 10 42 48
Offroad 40 33 27 
Bisiklet ile gezinti 20 39 41
Fayton ile gezinti 43 31 26 
At ile gezinti 26 46 28 
 

Etkinlik soruları kapsamında öncelikle “Anova Testi”  ile paydaş grup‐
larının verdikleri cevaplardaki farklara bakılmış, bu farklılıkları açıklamak  için 
“Tukey Testi” yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; paydaş gruplarının alan‐
da  olmasını  istedikleri  etkinliklerden  “Organize  Kamp,  Çadır  Kampı,  Piknik 
Yapmak, At ile Gezinti, Yaban Hayatı Gözlemi” etkinliklerine verdikleri cevap‐
larının  istatistiksel  olarak  farklılık  gösterdiği  saptanmıştır.  “Organize  Kamp, 
Çadır Kampı, At ile Gezinti” etkinliklerini “kullanıcılar”, “uzmanlar ve yönetici‐
ler”e göre alanda olmasını daha çok  istemektedirler. “Piknik Yapmak” etkinli‐
ğini  “kullanıcılar”,  öncelikle  “turizm  firmaları”ndan,  sonrasında  “uzman  ve 
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yöneticiler”den daha çok alanda olmasını  istemektedirler. “Yaban Hayatı Göz‐
lemi”  etkinliğini  “uzmanlar  ve  yöneticiler”,  “turizm  firmaları”ndan daha  çok 
alanda  olmasını  istemektedirler. Diğer  sorulara  paydaş  gruplarının  verdikleri 
cevaplarda farklılık saptanmamıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. Paydaş Gruplarının Alanda Olmasını İstedikleri Etkinliklerin Farklılık Durumu 

ETKİNLİK SORULARI PAYDAŞ GRUPLARI VERİLEN CEVAPLARIN 
FARKLILIK DURUMU 

Balık  tutmak
   
F=1.82 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

.29 
 

.25 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.29 
 

‐.03 

Bota binmek 
F=1.89 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

.27 
 

.07 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.27 
 

‐.19 

Yüzmek 
F=2.44 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

‐.13 
 

.09 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

.13 
 

.22 

Organize kamp 
F=7.05*** 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

.18 
 

‐.16 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.18 
 

‐.34*** 

Tablo 2. Paydaş Gruplarının Alanda Olmasını İstedikleri Etkinliklerin Farklılık Durumu (Devamı) 

ETKİNLİK SORULARI PAYDAŞ GRUPLARI VERİLEN CEVAPLARIN 
FARKLILIK DURUMU 

Çadır kampı 
F=7.61*** 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

.17 
 

‐.16 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.17 
 

‐.33*** 

Eğitim kampları 
F=1.25 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

‐.13 
 

.02 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

.13 
 

.15 

Piknik yapmak 
F=24.56***  Turizm firmaları 

Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

.49** 
 

‐.14 
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Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları 
 
Kullanıcılar 

‐.49**
 

‐.63*** 

At ile gezinti 
F=3.19* 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

.34
 

.08 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları 
 
Kullanıcılar 

‐.34
 

‐.25* 

Yaban hayatı göz‐
lemi 
F=4.28* 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

‐.47**
 

‐.31 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları 
 
Kullanıcılar 

.47**
 

.16 

Avcılık 
F=0.92 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

.12
 

‐.02 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları 
 
Kullanıcılar 

‐.12
 

‐.15 

Yürüyüş 
F=2.51 

Turizm firmaları 
Uzmanlar ve Yöneticiler
 
Kullanıcılar 

‐.24
 

‐.22 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları 
 
Kullanıcılar 

.24
 

.01 
*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001 
1: Gerek yok, 2: Olabilir, 3: Mutlaka olmalı 

Bir diğer analizde paydaş gruplarının deneyim sorularına verdikleri cevaplar 
“Sıklık Analizi” ile değerlendirilmiş ve “Yüzdelik Dilimleri”ne ulaşılmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre; Turizm Firmaları Paydaş Grubu; “Doğa ve Kültür Hak‐
kında  Bilgi  Edinmek,  Sosyalleşmek”  deneyimlerine, Uzmanlar  ve  Yöneticiler 
Paydaş Grubu; “Doğa ve Kültür Hakkında Bilgi Edinmek, Doğayı ve Sessizliği 
Tecrübe  Etmek,  Günlük  Rutinlerden  Kurtulmak”  deneyimlerine,  Kullanıcılar 
Paydaş Grubu; “Doğa ve Kültür Hakkında Bilgi Edinmek, Macera ve Mücadele 
Deneyimini Arttırmak, Sosyalleşmek, Doğayı ve Sessizliği Tecrübe Etmek, Ken‐
dini Kırsal Bir Alanda Güvende Hissetmek, Aile ve Arkadaşlarla Birlikte Keyifli 
Vakit Geçirmek, Kalabalıktan Kaçmak, Günlük Rutinlerden Kurtulmak” dene‐
yimlerine yönelik beklentilerinin öncelikli olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. ROD Sınıflarına Göre Paydaş Gruplarının Deneyim Sorularına Verdikleri Cevaplar  

TURİZM FİRMALARININ ETKİNLİK SORULARINA CEVAPLARI (%)  GEREK YOK OLABILIR MUTLAKA 
OLMALI 

Doğa ve kültür hakkında bilgi edinmek 0 47 53
Macera ve mücadele deneyimini arttırmak 10 47 43
Sosyalleşmek  3 47 50
Yeni insanlarla tanışmak  7 53 40
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Doğayı ve sessizliği tecrübe etmek 7 50  43 
Konforlu bir tatil geçirmek 23 57  20 
Fiziksel yeterliliklerini denemek 17 69  14 
Kendini kırsal bir alanda güvende hissetmek 3 67  30 
İnsanlarla mücadele deneyimi 33 57  10 
Aile ve arkadaşlarla birlikte keyifli vakit geçirmek 0 53  47 
Kalabalıktan kaçmak 7 60  33 
Günlük rutinlerden kurtulmak 0 63  37 
Belirli bir grup ile alana gelmek 13 47  40 
UZMANLAR  VE  YÖNETİCİLERİN  ETKİNLİK  SORULARINA  CEVAPLARI 
(%) 

GEREK YOK OLABILIR  MUTLAKA 
OLMALI 

Doğa ve kültür hakkında bilgi edinmek 2 8  90 
Macera ve mücadele deneyimini arttırmak 6 69  25 
Sosyalleşmek 20 66  14 
Yeni insanlarla tanışmak 32 50  18 
Doğayı ve sessizliği tecrübe etmek 2 16  82 
Konforlu bir tatil geçirmek 69 25  6 
Fiziksel yeterliliklerini denemek 21 69  10 
Kendini kırsal bir alanda güvende hissetmek 12 54  34 
İnsanlarla mücadele deneyimi 58 31  11 
Aile ve arkadaşlarla birlikte keyifli vakit geçirmek 10 61  29 
Kalabalıktan kaçmak 10 54  36 
Günlük rutinlerden kurtulmak 6 45  49 
Belirli bir grup ile alana gelmek 100 0  0 
KULLANICILARIN ETKİNLİK SORULARINA CEVAPLARI (%) GEREK YOK OLABILIR  MUTLAKA 

OLMALI 
Doğa ve kültür hakkında bilgi edinmek 3 26  71 
Macera ve mücadele deneyimini arttırmak 7 41  52 
Sosyalleşmek 12 38  50 
Yeni insanlarla tanışmak 16 47  37 
Doğayı ve sessizliği tecrübe etmek 4 24  72 
Konforlu bir tatil geçirmek 38 35  27 
Fiziksel yeterliliklerini denemek 18 53  29 
Kendini kırsal bir alanda güvende hissetmek 10 35  55 
İnsanlarla mücadele deneyimi 40 37  23 
Aile ve arkadaşlarla birlikte keyifli vakit geçirmek 3 24  73 
Kalabalıktan kaçmak 14 32  54 
Günlük rutinlerden kurtulmak 5 29  66 
Belirli bir grup ile alana gelmek 7 49  44 

Deneyim soruları kapsamında öncelikle “Anova Testi” ile paydaş gruplarının 
verdikleri cevaplardaki farklara bakılmış, bu farklılıkları açıklamak için “Tukey 
Testi” yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; “Doğa ve Kültür Hakkında Bilgi 
Edinmek, Macera ve Mücadele Deneyimini Arttırmak, Sosyalleşmek, Yeni  İn‐
sanlarla Tanışmak, Doğayı ve Sessizliği Tecrübe Etmek, Konforlu Bir Tatil Ge‐
çirmek, Kendini Kırsal  Bir Alanda Güvende Hissetmek,  İnsanlarla Mücadele 
Deneyimi, Aile ve Arkadaşlarla Birlikte Keyifli Vakit Geçirmek, Günlük Rutin‐
lerden Kurtulmak” deneyim  sorularına göre paydaş gruplarının verdikleri ce‐
vapların  istatistiksel  olarak  farklılık  gösterdiği  saptanmıştır.  “Doğa  ve  kültür 
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hakkında bilgi  edinmek” deneyimini  “uzmanlar ve yöneticiler” öncelikle  “tu‐
rizm  firmaları”ndan,  sonrasında  “kullanıcılar”dan daha  çok  edinilmesini bek‐
lemektedirler. “Macera ve Mücadele Deneyimini Arttırmak, Kendini Kırsal Bir 
Alanda  Güvende  Hissetmek,  İnsanlarla  Mücadele  Deneyimi”  deneyimlerini 
“kullanıcılar”,  “uzmanlar ve yöneticiler”den daha  çok  edinilmesini beklemek‐
tedir.  “Sosyalleşmek, Yeni  İnsanlarla Tanışmak, Konforlu Bir Tatil Geçirmek” 
deneyimlerini, “turizm  firmaları” öncelikle, “kullanıcılar”dan, sonrasında “uz‐
manlar ve yöneticiler”den daha çok edinilmesini beklemektedirler. “Doğayı ve 
Sessizliği  Tecrübe  Etmek”  deneyimini,  “uzmanlar  ve  yöneticiler”,  öncelikle 
“kullanıcılar”dan,  sonrasında  “turizm  firmalarından”  daha  çok  edinilmesini 
beklemektedirler. “Aile ve Arkadaşlarla Birlikte Keyifli Vakit Geçirmek” dene‐
yimini, “kullanıcılar” öncelikle “uzman ve yöneticilerden”, sonrasında “turizm 
firmaları”ndan daha çok edinilmesini beklemektedirler. Ayrıca “Günlük Rutin‐
lerden Kurtulmak” deneyimi sorusunda  istatistikî olarak bir  fark saptanmıştır. 
Ancak paydaş gruplarının cevapları arasında çok büyük bir fark gözlenmemek‐
tedir. Diğer sorulara paydaş gruplarının verdikleri cevaplarda farklılık saptan‐
mamıştır (Tablo 4). 

Tablo 4. Paydaş Gruplarının Deneyim Sorularına Verdikleri Cevaplardaki Farklılık Durumu 

DENEYİM SORULARI PAYDAŞ GRUPLARI VERİLEN CEVAPLA‐
RIN FARKLILIK DU‐

RUMU 

Doğa  ve  kültür  hakkında  bilgi 
edinmek 
F=5.20* 

Turizm firmaları 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

‐.35*
 

‐.15 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

.35*
 

.20* 

Macera  ve  mücadele  deneyimini 
arttırmak 
F=4.66* 

Turizm firmaları 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

.14
 

‐.12 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

.14
 

‐.26* 

Sosyalleşmek 
F=10.51*** 
 

Turizm firmaları 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

.53**
 

.08 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.53**
 

‐.45*** 

Yeni insanlarla tanışmak 
F=6.68***  Turizm firmaları 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 
 

.47*
 

.12 
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Kullanıcılar

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.47* 
 

‐.35*** 

Doğayı ve sessizliği tecrübe etmek 
F=6.11** 

Turizm firmaları 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

‐.44** 
 

‐.31* 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

.44** 
 

.13 

Konforlu bir tatil geçirmek 
F=11.19*** 
 

Turizm firmaları 

Uzmanlar  ve  Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

.60** 
 

.08 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.60** 
 

‐.52*** 

 

Fiziksel yeterliliklerini denemek 
F=2.80 

Turizm firmaları 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

.07 
 

‐.14 

Uzmanlar  ve  Yöneti‐
ciler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.07 
 

‐.21 

Kendini kırsal bir alanda güvende 
hissetmek 
F=4.22* 

Turizm firmaları 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

.05 
 

‐.19 

Uzmanlar  ve  Yöneti‐
ciler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.05 
 

‐24* 

İnsanlarla mücadele deneyimi 
F=3.62* 

Turizm firmaları 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

.25 
 

‐.06 

Uzmanlar  ve  Yöneti‐
ciler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.25 
 

‐.31* 

Aile ve arkadaşlarla birlikte keyifli 
vakit geçirmek 
F=26.75*** 

Turizm firmaları 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

.27 
 

‐.24* 

Uzmanlar  ve  Yöneti‐
ciler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

‐.27 
 

‐.51*** 

Kalabalıktan kaçmak 
F=1.49 
 

Turizm firmaları 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

.01 
 

‐.14 

Uzmanlar  ve  Yöneti‐ Turizm firmaları ‐.01 
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ciler  
Kullanıcılar  ‐.15 

Günlük rutinlerden kurtulmak 
F=4.52* 
 

Turizm firmaları 

Uzmanlar ve Yönetici‐
ler 
 
Kullanıcılar 

‐.06
 

‐.24 

Uzmanlar  ve  Yöneti‐
ciler 

Turizm firmaları
 
Kullanıcılar 

.06
 

‐.18 
*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,001 
1: Gerek yok, 2: Olabilir, 3: Mutlaka olmalı 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Farrell ve Marion (2002) yaptıkları çalışmada, korunan alanlarda kullanıcı etkileri 
sonucu karşı karşıya kalınan bazı nedenler sebebiyle yönetim kararlarına ihtiyaç 
duyulduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenleri  4  (dört) başlıkta gruplandırmışlar‐
dır. 

1. Kullanıcı  etkisi  veya  çevresel  kaynakları  olumsuz  etkileyebilecek  diğer 
nedenler, alanın kaynak koruma esaslarını tehlikeye sokabilir. 

2. Çoğu  etkiler  kullanımın  başlanma  seviyesinde  önce  düşük  seviyelerde 
sonrasında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. 

3. Bazı etkiler mevcut kaynak değerlerini zaman ilerledikçe artacak şekilde 
bozabilir. 

4. Etkiler, kaynak değerlerinin tamamen yok olması gibi  istenmeyen başka 
sonuçlara yol açabilir. 

Ancak, koruma kullanım ilişkisinin sağlayan yönetim kararlarının alınabilme‐
si  için  paydaş  beklentilerini  anlamak  gerekmektedir  (Roggenbuck  2000;  Lime 
vd. 2004). Syme ve Nancarrow (2013) yaptıkları çalışmada paydaşların rekreasyo‐
nel  alan beklentilerindeki  farklılıkları  saptamak  için, paydaşları  sınıflandırmış 
ve anketlere verdikleri cevapları analiz etmişlerdir. Elde ettikleri bulgulara göre, 
paydaş gruplarının beklentilerinde farklılıklar olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Sonuç olarak; paydaşların “Organize Kamp, Çadır Kampı, Piknik Yapmak, At 
ile Gezinti, Yaban Hayatı Gözlemi”  etkinlik  beklentileri  ile  “ Doğa  ve Kültür 
Hakkında Bilgi Edinmek, Macera ve Mücadele Deneyimini Arttırmak, Sosyal‐
leşmek, Yeni İnsanlarla Tanışmak, Doğayı ve Sessizliği Tecrübe Etmek, Konfor‐
lu Bir Tatil Geçirmek, Kendini Kırsal Bir Alanda Güvende Hissetmek, İnsanlarla 
Mücadele Deneyimi, Aile ve Arkadaşlarla Birlikte Keyifli Vakit Geçirmek, Gün‐
lük Rutinlerden kurtulmak” deneyim beklentileri değerlendirilmelidir. Yönetim 
kararları  kapsamında  alanın  zonlama  çalışması  yapılmalı,  etkinlik  alanlarının 
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zonlara  göre  dağılımı  yapılmalı  ve  mesire  yerleri  izahnamesi  (Anonim 
2012b)’nden  faydalanarak  her  paydaş  özelliğine  göre  etkinlik  alanları  oluştu‐
rulmalıdır. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı, ticari amaçlı rekreasyonel işletmelerde proje yönetiminin önemini or‐
taya koymaktır. Rekreatif işletmelerin kurumsal işletmelerle uygun düzeyde iş ilişkilerini ku‐
rabilmesi, görselleştirerek ve yazıya dökerek daha anlaşılabilir rekreatif bir ürünü oluştura‐
bilmesi,  işletmenin  rekabet gücünü artırabilmesi ve verdikleri  rekreatif hizmetleri bir plan 
dahilinde yönetebilmelerine olanak sağlayabilecek yegane yönetim tarzı proje yönetim bili‐
midir. Bu anlamda, gelecekte rekreasyon alanındaki gelişmeler doğrultusunda yeni girişim‐
lerin, olanakların ve fırsatların ortaya çıkmasıyla birlikte, donanımlı ve deneyimli uzman per‐
sonel gereksinimi, rekreatif iş çeşitliliğinin artması, uzmanlık gerektiren işlerin ortaya çıkma‐
sı ve yeni istihdamların yaratılması söz konusu olacaktır. Bu bağlamda, rekreatif hizmet or‐
ganizasyonlarını  yönetebilecek  rekreasyon  uzmanlarının  yetişmesi  önem  arz  etmektedir. 
Proje yönetim biliminden anlayabilen ve yaptığı işi proje yönetim bilimi ile uyumlu bir şekil‐
de yürütebilen rekreasyon uzmanları diğerlerinden bir adım önde olacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Ticari Rekreasyon, Proje Yönetimi, Rekreatif Proje 

 
 
GİRİŞ 

Ticari anlamda kar amacı güden rekreasyonel faaliyetler gün geçtikçe gelişmek‐
te  ve  çeşitlenmektedir.  Bu  anlamda  dünya  literatüründe  ve  uygulamalarında 
gittikçe derinleşen bir gelişimi arkasında bulunduran  rekreasyon olgusu ülke‐
mizde  de  gelişimini  sürdürmektedir. Ancak,  ülkemizde  rekreasyonun  sadece 
sporla  ilişkilendirilip bu  sayede kamu kurumlarında ya da  turizm  sektöründe 
uygulanabilecek  bir  iş  alanı  olabileceği  düşüncesinin  yaygınlığı,    rekreasyon 
bölümü mezunlarının önündeki en önemli engellerden birini oluşturmaktadır. 
Bu talihsiz duruma karşılık, ülkemizde rekreasyonun kar amacı güden bir ticari 
işletme dahilinde gerçekleştirilebileceği düşüncesine öncülük yapan  işletmeler 
de  bulunmaktadır.  Buna,  Eskişehir’de Halkla  İlişkiler  ve  İletişim  Faaliyetleri 
isimli  iş kolu  (NACE 70.21 kodlu) altında KOSGEB  tarafından desteklenen ve 
Eskişehir Ticaret Odası’nda çalışma ünvanı Rekreasyon Hizmetleri ve Etkinlik 
Yönetimi Danışmanlığı olarak tanımlanan FORBEST firması örnek olarak göste‐
rilebilir. Buna  benzer  ticari  rekreasyon  işletmelerinin  rekreasyon  bölümü me‐
zunları  tarafından Türk  iş dünyasına kazandırılması hem  rekreasyon bölümü 
mezunlarının  iş  istihdamı olanaklarının  artışına hem Türkiye’deki  rekreasyon 
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endüstrisinin  gelişimine  hem de  spor  sayesinde  kamu  ve  turizmle  yoğun  bir 
şekilde  ilişkilendirilmiş olan  rekreasyon  iş alanının bu  iki  sektörden  ibaret ol‐
madığının anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.  

Günümüz dünyasında boş  zaman ve  rekreasyon  endüstrisindeki geli‐
şim ve çeşitlenme, endüstri  içerisinde bulunan boş zaman ve  rekreasyon  işlet‐
melerinin de  kurumsal  anlamda  gelişmesine  sebep  olmaktadır. Bu  bağlamda, 
boş zaman ve rekreasyon endüstrisi içerisinde rol oynayan boş zaman ve rekre‐
asyon işletmelerinin kurumsallaşabilmesi ve iş üretebilmesi adına proje yöneti‐
mi yapısını içerisinde bulundurması gerekmektedir. Çünkü, boş zaman ve rek‐
reasyon endüstrisi  içerisindeki sektörlerin hizmet potansiyelinin artırılmasında 
rol oynayan boş zaman ve rekreasyon işletmeleri, ürünlerinin daha elle tutulabi‐
lir olmasını, daha rekabet edebilir hale gelmesini ve kurumsal işletmelerle daha 
uyumlu bir iş teklifi sunabilmesi adına proje yönetiminden yararlanması önem 
arz etmektedir. 

TİCARİ REKREASYON 

Herhangi bir rekreasyonel aktivitenin veya hizmetin özel sektör  tarafından  te‐
darik  edilerek  ücret  karşılığında  rekreasyon  müşterisine  ulaştırılması,  ticari 
rekreasyon olarak  tanımlanabilir. Ticari rekreasyonun daha ayrıntılı bir  tanımı 
ise, rekreasyon  işletmelerinin rekreatif ürünlerini yani rekreatif aktivitelerin ya 
da hizmet organizasyonlarının  şemasını  (görevlerin ve sorumlulukların  tanım‐
lanması), alt yapısını  (eğitmen, alan  tahsisi, ulaşım, araç‐gereç, amaca yönelik 
etkinliğin oluşturulması vb.) ve  reklamını  (etkinlik  alanında ve  şehirde;  flyer, 
billboard, afiş, tv, radyo vb.) organize ederek aktiviteyi ya da hizmeti müşteriye 
ulaştırması ticari rekreasyon olarak ifade edilebilir. 

Ticari kaygının bulunmadığı boş zaman ve rekreatif hizmet organizas‐
yonlarının  yanı  sıra  içerisinde  çeşitli  ticari  amaçları  barındıran  boş  zaman  ve 
rekreatif hizmet organizasyonları da bulunmaktadır. Günümüzde ticari işletme‐
ler  tarafından düzenlenen  boş  zaman ve  rekreatif hizmet  organizasyonlarının 
sayısı gün geçtikçe artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu çeşitlenmeye,  

1. Rekreasyonel  turizm  seyahati  organizasyonları  (tarihi  alanlar, 
müzeler, temalı parklar vb. geziler),  

2. Macera  rekreasyonu  organizasyonları  (doğa  sporları,  ekstrem 
sporlar),  

3. Spor, konser ve festival seyahati organizasyonları (yurt içi/dışı),  
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4. Sosyal ve eğitim içerikli organizasyonlar (belediyeler ve okullar‐
da yapılan uygulamalar),  

5. Özel spor merkezi organizasyonları (pilates, yoga, dans vb. kurs 
programları),  

6. Terapatik rekreasyon organizasyonları (hasta çocuklarla hayvan 
bakımı, atla tedavi, liderlik),  

7. Rekreatif alışveriş organizasyonları (alışveriş merkezlerinde rek‐
lam ve tüketici odaklı yapılan rekreatif organizasyonlar), 

8. Eğlence ve animasyon organizasyonları (gösteriye yönelik paket 
programlar, rekreasyon uzmanı ihtiyacının karşılanması), 

9. Rekreatif sanayi organizasyonu (rekreasyon içerikli piknik orga‐
nizasyonu, grup dinamiği çalışmaları, sportif grup etkinlikleri, iş 
verimini artırma vb.) örnek olarak verilebilir. 

Teknolojik gelişmeler, bireylerin yaşam standardında değişikliklere se‐
bep olarak boş zamanının artışına yol açmaktadır. Boş zamandaki artış, bireyle‐
rin  daha  etkili  ve  planlı  özellikler  sergileyen  boş  zaman  kullanımı  ihtiyacını 
doğurmaktadır. Bu ihtiyaç birçok sektörün ilgisini çekmektedir. Sektörler içeri‐
sinde  bireylerin  ihtiyacına  göre  boş  zaman  organizasyonları  ve  araç‐gereçleri 
oluşturularak bireylerin hizmetine  sokulmaktadır. Hizmet olarak  sunulan boş 
zaman organizasyonları ve araç‐gereçleri bireyler tarafından tüketilerek olduk‐
ça büyük bir ekonomik gücü ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkan bu ekonomik 
güç, sektörlerin daha da güçlenmesine ve çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Da‐
hası, boş zaman ve  rekreasyon endüstrisi  içerisinde var olan  sektörler  tarafın‐
dan oluşturulan pasta gün geçtikçe artmakla kalmayıp  içerisine yeni sektörleri 
de dahil etmektedir. Boş zaman ve sektörler arasındaki bu ilişkiye paralel olarak 
yeni dünya düzenindeki kapitalizm anlayışı, insanlara tüketim bilinci oluştura‐
rak boş zamanlarını ele geçirmeye uğraşmaktadır  (Şimşek, 2012). Tüketimcilik 
bir yaşam biçimine dönüştürülerek, marka ve sembollerin peşinden koşan tüke‐
tici bilinci inşa edilmeye çalışılmaktadır (Aytaç, 2004). Kapitalizme yeni alanlar 
oluşturulması süreci boş zaman endüstrisinin gelişimine katkı sağlanmaktadır. 
Boş zamanın tüketilmesine yönelik oluşturulan sektörler, boş zamanda gerçek‐
leştirilen organizasyonların,  araç‐gereçlerin üretilmesinde ve pazarlanmasında 
oldukça belirleyici bir rol oynamaktadır (Şimşek, 2012). 
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Endüstrileşme sayesinde toplum için daha fazla materyal ve materyalis‐
tik yaşam şekli ile ilişkili olan ürünlerin elde edilme arzusu ortaya çıkmaktadır. 
Sürekli bir  şekilde  ilerleyen ve  sayısı gün geçtikçe artan materyalist ürünlerin 
edinimi,  kullanımı  ve  korunması  yaşam  hızının  daha  da  artmasına  sebep  ol‐
maktadır. Ekonomik sistem üretim araçlarının, ürün dağıtımının ve hizmetlerin 
sahibi  olan  bireyler  tarafından  yapılan  sermaye  birikimi  ve  yatırımı  üzerine 
kuruludur.  Kapitalizm  aynı  zamanda  rekabet,  arz  talep  vasıtasıyla  fiyatların 
belirlenmesi, geniş bir kredi  sistemi,  sözleşme özgürlüğü,  iş gücü piyasası ve 
özel  kar  vasıtasıyla  oluşan  ekonomik motivasyon  tarafından  karakterize  edil‐
mektedir  (Theodrosen  ve  Theodorsen,  1969). Kapitalizm  ihtiyaç  duyulmayan 
materyal objeleri halka empoze ederek bireyin yeni deneyimler elde edebilmesi 
için  açık/sona  ermiş bireysel  arzuların  tohumlarını  ekmektedir. Yeni materyal 
ürünlere ihtiyaç duyulacak ekonomik sistemin gelişmesi için sınırlar zorlanma‐
ya başlamıştır. İhtiyacın yaratılması boş zaman deneyimleri gibi yeni bir alanın 
doğmasına sebep olmaktadır.  İnsanlar, oyun deneyimlerini, Avrupa seyahatle‐
rini, insanların bir birbiriyle görüşme fırsatlarının oluşturulmasını, bir Zen Bu‐
dist perspektifinden  tenis öğrenimini, kauçuk bir salla vahşi nehirde raftig de‐
neyimini, toplu terapiler vasıtasıyla kişisel özelliklerin değiştirebilme/geliştirme 
seminerlerini,  şarap  yapımını  vb.  etkinlikleri  boş  zaman deneyimi  olarak  sat‐
maktadır. 

 
Şekil 1. Rekreasyon Endüstrisinin Gelişim Süreci 

Ekonomik  refahımızın  sürekli  bir  şekilde  artan  kısmını  oluşturan  boş 
zaman  ve  rekreasyon  sırasında  kullandığınız  ürünlerin  ve  hizmetlerin  teşkil 
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ettiği  işaretler  vardır. Örneğin,  boş  zaman  ve  rekreasyon  aktiviteleri  pek  çok 
büyük  şehir  için  öncelikli  olarak  ekonomik  taban  gerektirmektedir.  Şehirlerin 
çevresi geleneksel olarak  fabrikalaşan bir durumda olmasına karşın  şehirlerin 
ekonomileri sürekli bir şekilde boş zamanın ve rekreasyonun sunuş formlarının 
(boş zamanın değerlendirildiği ticari alanlar) bir çeşidine bağlı olarak dönüştü‐
rülmektedir. Hem  fabrikalaşmada  hem  de  hizmet  endüstrisinde  (her  şey  her 
yerde  üretilebilir)  büyük  bir  ademi merkeziyetçilik  yer  almaktadır.  Şehirlerin 
endüstriyel tabanı aşınmış olduğu için iyi olan ekonomilerin çoğu boş zamanı‐
nın ve rekreasyonun çeşitli sunuş formlarına bağımlıdır. Boş zamanın ve rekre‐
asyonun  sunuş  formuna  alışveriş  rekabeti,  kongreler,  turizm,  spor,  eğlence, 
yeme‐içme,  tarihi  alanlar,  festival,  kutlama, mesleki  olmayan  eğitim  ve  güzel 
sanat  gibi  etkinlikler  ya  da  uygulamalar  örnek  olarak  verilebilir  (Geoffrey, 
1990).  

Boş zaman ve rekreasyon aynı zamanda yerel ekonomilerin geliştirilme 
çabalarının sürekli bir  şekilde artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Günü‐
müz  topluluklarında  istekli  işverenlerin  alan  içerisine  çekilmesi,  endüstriyel 
parkların gelişimi ve ekonomik teşviklerin sağlanmasından daha önemlidir. Bir 
topluluğun sahip olduğu ya da geliştirdiği olanakların derecesi gelecekteki eko‐
nomilerinin daha  iyi olmasında merkezi bir rol üstlenebilir. Bu gerçek pek çok 
topluluğun ekonomik bir yatırım olarak rekreasyon, park ve boş zaman hizmet‐
leri ile ilgilenmesine sebep olabilir. Boş zaman ve rekreasyon hizmetlerinin gün 
geçtikçe daha fazla ticari algıyla bütünleşmesi yeni iş alanlarının ve istihdamla‐
rının oluşmasına olanak sağlamaktadır. Bu algı, birçok ticari boş zaman hizme‐
tinin  organizasyonuna  temel  oluşturmaktadır  (Şimşek,  2012). Munson  (1978) 
ticari  boş  zaman  ve  rekreasyon  hizmetlerini  hoteller, moteller  ve  lokantalar, 
doğal  spor  alanları,  golf  kursları,  tenis  kulüpleri,  sağlık  kulüpleri,  tiyatrolar, 
temalı  parklar,  yüzme  havuzları,  özel  yüzme  gölleri  (Örnek:  Eskişehir  Kent 
Park), bot kulüpleri ve marinalar, binicilik ahırları, ücretli balık tutma alanları, 
ücretli  balık  tutma  botları,  doğal  yollar, mağaralar,  patika  yürüyüşleri,  doğal 
çevre gezileri, avcılık rehberliği, av yasağı olan korumalı alanlar, bilardo salon‐
ları, bowling salonları, kayak merkezleri, buz pateni pistleri, tatil çiftlikleri, tatil 
kampları, macera gezileri, piknik alanları olarak listelemiştir. Munson (1978)’in 
saydığı bu etkinliklerin oluşturulmasında ortaya konulan rekreatif hizmetin;  

 danışmanlığı,  
 yönetimi,  
 satışı,  
 dağıtımı,  
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 rezervasyonların oluşturulması,  
 alt yapının sağlanması ve  
 kullanılan malzemelerin  yapımı  gibi  hizmetler  boş  zaman  endüstrisi 

içerisinde  varolan  ticari  rekreasyon  işletmelerinin  hizmet  çeşitlerini 
meydana  getirmektedir.  Yani,  rekreasyon  uzmanlarının  iş  çerçevesini 
oluşturmaktadır.  
Munson (1978)’nın saydığı boş zaman ve rekreasyon hizmetlerine yöne‐

lik etkinlikler incelenecek olursa yapılan bir çok etkinliğin spor ile ilişkili oldu‐
ğu görülebilir. Özel spor tesisleri gibi ticari girişimler, gün geçtikçe popülerleş‐
meye başlamıştır. Bazı aktiviteler, örneğin bowling tesisi tek başına fırsat sağla‐
yıcı ticari bir boş zaman ve rekreasyon hizmetiyken tenis ya da havuz gibi tesis‐
ler bazen  tek başına  fırsat sağlayıcı bir  ticari  tesis  türü olmayabilir. Çünkü bu 
tür tesisler devlet tarafından hem kar amacı güden hem de kar amacı gütmeyen 
tesisler olarak inşa edilmiş olabilir. Gün geçtikçe endüstrileşen dünyada özelleş‐
tirilmiş  spor  tesislerinin  sayısı  artış  göstermekte  ve  kar  amacı  güden  tesisler 
haline gelmektedir. Ülkemizde kar amacı güden özel spor tesislerine örnek ola‐
rak sürekli artan sayısıyla özel spor merkezleri verilebilir. İnsanların iş hayatın‐
dan ve  ev  işlerinden  arta kalan  zamanlarında yoğun bir  şekilde bu  tesislerde 
zaman geçirdiği görülmektedir. Ülkemizde gittikçe kabul gören özel spor mer‐
kezleri, katılımın oldukça yüksek olduğu boş zaman ve rekreasyon hizmetleri‐
nin başında gelmektedir. Gelişen boş zaman ve rekreasyon hizmetleri özel spor 
merkezlerinin ürünlerini de çeşitlendirmektedir. Bu merkezler artık ürünlerini 
hem kişiye özel (personal training) hem de toplu yapılabilen etkinlikler (pilates, 
aerobik) olarak sunabilmektedir. Bu gelişime paralel olarak, özel spor merkezle‐
ri boş zaman ve rekreasyon etkinliklerinin bir çoğundan yararlanmaktadır. Ör‐
neğin, özel spor merkezleri müşteriye sadece  tesis  içerisinde hizmet vermenin 
yanı  sıra hizmeti müşterinin  evine kadar götürebilmektedir. Hatta yapılan  et‐
kinlikler öyle çeşitlenmiştir ki tesis içerisinde var olmayan etkinlikler dahi müş‐
teriye  sunulabilmektedir. Örneğin  hafta  sonu  trekking  gezileri,  kayak  turları, 
binicilik kursları ve bisiklet gezisi gibi organizasyonları müşterilerine  sunabil‐
mektedirler (Şimşek, 2012). 

REKREATİF PROJE YÖNETİMİ 

Proje yönetimi yaklaşımı nispeten modern sayılmaktadır. Proje yönetimi, yöne‐
timin yeniden yapılandırılmış bir metodu, özel yönetim  tekniklerinin adaptas‐
yonu,  daha  iyi  kontrolün  elde  edilmesi  ve mevcut  kaynakların  kullanımı  ile 
karakterize edilmektedir. Proje yönetimi bilimi şu konuları kapsamaktadır.  
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Başlama:  Projenin  doğasının  ve  kapsamının  belirlenmesi  ile  ilgili  olan 
süreçtir. 

Planlama: Bireysel  faaliyetleri ve gerekli kaynakları belirlemek de dahil 
projenin  tamamlanması  için  yapılması  gereken  işleri  anlama  ve  daha 
sonra proje planlama diyagramı  (ya da  ağı)  gibi  grafiksel  gösterimler 
yoluyla mantıksal bir düzen  içerisinde yapılacak olan  faaliyetlerin pla‐
nını geliştirmektir.  
Programlama: Çalışma faaliyetlerinin ne zaman bitmesi gerektiğini onay‐
lamaktır. Bu bölüm proje için, başlayacak ve bitecek olan her bir faaliyet 
için uygun görülen zaman dilimini detaylı olarak ifade etmektedir. 
Kontrol Etme: Proje hayata  geçtiğinde projenin  ilerleyişini  izleme, per‐
formansını analiz etme ve daha sonra sorunların çözümünü bulmaktır. 
Bu aynı zamanda durum raporlarını da kapsamaktadır (Doğan ve Gü‐
ler, 2006). 
Kapatma: Projenin resmi olarak kapatılmasıdır.  İdari aktivite dosyaları‐
nın arşivlenmesini ve proje esnasında öğrenilen derslerin yazılı hale ge‐
tirilmesini içermektedir.  
Proje yönetimi, proje gerekliliklerini karşılayacak proje aktiviteleri  için 

bilginin,  becerilerin,  araçların  ve  tekniklerin  uygulanmasıdır.  Proje  yönetimi, 
proje  yönetim  sürecini  oluşturan  başlama,  planlama,  programlama,  kontrol 
etme, kapatma etkinliklerinin uygulanması ve entegrasyonu  ile başarılır. Proje 
yönetimi; 

 gereksinimlerin tanımlaması, 

 açık ve başarılabilir amaçların oluşturulması, 

 kalite, kapsam, zaman ve maliyet için rekabet taleplerinin dengelenmesi 
ve  

 çeşitli paydaşların beklentilerine ve  farklı  ilgi alanlarına yönelik yakla‐
şımların özelliklere ve planlara adapte edilmesidir (PMI, 2004). 

Proje yönetimi bilimini oluşturan unsurları ve genel proje yönetimi  ta‐
nımını verdikten  sonra  rekreasyonda proje yönetimini, boş zaman ve  rekreas‐
yon  işletmeleri  tarafından  ürün  olarak  sunulan  rekreatif  proje  aktivitelerinin 
performans, maliyet, zaman ve kapsam hedeflerine ulaşması için var olan kay‐
nakların  en  verimli  şekilde  planlanması,  organize  edilmesi,  yöneltilmesi  ve 
kontrol edilmesi süreci olarak tanımlamak mümkün olabilir. Proje yönetiminde 
başarı  kriterleri  olarak  gösterilen maliyet,  kalite,  zaman  ve  kapsam  rekreatif 
proje aktiviteleri için de geçerlidir. Projenin sunulduğu müşteriler ve üst yöne‐
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tim, projenin hem ucuz, hem kaliteli, hem kısa zamanda hem de geniş kapsamlı 
olmasını  ister. Dolayısıyla  rekreasyon  projelerinin  oluşturulmasında  birbirine 
bağlı  olan  bu  dört  değişken  dikkate  alınması  gereken  en  önemli  unsurlardır 
(Şimşek, 2012).  
Rekreasyonda proje yönetimini anlayabilmek için rekreatif anlamda bir iş tanı‐
mının  verilmesi  gerekmektedir.  Rekreatif  proje  işi  boş  zaman  ve  rekreasyon 
işletmeleri tarafından sunulan ya da kamu /özel sektörün ihtiyacı doğrultusun‐
da ortaya çıkan rekreatif etkinliklerin boş zaman ve rekreasyon işletmeleri tara‐
fından yürütülmesi işidir. İfade edilen bu rekreatif proje işi bir dizi aktiviteler ve 
görevler bütünüdür. Bu aktiviteler ve görevler; 

 rekreatif projelerin bazı özelliklerle tamamlanabilecek özel amaca sahip 
olması, 

 rekreatif projelerin başlangıcı ve aktivite tarihlerinin tanımlanması, 

 rekreatif projenin finansal sınırlarının olması, 

 rekreatif projelerin çok işlevsellik özelliğini sergilemesi ve 

 rekreatif projenin planının ve kontrolünün sağlanmasıdır. 

 
Daha başarılı bir ticari rekreasyon işletmesinin yönetimi için proje yöne‐

timi gereklidir. Çünkü, proje yönetimi kurumsal ve işlevseldir. Kurumsal yöne‐
tim;  yapısal  yönetim  görevlerini,  işlevsel  yönetim  ise  yöneticilik  ve  yönetim 
görevlerini  (planlama, organize etme, uygulama, kontrol, değerlendirme) kap‐
samaktadır  (Albayrak,  2005).  Proje  yönetiminde  iş  sürecinin  amacı  projenin 
profesyonel yönetimidir. Proje yönetiminde göz önüne alınan amaçlar projenin 
amaçları,  projenin  kapsamı,  projenin  programı,  projenin  kaynakları,  projenin 
maliyeti, projenin  gelirleri, projenin  riskleri, projenin  organizasyonu, projenin 
kültürü ve projenin  şartlarıdır. Proje yönetim  süreci, amaçları ve zaman  sınır‐
laması olan bir yaklaşımdır. Proje yönetim sürecinin zaman açısından  şartları, 
projenin tahsisi ve yatırım kontrol sürecidir. İçerik açısından bu süreç iş süreciy‐
le  ilişkili  olan  şartlardır.  İş  süreciyle  bağıntılı  olan  şartlar  ise  projenin  tipiyle 
ilişkilidir (Cleland ve Gareis, 2006).  
Proje yönetim sürecinin profesyonel bir şekilde yürütülebilmesi için yönetimin 
temel  fonksiyonlarını  uygulamaya  konulması  gerekir.  Proje  yönetim  süreci, 
klasik yönetim sürecini oluşturan planlama, organizasyon, motivasyon, koordi‐
nasyon ve kontrol fonksiyonlarını içermektedir. Rekreatif proje yönetiminde de 
aynı yaklaşımı gütmek yerinde olacaktır. Rekreatif bir projenin hedef ve amaç‐
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larına ulaşılabilmesi  için projenin yürütülmesinde yönetimin bu  fonksiyonları‐
nın  işlev  görmesi  kuvvetle muhtemeldir.  Proje  takımının  önüne  daima  yeni 
taleplerin  konması  ve  proje  yöneticilerinin  bu  talepleri  koordineli  bir  şekilde 
uygulayabilmesi planlama, organizasyon, motivasyon, koordinasyon ve kontrol 
fonksiyonları yardımıyla olabilmektedir. Dolayısıyla, rekreatif bir projede karşı‐
laşılan  taleplerin,  sorunların ya da uyumsuzlukların giderilmesinde planlama, 
organizasyon, motivasyon, koordinasyon ve kontrol mekanizmalarından yarar‐
lanılması gerekmektedir. Rekreatif proje yönetimi, yönetim ve proje yönetimin‐
de olduğu gibi devam eden bir süreçtir. Projenin gerçekleştirilmesinden önce bir 
kişi ortaya çıkan yeni ihtiyaçları tatmin etmek, problemleri çözmek ve fırsatlar‐
dan  yararlanmak  zorundadır.  Uygulamada  bu  kişi  proje  yöneticisidir.  Proje 
yöneticisi, yaygın ve geniş olan problemler ve fırsatlar ağından oluşan karmaşık 
yumağı yönetmeyi öğrenmelidir (Şimşek, 2012).  

Büyük  bir proje  yönetiminin  başarılı  bir  şekilde planlanması  ve  icra  edilmesi 
için uygulanan tüm aksiyonlar, anlaşılması zor olan karmaşık bir durumdur. Bu 
yüzden  projeler  belirli  parçalara  bölünerek  her  bir  parçanın  tam  anlamıyla 
öneminin ve proje şemasındaki yerinin tam olarak belirlemesi gereklidir. Proje‐
nin evrimi, gelişimi ve azalmasıyla devam eden proje fazları aktivitelerin man‐
tıklı bir akışını sağlayan  iş paketlerine bakılmak zorunda bırakır. Bu anlamda, 
proje yaşam döngüsünün bir modelini kullanmak projenin toplam genişliğini ve 
uzun ömürlü olmasını anlayabilmek ve  tanımlayabilmek adına yararlı olabilir. 
Proje yönetim süreci  ile  ilgili  ifade edilen  tüm özelliklerden sonra rekreatif bir 
projenin yönetim süreci Tablo 1’de olduğu gibi somutlaştırabilir.  

Tablo 1. Rekreatif Proje Yönetimi Süreci 

Planlama (Amacımız nedir ve neden?)
Rekreatif projenin amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini geliştirmek

Rekreatif projenin iş kırılım (karmaşıklığı azaltmak ve düşünceyi projenin geneli içindeki alt aşamalara odakla‐
yarak aktiviteyi tanımlamak) yapısını geliştirmek 

Rekreatif proje aktivitelerinin ve kilometre taşlarının mantıklı ilişkilerinin kurulması için öncelik diyagramları‐
nın geliştirilmesi  

Zaman öncelikli diyagramlara dayalı olan zaman tabanlı proje programının geliştirilmesi

Rekreatif projenin kaynak desteğinin planlanması 

Organizasyon (İlişkiler nedir ve neden?)

Rekreatif proje takımı için organizasyonel yapının kurulması 
Rekreatif proje takımı üyelerinin projedeki rollerinin ve atamalarının tanımlanması
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Rekreatif proje yönetimi politikalarının, prosedürlerinin ve tekniklerinin tanımlanması

Rekreatif proje yönetimi tüzüğünün ve diğer delegasyon enstrümanlarının hazırlanması

Rekreatif proje takımının yetki, mesuliyet ve sorumluluk standartlarının oluşturulması

Motivasyon (İnsanların en iyi işi yapmasını sağlayacak motivasyon nedir?)

Rekreatif proje takımı üyelerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi

Rekreatif projede görev alan insanların en iyi işi yapmaları için motive eden faktörleri belirlemek 

Rekreatif projede görev alan insanların için gerek duyulduğunda uygun danışman ve mentorün sağlanması 

Rekreatif proje takımı üyeleri için ödül programının oluşturulması

Rekreatif projenin gerçekleştirilmesinde motivasyon artırıcı çalışmaların uygulamaya konulması  

Koordinasyon (Kim, neye, ne zaman karar verir?)

Rekreatif proje kaynaklarının tahsisi için karar verme yetkisinin sınırları çizilmeli

Rekreatif projedeki liderlik sitilinin geliştirilmesi

Rekreatif projede görev personelin insan ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi
Rekreatif proje takımının yönetiminde, katılımcı yönetim tekniklerinin artırılması için planların hazırlanması 

Rekreatif proje takımının karar verme teknikleri için fikir birliğinin geliştirilmesi

Kontrol (Kim sonuçları değerlendiriyor? Standartlar nelerdir?)

Rekreatif proje için teknik performans standartları, program ve maliyet oluşturulmalı

Rekreatif projenin ilerleyişini değerlendirmek için planların oluşturulması

Rekreatif proje için bir proje yönetimi bilgi sisteminin kurulması

Rekreatif projenin yeniden gözde geçirilmesini sağlayacak stratejilerin hazırlanması

Rekreatif projenin ilerleyişinin değerlendirilmesi

 Kaynak: Cleland ve Gareis, (2006)’dan uyarlanmıştır. 

Rekreatif  projenin merkezi  ve  sürükleyici  gücü  olarak,  rekreatif  proje 
yöneticisi  zaman, maliyet,  kalite  ve  kapsam  faktörleri  arasında  en  iyilemeyi 
sağlayarak, projenin başarısında kilit rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, rekreatif 
proje  yöneticisinin  bu  rolleri  etkin  bir  şekilde  gerçekleştirebilmesi  kendisine 
verilen yetki ile doğrudan ilişkilidir. Rekreatif proje yöneticisi; 

 Rekreatif  proje  ürününün  pazarlandığı  işletme  üst  yönetimine  ve 
katılımcılara karşı birincil sorumlu kişidir. 
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 Rekreatif proje ürününün maliyet ve süreç öngörülerinden sorumlu 
kişidir. 

 Rekreatif proje boyunca  ihtiyaç duyulacak olan kaynakları belirle‐
yen kişidir. 

 Rekreatif proje takımındaki çatışma ortamlarını ve stresi azaltmak‐
tan sorumlu olan kişidir. 

 Rekreatif projedeki  iletişim yapısının oluşturulmasını  sağlayan ki‐
şidir. Tekir, (2006)’dan uyarlanmıştır. 

 

Proje yöneticisinin görevi, çeşitli yönlerden herhangi bir  işteki yönetici gö‐
revlerinden önemli düzeyde farklılık göstermez. Her ikisi de insanlar ve kaynak 
aracılığıyla  sonuç  üretmekle  yükümlüdür.  Geleneksel  bir  yönetici  gibi  proje 
yöneticisi de şu işleri yapmak zorundadır; 
 

 rekreatif projeye uygun etkin katılımcıları görevlendirme, 

 rekreatif proje etkinliklerine uygun çatıyı oluşturma, 

 rekreatif projenin vizyonunu ortaya koyma, 

 rekreatif proje etkinliklerinin koordinasyonunu sağlama,  

 rekreatif projenin satıldığı müşteri (üst düzey yönetici/işletme sahibi) ve 
sponsorlarla görüşmeleri yürütme, 

 rekreatif  projenin  gerçekleştirilme  aşamasında  oluşan  çatışmalara  çö‐
züm yolu bulma, 

 rekreatif proje sürecindeki kilometre taşlarını belirlemek, 

 rekreatif projede ortaya konan bütçeyi yönetme,  

 rekreatif projede görev alan bireylerden maksimum verimi elde edilme‐
sini sağlama,  

 rekreatif proje işini rotasında tutma, 

 rekreatif projenin amaçlarına, zamanında ve bütçe sınırları  içinde ulaş‐
mayı sağlamadır (Luecke, 2009). 
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Tüm  işletmelerin ortak özellikleri olan  temel  fonksiyonlarının  (üretim, pa‐
zarlama, finans, insan kaynakları, halkla ilişkiler, AR‐GE) yanı sıra ticari rekre‐
asyon  işletmelerinin  organizasyon  şeması  içerisinde  bulunması  gereken  proje 
yönetimi birimine ayrı bir önem verilmelidir. Çünkü, ticari rekreasyon işletme‐
lerinin temel görevi olan hizmet organizasyonlarının üretilebilmesi ancak, içeri‐
sinde  barındırdığı  proje  yönetim  biriminin  işlevselliği  ile  sağlanabilir.  Ticari 
rekreasyon işletmelerinin organizasyon şemasındaki proje takımının yeri aşağı‐
daki gibi görselleştirilebilir. 

 

Şekil 2. Ticari Amaçlı Rekreasyonel İşletmelerde Organizasyon Şeması 

Şekil 2  incelendiğinde en dikkat çekici durum rekreatif  işletme tarafın‐
dan  ortaya  konulan  rekreatif  hizmet  organizasyonlarının  yönetiminin  şekilde 
görüldüğü gibi proje takımının sorumluluğunda olmasıdır. Yani, rekreatif pro‐
jenin başlama, planlama, programlama, kontrol etme ve kapatma  aşamalarının 
ortaya çıkarılmasından (yaratılması) sorumlu olan proje takımının bu aşamala‐
rın  yürütülme  sürecinde de  sorumlu  olmasıdır. Dahası proje  takımı, projenin 
yürütülme  sorumluluğunu  yerine  getirirken  yönetimin  fonksiyonlarından  ya‐
rarlanmak zorundadır.   Diğer bir dikkat çekici nokta  ise rekreatif tesisin yöne‐
timi  tesis müdüründeyken  genel  yönetiminin  ise  işletme  yöneticisinde  ya  da 
yönetim kurulunda olmasıdır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
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Rekreasyon ve proje yönetimi birbirinden ayrılmaması gereken iki önemli yapı 
taşıdır.   Çünkü, ticari amaçlı gerçekleştirilen tüm rekreasyonel faaliyetlerin ya‐
zıya dökülmesi, daha anlaşılabilir bir iş teklifinin sunulabilmesi, işletme içinde‐
ki  ve  dışındaki  uyumun  sağlanması, müşteri  potansiyeline  sahip  olan  diğer 
işletmelerle kurumsal uyumun oluşturulması, yapılan faaliyetlerin kontrolü, bir 
plana sahip olma, proje için gerekli olan araç‐gereç, insan kaynakları ve alt ya‐
pının takibinde denetimin sağlanması vb. konular için ticari amaçlı rekeasyonel 
faaliyetlerde proje yönetiminden yararlanılması önem arz etmektedir.   

Ticari amaçlı rekreasyonel işletmelerde verilen hizmetlerin ve ürünlerin ne‐
ler olduğunun belirlenmesinde yarar vardır. Bu bağlamda,  ticari amaçlı rekre‐
asyonel işletmelerdeki faaliyetlerin;  

 danışmanlığı,  
 yönetimi,  
 satışı,  
 dağıtımı,  
 rezervasyonların oluşturulması,  
 alt yapının sağlanması ve  
 kullanılan malzemelerin  yapımı  gibi  hizmetler  boş  zaman  endüstrisi 

içerisindeki  ticari rekreasyon  işletmelerinin hizmet çerçevesini oluştur‐
maktadır.  
Rekreatif işletmelerin hizmetlerini yedi başlık altında toplandıktan son‐

ra rekreatif ürünlerini ise dört başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; 

 rekreatif aktivitenin kendisi,  
 aktivite için gerekli olan araç‐gereç,  
 hizmet organizasyonları (sosyo kültürel, sportif ve sanatsal) ve 
 yazılı rekreatif projelerin satışıdır. 

Görüldüğü gibi  ticari  rekreasyon  işletmelerinin hizmetleri ve ürünleri, 
her biri kendi içerisinde oldukça geniş bir kapsama sahip olan birbirinden farklı 
değişik  kalemlerdir.  Ticari  rekreasyon  işletmelerini  üç  farklı  şekilde  gruplan‐
dırmak yerinde olabilir. Bunlar; 

1. Rekreatif aktivite/aktiviteleri işletme içerisinde barındıran ve ekonomik 
girdisini  sadece bu  aktiviteler yoluyla kazanan  ticari  rekreasyon  işlet‐
meleri 

2. Rekreatif aktivite/aktiviteleri işletme içerisinde barındıran ve bu aktivi‐
teleri işletme dışına da pazarlayan ticari rekreasyon işletmeleri  
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3. Herhangi bir rekreatif aktiviteyi fiziksel olarak işletme içerisinde barın‐
dırmayan  ancak  rekreatif  hizmet  organizasyonlarını  pazarlayan  ticari 
rekreasyon işletmeleri 
Ticari rekreasyon işletmelerinin bu üç türünü belirttikten sonra özellikle 

üçüncü  sıradaki  ticari  rekreasyon  işletmesi  türünden  detaylı  bir  şekilde  söz 
etmekte yarar vardır.   Bu özellikteki ticari rekreasyon  işletmelerinin en önemli 
vasfı, meydana getirilme sürecinde maliyetinin oldukça düşük olmasıdır. Yani, 
işin kurulma aşamasında bir ofise, büro malzemelerine, çalışma ruhsatına ve bir 
kaç rekreasyon uzmanına sahip olmak yeterli olacaktır. Maliyetin bu kadar dü‐
şük olmasının ana nedeni satışı yapılacak olan rekreatif ürünün işletme tarafın‐
dan düzenlenecek  olan  rekreatif  hizmet  organizasyonlarıdır. Rekreatif hizmet 
organizasyonları  genel  anlamda  soyut  olan  hizmetlerdir.  Çünkü,  ortada  elle 
tutulabilecek  fiziki  bir  yatırım  bulunmamaktadır.  Organizasyonun  yapıldığı 
alanda kullanılan araç gereçler hariç  tutulduğunda rerkeatif hizmet organizas‐
yonları homojen değildir, üretim ve tüketimi eşzamanlıdır (Türk, 2009). İşletme 
içerisindeki  fiziki  şartların  sadece  bir  ofis  ortamından meydana  gelmesi,  işin 
kurulma  aşamasında  ortaya  çıkan  düşük  maliyetin,  iş  kurulduktan  sonraki 
aşamada da devam etmesine katkı sağlamaktadır. Burada dikkat edilecek nokta, 
rekreatif işletmeyi faaliyete geçiren rekreasyon uzmanının herhangi bir rekreatif 
hizmet organizasyonunun nasıl düzenleneceği  ile  ilgili yeterli deneyime sahip 
olmasıdır.   

Ticari rekreasyon aktiviteleri ve bu aktivitelerin gerçekleştirildiği rekre‐
asyon  alanları  ülke  ekonomisine  oldukça  önemli  katkılar  sağlayabilmektedir 
(Deller ve ark. 1997). Örneğin Amerika Seyahat Endüstrisi Birliği yıl  içerisinde 
Amerika’da yaşayan 50 milyondan fazla insanın organize spor karşılaşmalarına, 
yarışmalara veya  turnuvalara  izleyici ya da katılımcı olarak katıldığını  tahmin 
etmektedir (Daniels ve ark., 2004). 1997’de Amerika genelinde yapılan bir araş‐
tırmada  rekreasyonel bot gezileri sekizinci en popüler aktivite olarak belirlen‐
miştir. Ulusal Marina Malzeme Üreticileri  Birliği Amerika’daki  Rekreasyonel 
bot kullananların 1999 yılında bot ve ilgili malzemeler için 23 Milyar Dolar har‐
cadığını tahmin etmektedir. Yine Michigan’da zevk için bot gezisi yapan kişile‐
rin 1998 yılında 635 milyon dolar harcadıkları tahmin edilmektedir (Lee, 2001). 
Amerika’da bir çok kişiye iş imkanı sağlayan ve yılda 370 milyondan fazla kişi‐
nin ziyaret ettiği Ulusal Parklar, Philadelphia’daki iki stadyumda gerçekleştiri‐
len  konser  ve  spor  karşılaşmalarından  yılda  yaklaşık  525 Milyon Dolar  gelir 
elde edilmektedir (Kraus ve Curtis, 1990).  
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Günümüzde rekreasyonel spor faaliyetlerinin bulunduğu otellere sade‐
ce bir spor aktivitesi ile uğraşmak için gelen kişiler dahi bulunmaktadır. Örne‐
ğin, merkezi Fransa da bulunan bir şirket, katamaran, rüzgar sörfü, kano, kan‐
yon geçişi v.b. aktiviteleri uygulamak isteyen kişilere, dünyanın değişik bölgele‐
rinde bu aktiviteleri uygulayabilmeleri için ücret karşılığında bir fırsat sunmak‐
tadır. Benzer çalışmalar Türkiye’de de bulunmaktadır. Özellikle Antalya bölge‐
sinde ticari işletmeler ve oteller tarafından raftig, trekking, kaya tırmanışı, safari 
turları, atlı gezi, yamaç paraşütü, ATV  turları, dalış, su  sörfü,  rüzgar sörfü ve 
katamaran gibi alternatif rekreasyonel faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Görül‐
düğü gibi, ticari anlamda rekreasyonel faaliyetlere birçok örnek vermek müm‐
kündür. Ancak, ülkemizde yapılan rekreatif hizmet organizasyonlarının yeterli 
düzeyde ve çeşitlilikte olduğunu söyleyebilmek pek mümkün değildir. Rekre‐
asyonel hizmet organizasyonu çeşitliliğinin oluşmasında en temel unsur rekre‐
asyonel ticari girişimlerin artırılmasıdır. Bu sayede, bir çok rekreatif iş kolu or‐
taya  çıkacak, alan  içerisinde uzmanlaşmalar artacak, halkın konu  ile  ilgili  far‐
kındalığı gelişecek,  rekreasyonel  işletmeler arasında  rekabet ortaya çıkacak ve 
beraberinde  hizmet  kalitesini  getirecektir.  Ayrıca,  rekreasyon  uzmanlarının 
istihdam sorununa da çözüm yollarından birini oluşturacaktır. Özellikle rekre‐
asyon mezunlarının üniversite eğitimi süresince ders programlarına  ticari  rek‐
reasyon dersinin yerleştirilmesi gerekmektedir. Çünkü, öğrencilerde rekreasyo‐
nun ticari bir faaliyet olarak istihdam kaynağı oluşturabileceği ile ilgili farkında‐
lığın artırılmasına ihtiyaç vardır. 
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı, Ko, Zhang, Cattani ve Pastore (2011) tarafından geliştirilen “Etkinli‐
ğin Kalite Algısı” adlı ölçeği Türkçe’ye uyarlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ölçek, 2012 yı‐
lında İstanbul’da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nın izleyicileri üzerinde uy‐
gulanarak ölçeğin içerik geçerliği (iki dil uzmanı ve uzman görüşü), yakınsak geçerliği (en dü‐
şük faktör yük değeri 0,426 en yüksek 0,773), ayrışma/dış geçerliği (tüm faktörlerde pozitif 
yönde orta ve yüksek düzeyde  ilişki) ve yapı geçerliği (5 faktörlü ve 34 maddeli) sınamaları 
yapılmıştır. Daha sonra ölçeğin güvenirliği ile ilgili ölçeğin zamanla değişmeme özelliğini be‐
lirlemek için test tekrar test tekniğinden (doğrusal yönde güçlü ilişki), tutarlılığı ile ilgili ise iç 
tutarlılık katsayısı olan Cronbach Alpha’dan (0,898) ve Madde Toplam Korelasyonu (0.39 ile 
0.80  aralığında  madde  değerleri)  analizlerinden  yararlanılmıştır.  Ayrıca,  Açıklayıcı  faktör 
analizi sonucunda karar verilen beş boyutlu yapının doğruluğunun sınanması amacıyla doğ‐
rulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Türk dilinde 
ve kültüründe güvenirliğini ve geçerliğini belirlemeyi amaç edinen bu araştırmada, geçerli ve 
güvenilir bir ölçme aracına ulaşıldığı, dolayısıyla araştırmanın amacına ulaşıldığı  sonucuna 
varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Etkinlik Kalitesi, Geçerlik, Güvenirlik 

 
 

GİRİŞ 

Türkiye’de yapılan çeşitli  rekreatif hizmet organizasyonları  sayesinde  rekreas‐
yon olgusunun gün geçtikçe daha anlaşılabilir hale geldiği görülmektedir. Kar 
amacı güden ya da gütmeyen amaçların rekreatif bir şekilde hizmet organizas‐
yonu kapsamında gerçekleştirilebileceği düşüncesi hem kamuda hem de Türk iş 
dünyası içerisinde kabul görmeye başlamıştır. Bu sayede özel sektör tarafından 
büyük  organizasyonlara  verilen  destek  artmış  ve  ticari  amaçlara  ulaşabilmek 
için  rekreasyon  bir  araç  olarak  kullanılmaya  başlanmıştır.  Bu  noktada  kamu; 
finansal destek,  ekipman ve uzman personel  sağlayabilmek  için  özel  sektörle 
ortak çalışmalar içerisine girebilmektedir. Bu sayede ortak çalışma komisyonları 
ve  alanları  oluşturularak  topluma daha  kapsamlı Rekreatif  hizmet  organizas‐
yonları  sunulabilmektedir. Türkiye’de kamu ve özel  sektör  tarafından organi‐
zasyonlara verilen destek sayesinde toplum içerisinde rekreasyonel etkinliklerin 
yararlarından faydalanma isteği gün geçtikçe artmaktadır. Buna, birçok şehirde 
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belediyeler veya özel sektör tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası festi‐
valler (Büyük Ankara Festivali, Kemaliye Uluslar Arası Doğa ve Spor Şenlikleri, 
Samsun Uluslar Arası Halk Dansları  Festivali, Uluslar Arası Ölüdeniz Hava 
Oyunları Festivali vb.) örnek olarak verilebilir.   

Kamu ve özel sektör tarafından rekreatif hizmet organizasyonlarına ve‐
rilen desteğe paralel olarak üniversitelerdeki rekreasyon bölümü mezunlarının 
sayısı da giderek artmaktadır. Bu sayede, rekreasyon mezunlarının uzmanlıkla‐
rıyla  ilgili  ticari ortamlarını oluşturmaları rekreatif hizmet organizasyonlarının 
gelişmesine ve çeşitlenmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Ticari amaçlı rek‐
reasyonel hizmet organizasyonlarının gelişmesi, çeşitlenmesi ve yaygınlaşması 
ortaya  koyulan  rekreatif  etkinliklerin  kalitesini  de  beraberinde  getirmektedir. 
Özellikle piyasada kalıcı olabilme, müşteri edinebilme, tüketici tatminini sağla‐
yabilme  ve  tüketici  memnuniyetinin  oluşturulmasında  yapılan  etkinliklerin 
kalitesini  belirleyebilmek  ticari  amaçlı  rekreatif  hizmet  organizasyonu  yapan 
işletmeler  tarafından dikkate alınması gereken önemli unsurlardan biridir. Bu 
bağlamda, ticari rekreasyon faaliyetlerinde etkinlik kalitesinin artırılması sektö‐
rün gelişmesine, tüketici beklentilerinin karşılanmasına, kaliteli uzman persone‐
lin yetişmesine, kaliteli uzman personelin istihdamına ve sektör içerisinde yeni 
iş alanlarının açılmasına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Literatür İncelemesi 

İzleyiciye yönelik sporlarda hizmet kalitesini ölçmeye yönelik çalışmaların sayı‐
sı hala  sınırlıdır.  İki  alanda da müşterinin  aldığı  rolün  (aktif ve pasif) doğası 
gereği katılıma dayalı ve  izleyiciye yönelik  spor  alanlarının birbirinden  farklı 
olduğu dikkate alınmaktadır  (Theodorakis ve Alexandris, 2008).  İzleyiciye yö‐
nelik  sporlarda  da  hizmet  kalitesini  ölçmek  için  girişimlerde  bulunulmuştur 
(Theodorakis ve Alexandris, 2008; Ko ve ark. 2011). Örneğin; McDonald ve ark. 
(1995)  profesyonel  spor  hizmetlerinde  algılanan  hizmet  kalitesini  ölçmek  için 
SERVQUAL  ölçeğinden  uyarladıkları  TEAMQUAL  ölçeğini  geliştirmişlerdir. 
Ölçek 39 maddeden oluşmaktadır. Bu modelde SERVQUAL ölçeğinin beş boyu‐
tu (güvenilirlik, yanıt verebilirlik, güvence, empati ve fiziksel özellikler) üzerin‐
de uyarlama yapılmıştır. Modelin bilet yer göstericileri, bayiler vb. gibi profes‐
yonel spor alanlarına özgü hizmet kalitesini ölçmek için alt boyutları da bulun‐
maktadır. Araştırma sonucuna göre fiziksel özellikler boyutu en yüksek oranda, 
güvenilirlik boyutu ise ikinci sırada değerlendirilmektedir. 

Wakefield  ve  ark.  (1996)  izleyicilerin  stadyum  kalitesi  algısıyla  stad‐
yumda kalma  eğilimini belirlemek  için  SPORTSCAPE modelini geliştirmişler‐
dir. Bitner’  in SERVICESCAPE modeli SPORTSCAPE modeline  temel oluştur‐
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muştur. SPORTSCAPE 30 madde ve 8 boyuttan oluşmaktadır. Bu modelin bo‐
yutları; otopark, estetik, skorbord, konfor, mekan yerleşimi, işlevsellik, işaretler 
ve  tesiste kalma  isteğidir. Bu araştırmanın  sonuçlarına göre  stadyuma ulaşım, 
stad imkanları skorboard kalitesi seyircilerin memnuniyetine direkt olarak etki 
eden  unsurlar  arasındadır.  Bu  çalışma  spor  hizmetinde  çevresel  faktörlerin 
önemini gözler önüne sermektedir. Ayrıca bu çalışma profesyonel sporda  izle‐
yicilerin hizmet kalitesi anlayışını ele almış olsa da,  fitness ve  rekreasyon ala‐
nındaki yöneticiler için de bir başvuru kaynağı oluşturmaktadır (Ko, 2000). 

Theodorakis ve ark.  (2001)  izleyiciye yönelik  sporlarda hizmet kalitesi 
ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemek için yaptıkları çalışmada 
SPORTSERV  modelini  kullanmışlardır.  SPORTSERV  profesyonel  sporlarda 
izleyicilerin hizmet kalitesi algısını ölçmek için tasarlanmıştır. Model 22 madde 
ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; erişim, güvenilirlik, heveslilik, somut 
özellikler ve güvenliktir. Bu modelin güvenilirlik ve geçerliliği uygun istatistiki 
teknikleri  kullanılması  sonucu  belirlenmiştir.  Daha  sonra  Theodorakis  ve 
Alexandris (2008) SPORTSERV modelinin güvenilirlik ve geçerliliğini test etmek 
amacıyla bu modeli Yunanistan da profesyonel futbol alanında kullanmışlardır. 
Bu araştırmada 22 olan madde sayısını 2 maddede karşılaştıkları geçerlilik so‐
runu nedeniyle 20 ye düşürmüşlerdir. Araştırma sonuçlarına göre ölçeğin yapı‐
sal  geçerliliği  doğrulayıcı  faktör  analizi  tarafından  desteklenmektedir. Ayrıca 
alfa değerleri güvenilirlik seviyelerinin kabul edilebilir olduğunu göstermekte‐
dir. Sonuçta SPORTSERV modelinin futbol kulübü yöneticileri ve pazarlamacı‐
lar tarafından hizmet kalitesi ölçümünde kullanışlı bir araç olduğunu söylemek‐
tedirler. Thedorakis ve ark. (2011) profesyonel futbolda hizmet kalitesi‐tüketici 
memnuniyeti  ilişkisinde genel hizmet kalitesinin bağdaştırıcı rolünü  inceledik‐
leri araştırmada da bu modeli kullanmışlardır. Doğrulayıcı faktör analizi ve alfa 
testi ölçeğin psikometrik özellikte olduğunu desteklemektedir. 

Kelley ve Turley (2001) taraftarların spor etkinliği sırasında yaşadıkları 
müşteri memnuniyeti seviyesi ve hizmet kalitesi değerlendirmesiyle  ilgili yap‐
tıkları deneysel çalışmada 35 maddeden oluşan 9 boyutlu bir ölçek kullanmış‐
lardır.  Sırasıyla  bu  boyutlar;  personel,  ücret,  tesise  ulaşım,  ayrıcalık,  rahatlık, 
maç deneyimi, gösteri, elverişlilik ve sigara kullanımıdır. Araştırmada kullanı‐
lan verileri 4 basketbol maçı sırasında elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen 
veriler izleyiciye yönelik sporlarda 9 faktörün olduğunu ve bunlardan bazıları‐
nın  belirli  hizmetlerin  karşılanmasında  eşsiz  olduğunu  göstermektedir. Maç 
deneyimi ve gösteri boyutu bu eşsiz hizmet kalitesi boyutlarına örnek gösteril‐
mektedir.  
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Westerbeek  (2000)  iki  önemli  demografik  değişken  (katılım  sıklığı  ve 
yaş) ve izleyiciye yönelik sporlarda hizmet kalitesinin 5 boyut arasındaki ilişkiyi 
incelemek için bir araştırma yapmıştır. Bu araştırmada 1999 yılında Westerbeek 
tarafından geliştirilen 25 maddelik ölçek Avustralya’daki 3 futbol maçı sırasında 
rastgele dağıtılmış ve 419 katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir. Analiz sonuçla‐
rı 5 boyutun olduğunu göstermektedir. Bu boyutlar; takıma olan inanç, takımın 
oynadığı  stadyum,  sosyal  etkileşim,  ortam  ve  sonucun  belli  olmamasıdır.  25 
maddeden 16 madde istatistiki anlamda destek görmüştür. İki boyut (ortam ve 
sonucun belli olmaması) oldukça düşük  iç  tutarlılığa  sahipken ölçeğin Cronc‐
bach Alfa sayısı önemli bir iç tutarlılık göstermektedir. Westerbeek ve Shilbury 
(2003)  izleyiciye yönelik  spor hizmetlerinde kalite, değer ve memnuniyet ara‐
sındaki ilişkiyi kavramsal bir modelde ikincil verilerin analizini ve incelemesini 
yaparak değerlendirmişlerdir. Bu çalışmada birbirinden  farklı 3 alanda  (kalite, 
değer ve memnuniyet) daha önce kullanılmayan  3  alan  arasındaki potansiyel 
ilişkiyi ve kavramları kapsayan makro model kullanmışlardır. Ko ve ark. (2011) 
bu modelin boyutlarını ve alt boyutlarını şu şekilde tanımlanmışlardır; çekirdek 
spor  ürünü  (yarışma  sporu,  fanatik  izleyici,  hedonist  ),  ortak  servis  üretimi 
(SERVQUAL, personelin ilgisi, güvenli atmosfer, TEAMQUAL) ve SPORTSCA‐
PE özelliği (SERVICESCAPE özelliği, güvenli atmosfer, misafirperverlik, somut 
özellikler, ortam)’ dir. 

Gencer (2011) futbol izleyicilerinin hizmet kalitesi algıları ve takım kim‐
liği arasındaki  ilişkiyi  incelediği çalışmada araştırmacının 2005 yılında doktora 
tezinden  üretilen  S_PSQPS modelini  kullanmıştır.  S_PSQPS    20 madde  ve  3 
boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar etkileşim kalitesi, fiziksel çevre kalitesi ve çe‐
kirdek hizmet  kalitesidir. Bu  araştırmaya  İzmir  ilinin  en  eski  3  takımının  608 
taraftarı  katılmıştır. Araştırma  sonuçlarına  göre  aynı  stadyumda  takımlarının 
maçlarını izleyen 3 farklı takımın taraftarının arasında fiziki çevre kalitesindeki 
farklılık son derece dikkat çekici olarak değerlendirilmektedir. 

Kuenzel  ve  Yassim  (2007)  katılma  eğilimi,  ağızdan  ağıza  iletişim  ve 
memnuniyet üzerinde oyun deneyiminin etkisini ve ayrıca duygusal deneyimi 
inceledikleri bir  çalışma yapmışlardır.  581 kriket  izleyicisinin katıldığı  araştır‐
mada modeldeki boyutları ölçmek için çok yönlü maddelerden oluşan bir ölçek 
kullanmışlardır. Maddelerin çoğu bu araştırma için uyarlansa da bazı maddele‐
re  literatürde ulaşılmaktadır. Model  için en uygun  indeksler kullanılmıştır.  İn‐
deks  sonuçları  modelin  veri  elde  etmede  uygun  olduğunu  göstermektedir. 
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sosyal etkileşim oyun kalitesi ve ses bu 
modelin boyutlarıdır. Bu araştırmada kullanılan ölçek 20 maddeden oluşmak‐
tadır. 10 madde boyutlarla ilgilidir. 
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Ko ve ark.  (2011)  izleyicilerin etkinlikle  ilgili kalite algılarını değerlen‐
dirmek için özel olarak tasarlanan “izleyiciye yönelik sporlar için etkinlik kalite‐
si modelini” (MEQSS) ve “izleyiciye yönelik sporlarda etkinlik kalitesi ölçeğini” 
(SEQSS) geliştirmişlerdir. Bu geniş kapsamlı modelin gelişim aşamasında hiz‐
met pazarlaması  literatüründe daha önce yayınlanmayan bir yöntem kullanıl‐
maktadır. Bu  araştırmada modelle  birlikte  kullanılan  ölçek  (SEQSS)  izleyiciye 
yönelik sporlarda etkinlik kalitesinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir‐
dir.  SEQSS  ölçeği  önerilen  kavramsal modeli  yani MEQSS’  yi  test  etmek  için 
geliştirilmiştir. SEQSS Nunnally ve Bernstein tarafından önerilen ölçek geliştir‐
me prosedürüne göre tasarlanmıştır. Her bir alt boyuta dâhil edilen maddelerin 
çoğu daha önce yapılan çalışmalardan uyarlanmıştır. Ko ve Pastore’ nin daha 
önce  kullandığı  rekreasyon  ve  spor  endüstrisi  için  hizmet  kalitesi  hiyerarşik 
modeli bu çalışmada önerilen modelin (MEQSS) ve bu modele eşlik eden ölçe‐
ğin  (SEQSS)  geliştirilmesinde  rehberlik  eden  öncelikli  kaynaktır. MEQSS  ve 
SEQSS 4 yeni alt boyut  içermektedir. Ko ve Pastore’  (2004 ve 2005) yıllarında 
yaptıkları çalışmada yer almayan bu boyutlar izleyiciye yönelik sporlarda etkin‐
lik kalitesinin ölçülmesinde önemli kabul edilmektedir. Bu çalışmada kullanılan 
ölçek 40 maddeden oluşmaktadır. Hizmet kalitesi 5 boyut ve her alt boyutun 3 
ya da 5 maddeye sahip olduğu 12 alt boyutla değerlendirilmektedir. Bu boyut‐
lar; oyun kalitesi, ilave (yan) etkinliklerin hizmet kalitesi, etkileşim kalitesi, so‐
nuç kalitesi ve fiziksel çevre kalitesidir.  

Spor, rekreasyon ve boş zaman endüstrisinde özel ölçekler oluşturmada 
araştırmacılar benzersiz hizmet kalitesi boyutları oluşturmuşlardır. Her araç ve 
ölçek benzersizken, ölçmek istedikleri hizmet kalitesinin ve boyutlarının çeşitli‐
liği nedeniyle bu endüstrideki araştırmalarda, bazı tekrarlanan konular ve ben‐
zerlikler oluşmaktadır (Ott, 2008).  İzleyiciye yönelik sporlarda geçerli ve güve‐
nilir bir hizmet kalitesi modeli oluşturabilmek  için daha fazla araştırma gerek‐
mektedir. İzleyiciye yönelik spor endüstrisi uluslararası alanda özellikle Avrupa 
da  büyük  sosyal  ve  ekonomik  etkisi  olan  bir  endüstridir  (Theodorakis  ve 
Alexandris, 2008). Tablo 1’de izleyiciye yönelik rekreasyon ve sporlarda hizmet 
kalitesi modelleri, bu modellerin boyutları, madde sayıları, kullanıldığı alanlar 
ve araştırmacılar bir arada gösterilmektedir. 
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 Tablo 1. İzleyiciye Yönelik Rekreasyon ve Sporlarda Hizmet Kalitesi Modelleri    

Araştırmacı  Model  Madde
Sayısı 

Boyut 
Sayısı  Boyut Adı  Alan 

McDonald, Sutton 
ve Milne (1995)  TEAMQUAL  ―  5 

Güvenilirlik, Yanıt verebilirlik, 
Güvence, Empati, Fiziksel özel‐

likler 
Profesyonel Sporlar 

Wakefield, Blodgett 
ve Sloan (1996)  SPORTSCAPE 30  8 

Otopark, Estetik, Skorbord, 
Konfor, Mekan yerleşimi, İşlev‐
sellik, İşaretler, Tesiste kalma 

Profesyonel Sporlar 

Theodorakis, Kam‐
bitis, Laios ve Kous‐

telios (2001) 
SPORTSERV  20  5  Erişim, Güvenilirlik, Heveslilik, 

Somut özellikler, Güvenliktir  Profesyonel Sporlar 

Kelley ve Turley 
(2001)  ―  35  9 

Personel, Ücret, Tesise ulaşım, 
Ayrıcalık, Rahatlık, Maç deneyi‐
mi, Gösteri, Elverişlilik, Sigara 

kullanımı 

Profesyonel Sporlar 

Westerbeek ve 
Shilbury (2003)  ―  16  3 

Çekirdek spor ürünü, Ortak 
servis üretimi, SPORTSCAPE 

özelliği 
Profesyonel Sporlar 

Gencer (2005)  S_PSQPS  20  3  Etkileşim kalitesi, Fiziksel çevre 
kalitesi, Çekirdek hizmet kalitesi  Profesyonel Sporlar 

Kuenzel ve Yassim 
(2007)  ―  10  3  Sosyal etkileşim, Oyun kalitesi, 

Ambiyans  Profesyonel Sporlar 

Ko, Zhang ve Catta‐
ni (2011)  MEQSS  40  5 

Oyun kalitesi, İlave (yan) etkin‐
liklerin hizmet kalitesi, Etkileşim 
kalitesi, Sonuç kalitesi, Fiziksel 

çevre kalitesi 

Profesyonel Sporlar 

Kaynak: (Theodorakis ve Alexandris, 2008; Ko ve ark., 2011) 

20 yıldan fazladır hizmet kalitesini ölçmek  için her biri farklı faktör ve 
ölçü  yapısı  kullanan  birtakım  eşsiz  rekreasyon  ölçekleri  ortaya  çıkmıştır.  Bu 
ölçeklerin her birinin farklılıklarına ve eşsizliklerine rağmen, rekreasyona özgü 
ortaya çıkan belirgin bir tema oluşmuştur. Özellikle hizmet dağılımının oluştu‐
ğu  fiziksel  çevre  olarak  tanımlanan  hizmet  çatısına  odaklanılmıştır.  Rekreas‐
yondaki hizmet kalitesine ve özellikle rekreasyon tesislerine odaklanan çalışma‐
lar arasında, literatürde somut ve fiziksel kaynaklar üzerine vurgu yapılmıştır. 
Rekreasyon alanındaki araştırmalar; algılanan hizmet kalitesinin, algılanan me‐
kan kalitesinin, tekrar ziyaret niyetinin ve ürün ve memnuniyet algısının hizmet 
çatısından nasıl etkilendiğini göstermektedir. QUESC modeli, CERM‐CSQ mo‐
deli ve  SSQRS modeli müşterinin  rekreasyon  tesislerindeki  somut kaynaklara 
ilişkin algısının organizasyonun hizmet kalitesini nasıl etkilediğini ölçmeyi he‐
defleyen endüstriye özel madde ve boyutlar  içermektedir. Örneğin, bu üç mo‐
delin  hepsi  katılımcılardan  tesisin  temizlik  ve  rahatlığını  değerlendirmelerini 
istemektedir (Ott, 2005). 
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Hizmet kalitesi  ile ilgili alan yazın incelendiğinde, bilim adamlarının ortak gö‐
rüşü olarak, hizmet kalitesi kavramının çok boyutlu ve hiyerarşik yapıda oldu‐
ğu,  tespitlerine  rastlanılmaktadır  (Yüzgenç, 2010). Rekreasyonel sporlarda hiz‐
met kalitesi alanında yapılan  araştırmalar  incelendiğinde, dört hizmet kalitesi 
boyutundan yaygın bir şekilde bahsedilmektedir. Bunlar; Program kalitesi, etki‐
leşim kalitesi, sonuç kalitesi ve fiziksel çevre kalitesidir (Ko ve Pastore, 2004; Ko 
ve Pastore, 2005; Ott, 2008). 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma Ko, Zhang, Cattani ve Pastore (2011) tarafından geliştirilen “Etkinli‐
ğin Kalite Algısı” adlı ölçeğin Türk  toplumu  için geçerlik ve güvenirliğini  test 
etmek  amacıyla  planlanmış  metodolojik  bir  araştırmadır.  Çalışma  modelini 
saptamak  amacıyla  ilgili  literatür  taranmıştır.  Teorik  temelin  oluşmasından 
sonra verilerin  toplanmasına geçilmiş ve  temel  teknik olarak da anket uygula‐
ması yapılmıştır. Görüşme,  inceleme, belge tarama gibi teknikler yardımcı tek‐
nikler olarak kullanılmıştır. 

Evren Örneklem 

Araştırmanın  evrenini  Dünya  Salon  Atletizm  Şampiyonası  İstanbul  2012’nin 
seyircileri oluşturmaktadır. Çalışma evreninin çok geniş olması ve evren  içeri‐
sinde maliyet, zaman ve kontrol güçlükleri olmasından dolayı evren içerisinden 
örneklemin  belirlenmesine  gereksinim  duyulmuştur.  Belirlenen  evrenin  içeri‐
sinden kolay örnekleme yöntemi ile seçilen (%55,6) 316 erkek, (%44,4) 252 kadın 
olmak üzere toplam 568 seyirci seçilmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme yönte‐
miyle belirlenen örneklere dayalı olarak yapılan çalışma sonuçlarının istatistik‐
sel  olarak  genellenmesi  oldukça  güç  olabilmektedir. Ancak,  bu  çalışmada  da 
olduğu gibi, anakütle içinde yer alan elemanlara ulaşılamadığında veya katılım‐
cıların  rastgele  seçimi kolay olmadığı durumlarda,  istatistiksel olarak  tesadüfi 
olmasa da belirli bir örneğe dayalı elde edilen bilgiler  ışığında mevcut durum 
hakkında birtakım kestirimlerde bulunabilmek  için “kolayda örnekleme” yön‐
teminden yararlanılabilir  (Ko, 2000). Ayrıca,   kolayda örnekleme yöntemi hızlı 
ve ucuz yoldan veri elde etmenin en kestirme yollarından biri olarak tanımlan‐
maktadır (Nakip, 2003). 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma verilerini toplamak için Ko, Zhang, Cattani ve Pastore (2011) tarafın‐
dan geliştirilen “Etkinliğin Kalite Algısı” adlı ölçek kullanılmıştır. Ölçek; oyun 
(beceri  ve  performans,  çalışma  saatleri,  bilgilendirme),  hizmet  artışı  (eğlence, 
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ayrıcalıklar),  etkileşim  (çalışan  etkileşimi,  taraftar  etkileşimi),  sonuç  (sosyallik, 
değerlilik) ve çevre  (ambiyans, dizayn ve  tabela)  isimli 12 alt boyuttan oluşan 
toplam 5 boyutlu bir ölçektir. Etkinliğin Kalite Algısını 12 alt boyuttan oluşan 
toplam 5 boyutla belirleyen ölçek 38 maddeden oluşmaktadır. Ko, Zhang, Cat‐
tani ve Pastore (2011) ölçeğin model uyum indeksleri sonuçlarını χ2 = 985.13; df 
=  705;  χ2/df  =  1.40; RMSEA  =  0.043;  (90%CI)  =  0.036‐0.049;  IFI  =  0.939; CFI  = 
0.938; SRMR = 0.072 olarak tespit etmiştir. “Etkinliğin Kalite Algısı” isimli ölçe‐
ğin boyutları, alt boyutları ve madde sayıları Tablo 2’de gösterilmektedir. 
 
Tablo 2. Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeğinin Boyutları, Alt Boyutları ve Madde Sayıları 

Boyutlar Alt Boyutlar Maddeler Sayısı 
Oyun  Beceri ve performans 3 

Çalışma saatleri 3 
Bilgilendirme 3 

Hizmet Artışı Eğlence 3 
Ayrıcalıklar 3 

Etkileşim  Çalışan etkileşimi 4 
Taraftar etkileşimi 3 

Sonuç  Sosyallik 3 
Değerlilik 3 

Çevre  Ambiyans 3 
Dizayn 4 
Tabela 4 

 
Tablo 1’den görüldüğü gibi beş boyutlu özgün ölçek, cümle  formatında yazıl‐
mış toplam 38 maddeden oluşmuştur. Ölçekteki maddelerin derecelendirilmesi 
beşli Likert formunda; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum (3) Biraz 
Katılıyorum (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılıyorum biçiminde düzenlenmiş‐
tir. 

BULGULAR 

Dil Eşdeğerlilik Çalışması: “Etkinliğin Kalite Algısı” ölçeği’nin Türkçe çevirisi 
ile İngilizce orijinali arasındaki dil eşdeğerliğinin sağlanması ve Türk toplumu‐
na  uyarlanması  amacıyla  araştırmacı  ve  iki  İngilizce  Dil  Uzmanı  tarafından 
birbirinden bağımsız olarak  İngilizce’den Türkçe’ye  çevirisi yapılmıştır. Ölçek 
maddelerinde en uygun  ifadeler seçildikten sonra, daha önce ölçeğin  İngilizce 
orijinalini görmeyen, her iki dili ve kültürü de iyi bilen, ana dili Türkçe olan, iki 
dil uzmanı  tarafından ölçeğin Türkçe’den  İngilizceye geri  çevirisi yapılmış ve 
her  iki çeviri  İngilizce orijinali  ile karşılaştırılarak son haline getirilmiştir  (Can 
ve ark., 2000; Eser, 2006; Bek ve ark., 2009). Daha sonra “Etkinliğin Kalite Algısı” 
ölçeği kapsam geçerliği yönünden değerlendirilmesi  için uzman görüşüne  su‐
nulmuştur. Bunun için, Beden Eğitimi ve Spor alanında uzman 2 kişinin önerile‐
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ri alınmıştır  (22). Uzman görüşlerinin sağlıklı bir  şekilde değerlendirilebilmesi 
için kapsam geçerliği  indeksi (KGİ) kullanılmıştır. Ölçeğin her maddesinin uy‐
gunluğu  uzmanlar  tarafından  1‐4  arasında  (1:  uygun  değil;  2:  Biraz  uy‐
gun/ifadenin  revizyonu  gerekir;  3:  Oldukça  uygun,  ancak  ufak  değişiklikler 
gerekir; 4: Çok uygun) puan verilerek değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede 
ölçek maddelerinin %80’inin en az 3 veya 4 puan alması beklenmektedir (Öksüz 
ve Malhan, 2005). Çalışmada 3 ve 4 puandan daha düşük puan alan maddeler 
tekrar  gözden  geçirilerek  gerekli  değişiklikler  yapılmıştır.  Son  olarak,  uzman 
görüş  ve  önerileri  değerlendirilerek  dil  ve  kapsam  geçerliği  sağlanan  ölçeğin 
okunabilirlik  ve  anlaşılabilirliğini  sınamak  için  20  spor  etkinliği  izleyicisi  ile 
pilot uygulama yapıldıktan sonra dil ve kapsam geçerliği onaylanmıştır. 

İçerik Geçerliliği: Bir araştırmadaki maddelerin içerik geçerliğini oluşturmada 
en kritik  faktörlerden birinin kavramsal olarak özelliklerin baskınlığını  tanım‐
lamaktır (Churchill, 1979). Bir başka tanımda ise içerik geçerliği, bir bütün ola‐
rak ölçeğin ve ölçekteki her bir maddenin amaca ne derece hizmet ettiği olarak 
ifade edilmektedir    (Ercan ve Kan, 2004). Çalışmada kullanılan ölçeğin etkinli‐
ğin kalite algısını ölçüp ölçmediğinin değerlendirilmesi amacıyla etkinlik izleyi‐
cilerine ve spor alanında görev yapan akademisyenlere ölçek kontrol ettirilmiş‐
tir. Bu bağlamda, etkinlik izleyicilerinden ve öğretim elemanlarından Etkinliğin 
Kalite Algısı boyutlarını temsil ettiği düşünülen her bir ifadeyi değerlendirme‐
leri ve ifadeleri oluşturan kelimelerin açıklığını, ifadelerin uzunluğunu ve biçi‐
mini kontrol etmeleri  istenilmiştir. Etkinlik  izleyicilerinin ve akademisyenlerin 
görüşleri  doğrultusunda  gerekli  düzenlemeler  yapılarak  ölçeğin  boyutlarını 
ifade eden her madde yüzeysel geçerliği (face validity) sağlanmıştır. 

Yakınsak Geçerliği: Bagozzi ve Yi (2011) Yakınsak geçerliğin bir kanıtı olarak 
faktör yüklerinin  ,70’i  aşmasını göstermektedir. Bunun yanı  sıra, Child  (1970) 
faktör yük değerlerinin ,50 ve üzeri olmasının iyi ve çok anlamlı, .32 ve aşağısını 
ise  zayıf  olarak  yorumlanabileceğini  belirtmektedir.  Araştırma  kapsamında 
gerçekleştirilen Açıklayıcı Faktör Analizi  sonucunda  39  soru  içerisinde  ,40  alt 
kesme noktasının altında bir soru bulunmaktadır. 38 soru arasında ise en düşük 
faktör yük değeri  ,426 ve en yüksek faktör yük değeri ise ,773 düzeyindedir. 38 
sorunun  tamamı  değerlendirildiğinde  ölçek  faktörlerinin  yük  değerlerinin  ol‐
dukça iyi düzeyde olduğu ve ölçeğin yakınsak geçerliği sağladığı ifade edilebi‐
lir.     
Yapı Geçerliliği: Yapı  geçerliği,  bir  ölçekteki maddelerin  soyut  ya  da  teorik 
yapısının bütünlüğü olarak belirtilmektedir (Churchill, 1979). Yapı, birbirleriyle 
ilgili olduğu düşünülen belli öğelerin ya da öğeler arasındaki ilişkilerin oluştur‐
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duğu  bir  örüntüdür.  Bir  ölçeğin  yapı  geçerliğini  belirleme  süreci  bir  ölçüde, 
bilimsel  kuram  geliştirme  süreciyle  aynıdır  (Ercan  ve  Kan  2004).  Tavşancıl 
(2002), Yurdagül (2005) ve Büyüköztürk (2009)’e göre açıklayıcı faktör analizin‐
de örneklemden elde edilen verilerin yeterliğini belirlemek  için Kaiser‐Meyer‐
Olkin  (KMO)  testi  yapılmalıdır.  KMO,  bulunan  değerin  1’e  yaklaştıkça mü‐
kemmel,  0.50’nin  altında  ise  kabul  edilemeyeceğini  göstermektedir  (Sapnas, 
2004). Verilerin temel bileşenler analizine uygunluğunu belirlemek için yapılan 
KMO  değeri  (,912)  çıkmıştır. Kulaksızloğlu  ve  ark.,  (2003)  ile Aşkar  ve Dön‐
mez’in (2004) göre bu değerler, örneklem büyüklüğünün ve elde edilen verilerin 
seçilen  analiz  için  uygun  ve  yeterli  olduğunu  göstermiştir.  Tavşancıl’a  (2002) 
göre açıklayıcı faktör analizinde evrendeki dağılımın normal olması gerekmek‐
tedir. Verilerin  çok değişkenli normal dağılımdan gelip  gelmediği  ise Bartlett 
testi  ile  test edilmektedir. Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin verilerine yapılan 
Bartlett testi anlamlı (7082,572, df: 703, p: 0.00) çıkmıştır. Grafik 1’de öz değerle‐
re göre çizilen çizgi grafiği incelenecek olursa, uygun faktör sayısının 5 olduğu 
görülmektedir. Bu nedenle faktör sayısının 5 olarak alınmasının uygun bir sayı 
olduğuna karar verilmiştir. 

 
 
  Yapılan  açıklayıcı  faktör  analizi  işlemlerindeki  açıklanan  toplam  var‐
yans  ve  ortak  varyans  değerleri  incelendiğinde,  analize  alınan  38 maddenin 
özdeğeri 1’den büyük 5 faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu 5 faktör ölçek 
toplam varyansın % 51,602’sini açıklamıştır. Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin 
birbirinden  ilişkisiz  faktörlere  ayrışması  için  çeşitli  döndürme  teknikleri  de‐
nenmiş ve kolay yorumlanabilir sonuca Varimax dik döndürme tekniği ile ula‐
şılmıştır. Bir maddenin ölçekten  çıkarılması  için madde  silinerek  alfa katsayı‐
sındaki  ve  ölçek  ortalamasındaki değişime  bakılabilir. Bunun  yanı  sıra,  ortak 
varyans (communalities) değeri 0,30’un altında olan maddeler de ölçekten çıka‐
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rılmalıdır  (Dağ, 2002; Özgüven, 1994; Tekin, 1996). Belirtilen referanslar doğrul‐
tusunda, birden fazla faktör altında yer alan 2 madde, faktör yük değeri 0.40’ın 
altında olan 1 madde ve ortak varyans değerleri 0,30’un altında olan 1 madde 
işleme alınmamıştır. Tavşancıl  (2002)’a göre KMO bütün soru grubunun genel 
olarak  faktör  analizine  uygunluğunu  ölçerken  örnekleme  yeterliliği  ölçüsü 
(MSA) değeri her bir sorunun faktör analizine uygunluğunu ölçmektedir. MSA 
değeri 0.50’den az olması durumunda bu soru analizden çıkarılmalıdır. Yapılan 
analize göre, en küçük MSA değeri 0,37 bulunmuştur. MSA değeri 0,50’nin al‐
tında olan 1 madde ölçekten çıkarılmıştır. Kalan maddeler tek tek ölçekten çıka‐
rılarak yukarıda belirtilen işlemler tekrar edilmiştir.   Geriye kalan 34 maddelik 
ölçeğin ortak varyansının 0,354  ile 0,687 arasında olduğu görülmüştür. Ayrıca, 
34  maddeli  ölçeğin  5  faktörde  toplanabildiği  ve  toplam  varyansın  yüzde 
54,259’unu açıkladığı saptanmıştır. Sosyal bilimlerde yapılan analizlerde %40 ile 
%60 arasında değişen varyans oranlarının yeterli kabul edildiği  ifade edilmek‐
tedir (Tavşancıl, 2006). Dolayısıyla elde edilen toplam varyans yüzdesinin yeter‐
li oranı yakaladığı ve yapı geçerliğini  sağladığı  söylenebilir. Faktör  analizi  iş‐
lemleri sonucunda ölçek kapsamında tutulan 34 maddelik ölçeğin öz değerlerini 
gösteren çizgi grafiği Grafik 2’de verilmiştir. 

 
Belirtilen 34 maddenin hangi faktörün altında yer aldığı ve madde yükleri Tablo 
3’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin Faktör Sayısı ve Maddelerin Yük Değerleri 
Sorular F1 F2 F3 F4 F5

Salonun ambiyansı mükemmeldir. ,651
Bir seyirci olarak salonun ambiyansı tam aradığım gibidir.  ,578
Tesisler temiz ve bakımlıdır.  ,703
Tesisin dizaynından çok etkilenirim ,773
Tesis güvenlidir.  ,660
Tesisin içinde serbestçe hareket edebilirim. ,633
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Tesise giriş ve çıkışlar kolaydır. ,593    
İhtiyaçlarım için beni yönlendiren yeterince tabela vardır. ,715    
Skorbord estetik ve çekicidir. ,588    
Skorbord kolayca okunabilir. ,482    
Oyuncuların becerileri beni heyecanlandırır. ,508    
Desteklediğim sporcunun hayatımdaki yeri önemlidir. ,562    
Etkinlikteki sporcular üstün becerilere sahiptir. ,502    
Etkinliklerin gerçekleştirildiği saatler uygundur. ,602    
Etkinlik saatleri uygundur. ,718    
Etkinliği izleme saatleri uygundur. ,604    
Etkinlikler ile ilgili günlük bilgiler ulaşılabilir. ,454    
Etkinlikler hakkında bilgi edinmek kolaydır. ,575    
Etkinliklerle ilgili bilgilere internet üzerinden kolayca ulaşabilirim. ,533    
Seyircilerle birlikteyken kendimi ailemle beraber gibi hissederim. ,436     
Etkinlikteki sosyal etkileşimden keyif alırım. ,653     
Ailem ve arkadaşlarımla etkinlikteyken kaliteli zaman geçiririm. ,718     
Etkinlik sonucu ne olursa olsun bana iyi hissettirir. ,738     
Etkinliğin sonucunu değerlendirmekten hoşnut olurum. ,675     
Gösterilerle kombine edilmiş etkinlikler eğlencelidir. ,709   
Şovlar, etkinlikler kadar eğlencelidir. ,678   
Devre arasında yada etkinlik sonunda yapılan şovlar eğlencelidir. ,584   
Tesiste yüksek kalitede gıda sağlanır. ,679   
Tesiste gıda çeşitliliği ayrıcalığı vardır. ,648   
Etkinlikte görevli personelin dost canlısı olduğunu söyleyebilirim.   ,426 
Çalışanlar her taraftarın özel ihtiyaçlarıyla hoş bir tavırla ilgilenir.   ,475 
Genellikle diğer seyircilerden etkilenirim   ,677 
Seyirciler kural ve düzenlemelere uyarlar.   ,639 
Tesisteki hizmet konusunda diğer seyirciler ben de iyi bir izlenim 
bırakmıştır. 

  ,634 

0,40 altındaki maddeler dikkate alınmamıştır. 
 
  Tablo 2’de ortaya çıkan faktörlerle özgün ölçeğin faktörleri karşılaştırıl‐
dığında birinci  faktörün “çevre” faktörüyle,  ikinci  faktörün “oyun”  faktörüyle, 
üçüncü  faktörün “sonuç”  faktörüyle, dördüncü  faktörün “hizmet artışı”  faktö‐
rüyle  ve  beşinci  faktörün  “etkileşim”  faktörüyle  örtüştüğü  ve  bu  faktörlerle 
adlandırılabileceği görülmüştür. Birden  fazla  faktör altında yer alan 2 madde, 
faktör yük değeri 0.40’ın altında olan 1 madde, ortak varyans değerleri 0,30’un 
altında olan 1 madde ve MSA değeri 0,50’nin altında olan 1 madde işleme alın‐
mamıştır. Yani, özgün ölçekte yer alan “tabela” alt faktöründen 1 madde, “de‐
ğerlilik” alt faktöründen 1 madde, “ayrıcalık” alt faktöründen 1 madde ve “çalı‐
şanların etkileşimi” isimli alt faktörden 2 madde adaptasyonu yapılan ölçekten 
çıkarılmıştır. 
  Yapı  geçerliğini  sağlamak  amacıyla Açıklayıcı  Faktör Analizi  dışında 
Doğrulayıcı  Faktör Analizi’de  uygulanmış  ve  ölçüm modeli  oluşturulmuştur. 
“Etkinliğin Kalite Algısı” adlı ölçeğin doğrulayıcı Faktör Analizi sonuçları Tablo 
4’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4. Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Madde Numarası  Lambda‐X R² t

1  0,79 0,65 14,24
2  0,76 0,59 13,95
3  0,82 0,73 14,85
4  0,65 0,59 12,46
5  0,79 0,65 14,01
6  0,67 0,62 12,45
7  0,77 0,70 13,49
8  0,80 0,61 11,68
9  0,75 0,62 10,65
10  0,70 0,66 10,61
11  0,71 0,67 12,11
12  0,70 0,62 11,45
13  0,67 0,60 9,86
14  0,74 0,69 10,95
15  0,72 0,68 10,83
16  0,57 0,51 8,64
17  0,72 0,67 10,23
18  0,77 0,68 10,71
19  0,54 0,50 8,42
20  0,66 0,53 8,28
21  0,63 0,54 9,02
22  0,60 0,52 8,49
23  0,65 0,58 9,56
24  0,57 0,51 8,22
25  0,63 0,52 8,48
26  0,61 0,54 9,89
27  0,64 0,51 8,05
28  0,57 0,48 7,98
29  0,64 0,52 8,30
30  0,63 0,51 9,05
31  0,62 0,53 9,56
32  0,65 0,56 10,01
33  0,59 0,51 9,53
34  0,61 0,54 8,36

 
  Ölçüm modelinde  5  faktörlü model  için  Ki‐Kare  Uyum  İndeksi  (χ2) 
451.86, Serbestlik Derecesi  (sd) 152, Ki‐Kare Uyum  İndeksi/Serbestlik Derecesi 
(χ2/sd) 2,97, Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü  (RMSEA) 0.64, Karşılaştır‐
malı Uyum  Endeksi  (CFI)  0.91,  İyi Uyum  Endeksi  (GFI)  0.92  ve Düzeltilmiş 
Uyum  İyiliği  İndeksi (AGFI) 0.88 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar doğrultu‐
sunda “Etkinliğin Kalite Algısı” ölçeğinin yapı geçerliğini sağladığı tespit edil‐
miştir.   
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  Yapısal  eşitlik modelinde  gözlenen  verilerle  teorik  veriler  arasındaki 
fark  araştırılırken  arada  bir  fark  olmaması  arzulanmaktadır.  Dolayısıyla 
YEM’de sıfır hipotezinin kabul edilmesi istenilmektedir. Bu nedenle geleneksel 
analizlerdekinin  tersine, ki‐kare değerinin anlamsız ve değer olarak küçük bir 
rakam çıkması arzulanmaktadır (Hair ve ark.,1998). Ki‐kare değerinin anlamlı‐
lık düzeyi ise p olasılığı ile gösterilmekte ve p<0,05 ise modelin uyumunun kötü 
olduğuna  işaret  etmektedir.  Bu  durum  “uyum  eksikliği”  (lack‐of‐fit)  olarak 
adlandırılmaktadır (Aşkar ve Yurdugül, 2009). Ancak ki‐kare değeri ölçmelerin 
dağılımının normal olup olmamasından ve örneklem genişliğinden aşırı dere‐
cede etkilenmektedir (Hu ve ark., 1992; Şimşek, 2007). 

  Yapısal  eşitlik modellemesinde  kullanılan  indekslerden  bazıları uyum 
iyiliğinin ölçüsü diğerleri ise uyum eksikliğinin ölçüsü olarak kullanılmaktadır. 
Uyum  iyiliği  indekslerine örnek olarak; uyum  iyiliği  indeksi, GFI, CFI, NFI ve 
NNFI sayılabilir. Bentler  (1990) göre uyum  iyiliği  indekslerinden özellikle CFI 
ve NNFI değerlerinin  0,95’ten büyük olmasının model uyumunun  çok  iyi bir 
kanıtı olduğunu  ifade  etmektedir. Uyum  eksikliği  indekslerinden  ise RMSEA, 
RMR ve SRMR indekslerinin önemli olduğunu ifade etmektedir.   

  RMSEA’nın ise .05’in altında olması iyi bir uyum değerini, .08’in altında 
olması  ise kabul  edilebilir bir uyum  iyiliği değerini  ifade  etmektedir  (Şimşek, 
2007). Browne ve Cudeck, (1993) göre özellikle RMSEA indeksinin 0,05 ve daha 
küçük bir değer olmasının model‐veri uyumunun bir kanıtı olduğunu ancak bu 
değerin 0,08’e kadar esnetilebileceğini ifade etmektedir. Bununla birlikte NNFI, 
CFI  ve  RMSEA  indeksleri  örneklem  genişliğinden  en  az  etkilenen  indeksler 
olarak rapor edilmiş (Anderson ve Gerbingi, 1988; Marsh ve ark., 1998), olması‐
na karşın Coffman ve Millsap (2005) göre RMSEA indisinin veri‐model uyumu‐
nu  sağlam  olarak  kestirmede  yetersiz  kaldığı  bulgusuna  ulaşmışlardır.  NFI, 
varsayılan  modelin  sıfır  hipoteziyle  olan  uygunluğunu  araştırır  ve  bulunan 
değerin 0.90’ın üzerinde olması istenir ki, 1’e ne kadar yaklaşırsa o kadar fazla 
uyum  iyiliğine  sahip  olmaktadır.  NNFI’nin  avantajı  büyük  örneklemlerden 
daha az etkilenen bir uyum indeksi olmasıdır (Jöreskog ve Sörbom, 1996). CFI, 
mevcut modelin uyumu  ile örtük değişkenler arası korelasyonu ve kovaryansı 
yok sayan sıfır hipotez modelinin uyumunu karşılaştırmaktadır. CFI, 0‐1 arası 
bir değer alır ve 1’e yaklaştıkça uyum iyiliğinin arttığını göstermektedir. CFI’nın 
kabul  edilebilmesi  için  0.90’ı  aşması beklenmektedir. GFI, varsayılan modelce 
hesaplanan gözlenen değişkenler arasındaki genel kovaryans miktarını gösterir 
ve 0.90’ı aşması iyi bir model göstergesi olarak alınmaktadır. AGFI değeri de 0‐1 
arasında değişir ve 0.90’ı aşması beklenmektedir. RFI de 0‐1 arası bir değer alır 
ve 0.90’dan yüksek bir değer alması beklenmektedir (Ayyıldız ve cengiz, 2006). 
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Ayrışma/Dış Geçerlilik: Farklı özellikteki yapıların birbirinden yeterli ölçüde 
ayrışma derecesine ayrışma/dış geçerlik denilmektedir (Li ve ark., 2006). Hair ve 
ark.  (1998)’na göre korelasyon analizinde  faktörler arasındaki  ilişkilerin  .90 ve 
yukarısını  aşmamasını  gerektiğini  ifade  etmektedir.  Etkinliğin  Kalite  Algısı 
ölçeğinin ayrışma geçerliğine sahip olup olmadığını  incelemek  için ölçek  içeri‐
sinde bulunan yapıların korelasyonları incelenmiştir. 

Tablo 5. Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin Boyut Korelasyon Bağıntısı Değerleri (34 Madde) 

 

  Kalaycı (2005) ve Hair ve ark. (1998)’na göre (49), (37). Pearson korelas‐
yon katsayısının (r) 0,00 – 0,25 aralığında bulunmasının yapılar arasındaki  iliş‐
kinin çok zayıf, 0,26 – 0,49 arasında zayıf, 0,50 – 0,69 arasında orta, 0,70 – 0,89 
arasında yüksek ve 0,90 – 1,00 arasında ise çok yüksek düzeyde bir ilişki oldu‐
ğunu  ifade etmektedir. “Etkinliğin kalite algısı” ölçeğini oluşturan yapılar ara‐
sındaki korelasyonlar 0,31 ile 0,73 arasında değişmektedir. En zayıf ilişki “Etki‐
leşim”  ile  “Oyun”  yapıları  arasındadır  (0,31).  En  güçlü  ilişki  ise  “Sonuç”  ile 
“Hizmet artışı” yapıları arasındadır (0,73). Bütün yapılar arasında pozitif yönde 
ilişki  bulunmaktadır. Dolayısıyla,  bu  değerler  yapıların  birbirinden  bağımsız 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

Zamanla Değişmeme Güvenirliği: Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin güvenir‐
lik  incelemesinde ölçeğin zamanla değişmeme  (test‐tekrar  test)   ve  iç  tutarlılık 
(cronbach alpha ve madde  toplam korelasyonu) değerlendirmeleri yapılmıştır. 
Ölçeğin değişik zamanlarındaki yinelemeli ölçümlerde benzer ölçüm değerleri‐
ni sağlama özelliği 20 gün ara ile yapılan test‐tekrar test yöntemi ile değerlendi‐
rilmiştir.  Test‐tekrar  test  için  yaklaşık  20‐40  kişilik  örneklem  büyüklüğünün 
yeterli olacağı ifade edilmektedir (Öksüz ve Malhan, 2005; Gözüm ve Aksayan, 
2003). Ölçeğin test‐tekrar test güvenirliğini sınamak için, iki uygulamadan elde 
edilen veriler arasındaki  tutarlılığın belirlenmesi amacıyla Pearson korelasyon 
analizi kullanılmıştır.  İki test arasındaki Pearson korelasyon katsayısı değerleri 
Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

 

BOYUTLAR  1  2  3 4 5
Çevre  ‐    
Oyun  ,58**  _ 
Sonuç  ,55**  ,57**  _
Hizmet artışı  ,68**  ,45**  ,73** _
Etkileşim  ,62**  ,31**  ,45** ,34** _
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Tablo 6. Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin Test Tekrar Test Pearson Korelasyon Katsayısı Değerleri 
MN  r p MN r p MN r p MN  r  p 
1  ,55 ,00 10 ,56 ,00 19 ,77 ,00 28  ,66  ,00 
2  ,72 ,00 11 ,53 ,00 20 ,73 ,00 29  ,74  ,00 
3  ,59 ,00 12 ,55 ,00 21 ,66 ,00 30  ,77  ,00 
4  ,77 ,00 13 ,68 ,00 22 ,65 ,00 31  ,53  ,00 
5  ,65 ,00 14 ,67 ,00 23 ,59 ,00 32  ,67  ,00 
6  ,63 ,00 15 ,75 ,00 24 ,81 ,00 33  ,59  ,00 
7  ,66 ,00 16 ,77 ,00 25 ,79 ,00 34  ,56  ,00 
8  ,80 ,00 17 ,78 ,00 26 ,82 ,00      
9  ,61 ,00 18 ,52 ,00 27 ,65 ,00      

 

  Tablo 5 incelendiğinde test tekrar test tekniğiyle elde edilen veriler ara‐
sında orta ve yüksek düzey arasında değişen ilişkiler saptanmıştır. Analiz sonu‐
cunda  en  düşük  korelasyon  değeri  ,52  iken  en  yüksek  korelasyon  değeri  ,82 
olarak ortaya çıkmıştır.  

İç Tutarlılık: Nunnally, (1978) ve Nunnally ve Bernstein (1994)’e göre Cronbach 
alfa katsayısı ile ilgili olarak, α <0.40 ise ölçeğin güvenilir olmadığını ve ölçeğin 
yeniden düzenlenmesine gerektiğini, 0.70 ≤ α < 0.90 ise, ölçeğin yüksek güvenir‐
lik düzeyine sahip olduğunu, ölçeğin toplum taramalarında ve bilimsel yargıla‐
rın oluşturulmasında güvenle kullanılabileceğini ifade etmektedirler. Cronbach 
Alpha katsayısı   α ≥ 0.90  ise, ölçeğin çok yüksek güvenirlik düzeyine sahip ol‐
duğu ve inceleme alanı ile ilgili yüksek geçerlik ve güvenirlik düzeyinde bilim‐
sel yargıların oluşturulmasında güvenle kullanılabileceği belirtilmektedir. Tablo 
7’de  Etkinliğin  Kalite  Algısı  Ölçeği’nin  sahip  olduğu  boyutların  Cronbach 
Alpha değerleri gösterilmiştir.  

Tablo 7. Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin Boyut Güvenirlik Değerleri 
BOYUTLAR  α   Değeri 

Çevre  ,888
Oyun  ,804
Sonuç  ,793 
Hizmet artışı ,731
Etkileşim  ,716 
Toplam Alpha katsayısı:  ,898

 
  Tablo 7 incelendiğinde Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği’nin güvenirlik ile 
ilgili yapılan iç tutarlık analizi sonucunda ölçeğin toplam Cronbach Alpha kat‐
sayısı değeri  ,898’dir. Tutarlık derecesi güvenirlik katsayısı l’e yaklaştıkça yük‐
selmekte, 0’a yaklaştıkça düşmektedir (Ergin, 1995; Özgüven, 1994; Tekin, 1996). 
Belirtilen  referanslar doğrultusunda ölçeğin  iç  tutarlılık güvenirlik katsayıları‐
nın iyi düzeyde olduğu saptanmıştır.  
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  Ölçek  maddelerinin  etkinliklerin  kalite  algısını  belirlemek  açısından 
kişileri  ayırt  etmedeki  yeterliğini  belirlemek  için madde‐toplam  korelasyonu 
analizi yapılmıştır. Literatürde madde  toplam korelasyon katsayısının  0.20 ve 
üzerinde  olması  ayrıca  korelasyon  değerlerinin  ve  önem  düzeylerinin  yeterli 
olması halinde maddenin iyi olduğunu, korelasyon değeri yükseldikçe madde‐
nin  etkililik  derecesinin  arttığı  bildirilmektedir  (Özgüven,  1995). Araştırmada 
korelasyon değeri 0.20’nin altında ve anlamsız olan madde olmadığı için ölçek‐
ten madde çıkarılmadan uygulanmıştır. Ölçek maddelerinin iç tutarlık güvenir‐
liği, madde‐toplam korelasyonu ile incelenmiş ve kişilerin ölçeğin her bir mad‐
desi ile ölçekten aldıkları puanlar arasındaki madde‐toplam korelasyon katsayı‐
sı bulguları Tablo 8’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 8. Etkinliğin Kalitesi Algısı Ölçeği’nin Madde Toplam Korelasyonu Değerleri 
MN  r  MN  r MN  r  MN r MN r
1  ,58  8  ,49 15  ,47  22 ,39 29 ,43
2  ,54  9  ,53 16  ,44  23 ,73 30 ,48
3  ,45  10  ,56 17  ,45  24 ,43 31 ,51
4  ,43  11  ,79 18  ,44  25 ,57 32 ,45
5  ,48  12  ,53 19  ,62  26 ,80 33 ,62
6  ,39  13  ,54 20  ,59  27 ,58 34 ,71
7  ,47  14  ,60 21  ,41  28 ,41

* 05**001 
 
  Tablo 7  incelendiğinde ölçeğin en düşük madde  toplam puan korelas‐
yon değeri r = 0,39, en yüksek korelasyon değeri ise r = 0.80 olarak bulunmuştur. 
Ölçeğin  tüm maddelerinde pozitif ve anlamlı  (p<.01) korelasyon bulunmuştur. 
Herhangi  bir  ölçme  aracında,  0.20 üstü değer  alan maddeler  kabul  edilebilir, 
0.30 üstü değerler ise iyi düzeyde değerlendirilir. Ayrıca, kesin bir kural olma‐
makla birlikte, ölçme aracının  toplanabilirlik özelliği  için madde‐toplam kore‐
lasyonlarının negatif olmaması beklenir (Dağ, 2002; Kulaksızoğlu ve ark., 2003; 
Turgut, 1997). Belirtilen referanslar doğrultusunda Etkinliğin Kalite Algısı Ölçe‐
ği’nin madde‐toplam korelasyonlarının iyi düzeyde olduğu söylenebilir. 
 
TARTIŞMA VE SONUÇ 
Bu araştırmada  rekreasyonel ya da  sportif amaçlı gerçekleştirilen  etkinliklerin 
kalitesini seyircilerin algısına göre belirleyebilmek için Ko ve ark. (2011) tarafın‐
dan  geliştirilen  “Etkinliğin Kalite Algısı”  adlı  ölçeğin  Türkçe’ye  uyarlanması 
amaç edinilmiştir. Bu amaç doğrultusunda “Etkinliğin Kalite Algısı”  isimli öl‐
çek,  2012  yılında  Türkiye’de  düzenlenen Dünya  Salon Atletizm Yarışması’na 
seyirci olarak katılım sağlayan Türk izleyiciler üzerinde uygulanmıştır.  
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  “Etkinliğin Kalite Algısı” adlı ölçeği’in test tekrar test formu arasındaki 
dış  tutarlığını  incelemek  için  yapılan  Pearson  korelasyon  katsayısı  bulguları, 
ölçeğin iki uygulaması arasındaki tutarlığın kabul edilebilir düzeyde olduğu ve 
formlarda dil eşdeğerliğinin sağlandığı şeklinde yorumlanmıştır.  
Türkçe ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için yapılan faktör analizi sonucunda 
Varimax dik döndürme tekniği ile beş faktörlük ölçeğe ulaşılmıştır. Birinci fak‐
törün  “çevre”  boyutuyla,  ikinci  faktörün  “oyun”  boyutuyla,  üçüncü  faktörün 
“sonuç”  boyutuyla,  dördüncü  faktörün  “hizmet  artışı”  boyutuyla  ve  beşinci 
faktörün  “etkileşim” boyutuyla uyuştuğu ve bu boyutlarla  adlandırılabileceği 
tespit edilmiştir. Birden  fazla  faktör altında yer alan,  faktör yük değeri 0.40’ın 
altında  olan maddeler  işleme  alınmamıştır. Dolayısıyla, yapılan  faktör  analizi 
sonucu özgün ölçekte ekonomik yararlar,  şehir  imajı,  sosyal ve çevresel prob‐
lemler  ve  çevresel  ve  kültürel  koruma  olarak  adlandırılan  boyutlardan  birer 
madde  çıkarılmıştır. Birden  fazla  faktör  altında yer  alan  2 madde,  faktör yük 
değeri 0.40’ın altında olan 1 madde, ortak varyans değerleri 0,30’un altında olan 
1 madde  ve MSA  değeri  0,50’nin  altında  olan  1 madde  işleme  alınmamıştır. 
Yani, özgün ölçekte yer alan “tabela” alt faktöründen 1 madde, “değerlilik” alt 
faktöründen  1 madde,  “ayrıcalık”  alt  faktöründen  1 madde  ve  “çalışanların 
etkileşimi”  isimli alt  faktörden 2 madde adaptasyonu yapılan ölçekten çıkarıl‐
mıştır. Araştırmadaki açıklayıcı faktör analizine göre ortaya çıkan faktör sayısı 
özgün ölçekteki  faktör sayısını ve yapısını desteklemektedir. Faktörlerin alpha 
değerleri 0.716  ile 0.888 arasında olduğu  saptanmıştır. Ayrıca açıklayıcı  faktör 
analizinden elde edilen yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. 
Yapılan  doğrulayıcı  faktör  analizi  sonucunda;  χ2=451.86,  df=    χ2/df=152, 
p=.000<.001; χ2/df=2.97, RMSEA,  .059 (kabul edilebilir); NFI=.91 (kabul edilebi‐
lir); NNFI=.96 (kabul edilebilir); CFI=.96 (kabul edilebilir); GFI=.97; (kabul edile‐
bilir) AGFI=.88  (kabul edilebilir) olarak bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda 
söz konusu maddelerin beş boyutlu yapıyla uyumlu olduğu söylenebilir. 
“Etkinliğin kalite algısı” ölçeğini oluşturan yapılar arasındaki korelasyonlar 0,31 
ile 0,73 arasında değişmektedir. En zayıf  ilişki “Etkileşim”  ile “Oyun” yapıları 
arasındadır (0,31). En güçlü ilişki ise “Sonuç” ile “Hizmet artışı” yapıları arasın‐
dadır (0,73). Bütün yapılar arasında pozitif yönde ilişki bulunmaktadır. Dolayı‐
sıyla, bu değerler yapıların birbirinden bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır.  
  “Etkinliğin Kalite Algısı”  isimli ölçeğin en düşük madde  toplam puan 
korelasyon değeri r = 0,39, en yüksek korelasyon değeri  ise r = 0.80 olarak bu‐
lunmuştur.  Ölçeğin  tüm maddelerinde  pozitif  ve  anlamlı  (p<.01)  korelasyon 
saptanmıştır. Ayrıca, kesin bir kural olmamakla birlikte, ölçek aracının toplana‐
bilirlik özelliği  için madde‐toplam korelasyonlarının negatif olmaması beklen‐
mektedir  (Dağ, 2002; Kulaksızoğlu ve ark., 2003; Turgut, 1997). Buna göre, Et‐
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kinliğin  Kalite  Algısı  Ölçeği’nin  düzeltilmiş madde‐toplam  korelasyonlarının 
da, diğer bir deyişle iç tutarlık değerlerinin de yeterli düzeyde olduğu söylene‐
bilir. 
Araştırmada kullanılan “Etkinliğin Kalite Algısı”  isimli ölçeğin Türkçe  formu‐
nun  güvenirlik  katsayıları,  etkinliğin  kalitesinin  çok  boyutluluğunu  güvenilir 
şekilde ölçen bir araç olduğunu düşündürmektedir.  
Literatürde  açıklayıcı  faktör  analizi  yapmak  için  gerekli  olan  örneklem  sayısı 
konusunda  farklı görüşlere rastlanılmaktadır. Örneğin, Tavşancıl  (2002)’a göre 
örneklem büyüklüğü, değişken, yani madde  sayısının  en az beş katı, hatta 10 
katı olmalıdır. Preacher ve MacCallum (2002) ise literatürde bu oranın 3 kat ile 
10 kat arasında değiştiğini belirtmiştir. Comrey ve Lee  (1992)’ nin 1000 kişilik 
veya daha  fazla bir örneklem grubu  ideal olandır, görüşü dikkate alındığında 
ise bu  çalışmada ulaşılan katılımcı  sayısının yeterli olmayacağı düşünülebilir. 
Bu açıdan “Etkinliğin Kalite Algısı” ölçeği’nin genellenebilirlik özelliğinin dü‐
şük olduğu söylenebilir  (Karasar, 2005). Dolayısıyla, daha  fazla kişiden oluşan 
ve  çeşitli  organizasyonlar  üzerinde  yapılan  araştırmalarla  Türkiye’yi  temsil 
eden bir örneklem grubu ile çalışılması sonucunda daha farklı bulgulara ulaşı‐
labilir.  Diğer  yandan,  “Etkinliğin  Kalite  Algısı”  ölçeği’nin  Türkçe  formunun 
geçerliği ve güvenirliğine  ilişkin kanıtlar  sunulması açısından, yapılan araştır‐
mayla ulaşılan bulguların farklı örneklem grupları ile ilgili yapılacak yeni araş‐
tırmalarla  desteklenmesi  önem  arz  etmektedir.  Bu  araştırmada  örneklem  bü‐
yüklüğü madde  sayısının  on  altı  katıdır.  “Etkinliğin Kalite Algısı”  ölçeği’nin 
madde sayısı 34 iken, örneklem sayısı 568 seyirciden oluşmuştur. Belirtilen tüm 
referanslar dikkate alındığında bu araştırmadaki çalışma grubu sayısının yeterli 
olduğu  ifade  edilebilir.  “Etkinliğin  Kalite  Algısı”  ölçeği’nin  Türk  dilinde  ve 
kültüründe güvenirliğini ve geçerliğini belirlemeyi amaç edinen bu araştırma‐
da,  geçerli  ve  güvenilir  bir  ölçme  aracına  ulaşıldığı,  dolayısıyla  araştırmanın 
amacına ulaşıldığı sonucuna varılabilir. 
 
ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçek; ülkemiz‐
de gerçekleştirilen  rekreatif  etkinliklerin kalitesinin belirlenmesinde kolaylıkla 
kullanılabilir. Etkinliğin Kalite Algısı  isimli  ölçeğin  ifadeleri  gerçekleştirilecek 
olan etkinliğin özelliklerine göre gözden geçirilerek düzenlenmelidir. Bu ölçek 
sayesinde,  ticari  amaçlı  rekreatif  işletmeler  ve  kuruluşlar  gerçekleştirdikleri 
etkinliklerin  kalitesini  seyirci  algısına  göre  belirleyerek  gelecekteki  organizas‐
yonlarında tüketicilerine daha kaliteli etkinlikler sunabilir.  
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; akademisyenlerin rekreasyonel etkinliklere katılımının önündeki al‐
gılanan engelleri belirlemek ve bazı bağımsız değişkenlere göre serbest zaman engel algıla‐
rının farklılaşıp farklılaşmadığını karşılaştırarak ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma gru‐
bunu, farklı üniversitelerde görev yapan 258’i kadın ve 277’si erkek 535 akademisyen oluş‐
turmaktadır. Araştırma kapsamındaki akademisyenlerin yaşları, 26 ile 67 arasında değişmek‐
te olup yaş ortalamaları 40.66 ± 8.93’tür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Alexandris 
ve  Carroll  (1997)  tarafından  geliştirilen  “Boş  Zaman  Engelleri Ölçeği  (Leisure  Constraints 
Questionnaire‐LCQ)” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistik yön‐
temler,  tek  faktörlü MANOVA,  ANOVA  ve  Pearson  Correlation  testleri  kullanılarak  analiz 
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, rekreasyonel etkinliklere katı‐
lımın önündeki engeller arasında en önemi faktörün “Zaman”, en önemsiz faktörün ise “Bi‐
rey Psikolojisi” faktörü olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda, akademisyenle‐
rin “Boş Zaman Engelleri Ölçeği”nden aldıkları puanların cinsiyet, medeni durum ve akade‐
mik unvan değişkenlerine göre de anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür.  
 
Anahtar Sözcükler: Serbest zaman engelleri, akademisyenler, cinsiyet, medeni durum, aka‐
demik unvan  
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GİRİŞ 

Literatürde yer alan pek çok çalışmada (Çitken 1998, Karagöz vd. 2010; Torkild‐
sen  2005),  bireyin  sahip  olduğu  serbest  zamanlarını  etkin,  verimli  ve  kaliteli 
geçirmesinin  önemi  vurgulanmaktadır.  Bu  duruma  neden  olarak  ise,  serbest 
zaman aktivitelerine katılımın bireyin, psikolojik ve ruhsal sağlığına olan fayda‐
ları gösterilmektedir (Maltby ve Day 2001; Henderson ve Ainsworth 2002; War‐
vurton  vd.  2006). Rekreasyonel  aktivitelere  katılımın  bu  kadar  önemli  olması 
öncelikle araştırmacıları bireylerin bu tür aktivitelere katılımlarına etki eden ve 
içerisinde  temel  ihtiyaçlar  ve  deneyim  gibi  pek  çok  yönlendiriciyi  barındıran 
içsel ve dışsal  faktörlerin bir  ilişkisi olarak  tanımlanan “güdülenme” kavramı‐
nın  incelenmesine  yönlendirmiştir  (Alexandris  vd.  2002;  Ingledew  vd.  2009) 
Yapılan  bu  çalışmaların  temel  amacı  bireyleri  rekreasyonel  etkinlikle‐
re/egzersizlere  katılmaya  yönlendiren ve  ilişkili  olan diğer  nedenleri  tanımla‐
mak  ve  sınıflandırmaktır    (Alexandris  vd.  2007; Duncan  vd.  2010). Bu  yönde 
yapılan çalışmaların alana önemli katkıları olmasına karşın,    tek başına güdü‐
lenme faktörü üzerine yoğunlaşmanın yetersiz kaldığı ve sadece güdü etmeni‐
nin değil de aynı zamanda bireylerin katılımlarını kısıtlayan/engelleyen faktör‐
lerin belirlenmesinin de önemli olduğu zaman içerisinde anlaşılmıştır (Ebben ve 
Brudzynski 2008).  

Jackson  (1988)  “engel”  “bireyin  serbest  zamanlarında  rekreasyonel  et‐
kinliklere katılımını kısıtlayan/engelleyen, katılım  tercihlerini belirleyen ve bi‐
reysel olarak algılanan nedenler olarak tanımlanmaktadır. Katılıma engel oluş‐
turan  faktörlerin  belirlenmesine  yönelik  yapılan model  geliştirme  çalışmaları 
sonucunda  (Crawford vd. 1991;  Jackson vd. 1993) engeller 3  temel kategori al‐
tında  birleştirilmiştir. Bu kategoriler;  bireyin psikoloji durumu ve  tutumlarını 
ifade eden bireysel faktörler, bireylerarası etkileşimi veya bireyler arasındaki iliş‐
kinin sonucunu ifade eden bireylerarası faktörler ve serbest zaman tercihi ve katı‐
lım  arasındaki  iletişimi  ifade  eden  yapısal  faktörler  olarak  adlandırılmıştır. 
Crawford vd. (1991) tarafından geliştirilen hiyerarşi modeli rekreasyon literatü‐
ründe oldukça önemli bir yere  sahip olmuş ve bu modelden hareketle Kuzey 
Amerika, Kanada ve  İngiltere gibi ülkelerde yoğunlukla çalışmalar yapılmıştır 
(Jackson ve Henderson 1995; Livengood ve Stodolska 2004;  ). Bireylerin katılı‐
mını kısıtlayan veya engelleyen faktörlerin belirlenmesi bu alanda çalışan yöne‐
ticiler, rekreasyonla ilgili geleceğe yönelik stratejik plan ve program yapan araş‐
tırmacılar  için oldukça önemlidir  (Jackson 1988). Ayrıca, birçok araştırmacının 
da (Martin ve Mason 2003; Chick 2009; Walker vd. 2007) önerdiği gibi bu yönde 
yapılan  çalışmaların  farklı  kültürlerde  ve  çeşitli  gruplar  üzerinde  periyodik 
aralıklarla yenilenmesi, engelleri kaldırmaya yönelik düzenlemelerin etkinliğini 
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artırmak açısından önemlidir. Türkiye’de ise bu çalışmaların geçmişinin çok da 
eski  olmadığı  ve  genellikle  genç  bireyler  üzerinde  yoğunlaştığı  (Gürbüz  vd. 
2010; Tütüncü vd, 2011) ve akademisyenlerin engel algılarını (Koçak 2005) veya 
rekreasyonel bakış açılarını değerlendirmeye yönelik  sınırlı  sayıda  çalışma ol‐
duğu belirlenmiştir (Metin vd. 2013).  

Buradan  hareketle  bu  araştırmanın  amacı;    akademisyenlerin  rekreas‐
yonel  etkinliklere  katılımının  önündeki  algılanan  engelleri  cinsiyet,  medeni 
durum ve akademik unvan değişkenlerine göre incelemek ve bu engellerin yaş 
değişkeni ile arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

YÖNTEM 

Betimsel  araştırma modelindeki  araştırmanın  çalışma  grubunu,  farklı  coğrafi 
bölgelerdeki  üniversitelerde  (14  üniversite)  görev  yapan  ve  farklı  akademik 
unvanlara sahip 258’i kadın ve 277’si erkek 535 akademisyen oluşturmaktadır. 
Araştırma kapsamındaki akademisyenlerin yaşları, 26 ile 67 arasında değişmek‐
te olup yaş ortalamaları 40.66 ± 8.93’tür.  

Çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve 
rekreasyonel  etkinliklere  katılımın  önündeki  engelleri  belirlemek  amacı  ile 
Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen, Karaküçük ve Gürbüz (2007) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan, Gürbüz vd.  (2012)  tarafından doğrulayıcı  fak‐
tör  analizi  ile  faktör  yapısı  yeniden  test  edilen  “Boş Zaman Engelleri Ölçeği‐
BZEÖ (Leisure Constraints Questionnaire‐LCQ)” veri toplama aracı olarak kul‐
lanılmıştır. BZEÖ, 6 alt  faktör  (Birey Psikolojisi, Bilgi Eksikliği, Tesis, Arkadaş 
Eksikliği, Zaman, İlgi Eksikliği) ve 18 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddeleri 
(1)  ‘Kesinlikle Önemsiz’,  (2)  ‘Önemsiz’,  (3)  ‘Önemli’ ve  (4)  ‘Çok Önemli’ biçi‐
minde puanlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında ölçek alt faktörleri için güve‐
nirlik  katsayısı  0.68  ile  0.89  arasında  değişmekte  olup  toplam  ölçek  için  0.85 
olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin faktör yapısı AMOS 18 programı kullanı‐
larak  doğrulayıcı  faktör  analizi  ile  test  edilmiş  ve  uyum  indeksi  değerleri 
(2/sd=2.60, RMSEA=0.06, CFI=0.97, GFI=0.94, AGFI=0.92 ve TLI=0.94), ölçeğin 6 
faktörlü yapısının akademisyenler için doğrulandığını göstermiştir.  

Araştırmada  kullanılan  veriler,  internet  ortamında  e‐mail  yolu  ile  3 
Temmuz‐11 Eylül  2013  tarihleri  arasında  toplanmıştır. Araştırma  kapsamında 
yapılan istatistiksel analizler, SPSS 20 istatistik paket programı aracılığıyla ger‐
çekleştirilmiştir.  Verilerin  değerlendirilmesinde  istatistikî  yöntem  olarak;  fre‐
kans, aritmetik ortalama, standart sapma;  tek  faktörlü MANOVA, ANOVA ve 
Pearson Correlation  testleri kullanılmıştır. Verilerin çok değişkenli  testlerin ön 
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şartlarını sağlayıp sağlamadığına Skewness ve Kurtosis (verilerin normal dağı‐
lım durumu) değerleri, Box M (varyans‐kovaryans matrislerinin homojenliği) ve 
Levene  (varyansların  eşitliği)  testleri  sonuçları  incelenerek  karar  verilmiştir 
(Çokluk ve arkadaşları 2010). Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için de Cronbach 
Alpha katsayısı hesaplanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışma  kapsamındaki  katılımcıların,  BZEÖ’nden  aldıkları  toplam  puanların 
aritmetik ortalaması  2.64 ve  standart  sapması  0.42’dir. Tablo  1  incelendiğinde 
faktör bazında ise en düşük ortalamanın ‘Birey Psikolojisi’ boyutunda (2.40), en 
yüksek ortalamanın ise ‘Zaman’ boyutunda (3.05) olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Ölçek puanlarının dağılımı 

  Madde 
Sayısı  N    Ss  Çarpıklık Basıklık  Min.  Maks. 

Birey Psikolojisi  3  535  2.40  0.68  ‐0.265 ‐0.241  3  12 

Bilgi Eksikliği  3  535  2.45  0.75  ‐0.126 ‐0.515  3  12 

Tesis  3  535  2.94  0.68  ‐0.669 0.574  3  12 

Arkadaş Eksikliği  3  535  2.55  0.70  ‐0.282 ‐0.254  3  12 

Zaman  3  535  3.05  0.57  ‐0.827 1.650  3  12 

İlgi Eksikliği  3  535  2.43  0.70  ‐0.202 ‐0.346  3  12 

BZEÖ Toplam  18  535  2.64  0.42  ‐0.621 1.086  18  67 

MANOVA sonuçları, cinsiyet değişkeninin BZEÖ alt  faktörleri üzerin‐
deki temel etkisinin anlamlı olduğunu göstermektedir [λ=0.939, F(6, 528)=5.713, 
p<0.01]. Hangi bağımlı değişkenin çok değişkenli anlamlılığa katkı sağladığını 
anlamak  amacıyla  ANOVA  yapılmıştır.  Cinsiyet  ana  etkisi  açısından  ‘Birey 
Psikolojisi’  [F(1,  533)=10.811,  p<0.01]  ve  ‘Zaman’  [F(1,  533)=18.055,  p<0.01]  alt 
boyut  puanlarının  anlamlı  olarak  farklılaştığı  sonucuna  ulaşılmıştır.  Anlamlı 
farklılığın tespit edildiği tüm alt boyutlarda kadın katılımcıların ortalama puan‐
ları erkeklerin puanlarından daha yüksektir (Tablo 2).  

Analizler, medeni durum değişkeninin BZEÖ  alt  faktörleri üzerindeki 
temel  etkisinin  anlamlı  olduğunu  göstermektedir  [λ=0.912,  F(6,  528)=8.495, 
p<0.01]. Hangi bağımlı değişkenin çok değişkenli anlamlılığa katkı sağladığını 
anlamak  amacıyla  ANOVA  yapılmıştır. Medeni  durum  değişkeni  ana  etkisi 
açısından sadece  ‘Zaman’  [F(1, 533)=32.273, p<0.01] alt boyut puanının anlamlı 
olarak  farklılaştığı  sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı  farklılığın  tespit  edildiği bu 
boyutta evli katılımcıların ortalama puanı bekâr katılımcıların puanından daha 
yüksektir (Tablo 2).  
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MANOVA sonuçları, akademik unvan değişkeninin BZEÖ alt faktörleri 
üzerindeki  temel  etkisinin  anlamlı  olduğunu  göstermektedir  [λ=0.968,  F(6, 
528)=2.897, p<0.01]. Hangi bağımlı değişkenin çok değişkenli anlamlılığa katkı 
sağladığını anlamak amacıyla ANOVA yapılmıştır. Akademik unvan değişkeni 
ana  etkisi  açısından  ‘Bilgi  Eksikliği’  [F(1,  533)=11.085,  p<0.01]  ve  ‘Tesis’  [F(1, 
533)=7.726, p<0.01] alt boyut puanlarının anlamlı olarak  farklılaştığı  sonucuna 
ulaşılmıştır. Anlamlı  farklılığın  tespit edildiği alt boyutlarda öğretim üyesi dı‐
şındaki  öğretim  elemanlarının  ortalama  puanlarının  daha  yüksek  olduğu  gö‐
rülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Bağımsız değişkenlere göre ölçek puanlarının dağılımı 

Faktör 

Cinsiyet  Medeni Durum  Akademik Unvan 

Kadın 
(N=258) 

Erkek 
(N=277) 

Evli 
(N=399) 

Bekâr 
(N=136) 

Grup 1 
(N=192) 

Grup 2 
(N=343) 

  Ss  Ss    Ss    Ss  Ss  Ss 

F1  2.50  0.67  2.31  0.68  2.38  0.71  2.45  0.60  2,47  0,64  2,36  0,70 

F2  2.41  0.80  2.48  0.71  2.44  0.75  2.47  0.77  2,59  0,74  2,37  0,75 

F3  2.99  0.67  2.89  0.69  2.92  0.70  2.99  0.64  3,05  0,58  2,88  0,73 

F4  2.53  0.71  2.57  0.69  2.53  0.70  2.62  0.71  2,60  0,69  2,53  0,71 

F5  3.16  0.53  2.95  0.58  3.13  0.54  2.82  0.58  3,10  0,51  3,02  0,60 

F6  2.43  0.69  2.43  0.71  2.41  0.70  2.49  0.69  2,43  0,69  2,44  0,71 

(F1: Birey Psikolojisi, F2: Bilgi Eksikliği, F3: Tesis, F4: Arkadaş Eksikliği, F5: Zaman, F6:  İlgi Eksikliği, Grup 1: Uzman, 
Okutman, Arş.Gör., Öğr.Gör., Grup 2: Yrd.Doç.Dr., Doç.Dr., Prof.Dr.)   

Katılımcıların  ‘Boş  Zaman  Engelleri  Ölçeği’  alt  faktörlerinden  (Birey 
Psikolojisi, Tesis, Arkadaş Eksikliği ve Zaman) aldıkları puanlar  ile yaş değiş‐
keni arasındaki korelasyon katsayıları negatif yönde ve düşük düzeyde anlamlı 
bulunmuştur (Tablo 3).  

Tablo 3. BZEÖ puanları ve yaş değişkeni arasındaki korelasyon sonuçları 

  F1  F2  F3  F4  F5  F6  Yaş 

F1  1             

F2  0.297**  1           

F3  0.293**  0.434**  1         

F4  0.177**  0.301**  0.234**  1       

F5  0.220**  0.146**  0.302**  0.198**  1     

F6  0.326**  0.326**  0.209**  0.212**  0.230**  1   

Yaş    ‐0.134**    ‐0.003    ‐0.201**    ‐0.118**    ‐0.097*  0.005  1 
*p<0.05, **p<0.01 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcılar rekreasyonel etkinliklere 
katılamamaları üzerinde etkili olan nedenleri önem sırasına göre Zaman, Tesis, 
Arkadaş  Eksikliği,  Bilgi  Eksikliği,  Birey  Psikolojisi  ve  İlgi  Eksikliği  şeklinde 
belirtmişlerdir.  Bu  sonuç, Carrol  ve Alexandris  (1997)  tarafından  toplam  502 
katılımcının yer aldığı çalışmanın sonuçları  ile paralellik göstermektedir. Yapı‐
lan bu çalışmada Zaman faktörü bireylerin katılımlarını engelleyen temel faktör 
olarak belirlenmiştir.  

Sonuçlar kadın akademisyenlerin serbest zaman engel algısı düzeyleri‐
nin Birey Psikolojisi ve Zaman boyutlarında erkek katılımcılardan yüksek oldu‐
ğunu göstermektedir. Benzer sonuçlar, bazı araştırmalarda da  rapor edilmiştir 
(Emir 2012; Gürbüz vd. 2012).  

Araştırma  sonuçları, Alexandris ve Carrol  (1997)’un  çalışmasında elde 
edilen sonuçlara paralel olarak serbest zaman engel algısı üzerinde medeni du‐
rum  değişkenine  göre  anlamlı  farklılıklar  olduğunu  göstermektedir.  Zaman 
boyutu hariç tüm boyutlarda bekâr katılımcıların BZEÖ puanları, evli katılımcı‐
lara göre daha yüksek bulunmuştur.   Zaman alt boyutunda evli katılımcıların 
ortalama  puanlarının  bekârlardan  daha  yüksek  bulunmasında,  evlilerin 
bekârlara göre daha çok ailevi ve bazı sosyal sorumluluklarının daha  fazla ol‐
masının etkili olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmadan  elde  edilen  bir  diğer  sonuç,  İlgi  Eksikliği  boyutu  hariç 
tüm  boyutlarda  öğretim  üyesi  dışındaki  katılımcıların  (Uzman,  Okutman, 
Arş.Gör. ve Öğr.Gör.) öğretim üyelerine nazaran daha yüksek  serbest   zaman 
engel algısına sahip olduğudur. Ulaşılan bu sonuç Ankara’da farklı üniversite‐
lerde  görev  yapan  akademisyenler  üzerinde  yapılan  çalışmanın  sonuçları  ile 
benzer özellikler göstermektedir  (Karaküçük ve Gürbüz 2007). Gerçekleştirilen 
bu çalışmada da akademisyenlerin unvanları arttıkça özellikle zaman alt boyu‐
tuna ilişkin puanlarının da azaldığı görülmektedir.  

Katılımcıların ‘Boş Zaman Engelleri Ölçeği’ alt faktörlerinden (Birey Psikolojisi, 
Tesis, Arkadaş Eksikliği ve Zaman) aldıkları puanlar ile yaş değişkeni arasında‐
ki  ilişkinin  negatif  yönde  olması,  araştırmadan  elde  edilen  önemli  bir  sonuç 
olarak göze çarpmaktadır.  

Diğer  taraftan  örneklemin  14 üniversitede  görev  yapan  akademisyen‐
lerden  oluşması  araştırmanın  sınırlılığı  olarak  değerlendirilebilir.  Bu  yüzden, 
tüm üniversiteleri içine alacak şekilde ve daha geniş örneklemler üzerinde yapı‐
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lacak çalışmaların nitel araştırmalarla da desteklenmesiyle  literatüre katkı sağ‐
lanacağı düşünülmektedir. 
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ÖZ 
Rekreasyon yalnızca boş zamanların değerlendirilmesi değil, beden ‐beyin‐ ruh  işbir‐
liğinin sağlanması,  gizil gücün açığa çıkarılması, bir hüner kazanma ve moral eğitim 
değerlerinin yükseltilmesidir. Zor dönemlerin atlatılması  ; dil, din,  cins,  sosyal kat‐
man gibi  ayrılıkların ortadan kaldırılıp kenetlenilmesi için fırsat sunan,  insani yardım 
sağlayan; eğitsel,düşünsel,  eğlendirici, dinlendirici, nefes aldırıcı, arıtıcı, canlandırıcı  
etkinlik  ve  uygulamaları  kapsamaktadır. Bu bağlamda  rekreasyon hem  bir  toplum 
mühendisliği, hem de toplumun yaşadığı çevrenin onun refahı için daha yaşanır hale 
getirilmesidir. Mekan ve imkan sağlama; bu sayede toplumu , medeniyeti ve yaşadı‐
ğı ortamı tekrar dönüştürme, yaratmadır. Bu yaratıcılık temelinde rekreasyon daha 
çok  sanatla  ilgili  iken  sanat ve  rekreasyon konusu az bilinmektedir.   Özellikle Türk 
kültüründe, somut olan ve somut olmayan kültür mirası  içinde, rekreasyon konusu 
başlıca alanı  işgal etmekte ve bunların çoğu da bir sanat biçimiyle bağıntılı ve yapı‐
landırılmış görünmektedir. Sanat eğitimi ve sanatla  rekreasyon açısından yeterince 
sorgulanmamış, geleneğimizden gelen bu veriler araştırmanın konusudur. Bildiri bir 
yeniden yaratma ve yapılandırma olarak Rekreasyonun geçmişten geleceğe Türkler‐
de  sanatsal biçimde  ifade bulmuş  yönleri  ile  rekreasyon  içinde  sanatsal biçimlerin 
varlığını ortaya koymaktadır. Çalışmada alan yazın taraması ile nicel ve nitel veri top‐
lama yöntemi olarak anket ve yine nitel araştırma yöntemi olan görüşme ve dokü‐
manlardan yararlanılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Sanat, Sanat Eğitimi, Yaratıcılık, Rekreasyon Derneği 

 
“Yazmasaydım Delirecektim”  S.F.Abasıyanık 

 

GİRİŞ 

Nereden  geldim  nereye  gidiyorum  ve  burada  ne  yapıyorum  diye  soran  her 
insan,  içi  boş  bir hedonizm  bağlamında değil, hayatını  anlamlandırma  bağla‐
mında; yaşamını etkin, değerli ve yaşanır kılmak; kendini gerçekleştirmek ister.  
  Maslowʹun(1973:194)  ihtiyaçlar  hiyerarşisinde  de  gördüğümüz  üzere maddi 
ihtiyaçlarını az çok doyuma ulaştıran birey, hayatta kalmayı başarabildiği süre‐
ce,  yalnız maddi  aleme  ve  ihtiyaçlarına  yönelik  değil, manevi  alana  yönelik 
doyumlarına da erişmek çabasındadır. Rekreasyon,  insanı, ruhsal doyum, din‐
ginlik ve dinlenceye ulaştıran faaliyetlerin tümünü  içermektedir. Olgunun yal‐
nızca  sanatsal  boyutuna,  rekreasyon  ve  sanat  meselesinin  Türk  geleneğinde 
yerleşmiş hallerine daha çok görsel sanatlar temelinde bakmak istiyoruz. 
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YÖNTEM 

Alan yazın taraması, Edirne ilinde sanatsal rekreasyon alışkanlıklarını gösteren 
anket çalışması ve çözümlenmesi (nicel ve nitel veriler) , Rekreasyon derneğine 
ait sanatsal faaliyetlerle ilgi tarihi belgelerin incelenmesi (vaka araştırması).  

KÖKLER VE GELENEK  

Türkler, her zaman kendilerini daha mutlu ve çevrelerini daha yaşanır kılmak 
isteyen ve güzelleştiren   bir ulus olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya ve can‐
lılara saygı, çevre bilinci, kötülükle mücadele, sağlıklı ve mutlu yaşam için top‐
lumsal farkındalık ve kendinden çok mensubu olduğu toplumu düşünme onla‐
rın  dikkat  çeken  özelliğidir.  Çadırından,  kilimine,  giysisinden  incili  çetiğine 
kadar rengarenk biçim biçim sanatsal kullanım gereçleri, estetik bir duyarlılığı 
yansıtmaktadır. Onlar, gündönümü,  ekinoks, baharın gelişi gibi kozmik olay‐
lardan, dini ve milli bayramlardan tutun da gündelik hayatın olay, olgu ve dö‐
nemeçlerinde;  evlilik,  nişan,  doğum,  sünnet,  isim  koyma,  okula  başlama,  ata 
binme,  ava  çıkma,  silah  kuşanma,  ölüm,  yolculuk,  askerlik  gibi  her  hadiseyi 
anlamlandırmış;  bir    eylem  ve  gösteri  sanatına  dönüştürmüşlerdir.  Şamanik 
ritüeller yanında geleneğe   yerleşen bazı dışavurumlar da bunun açık bir gös‐
tergesidir.  

Şamanizmin kökleri on bin yıldan eski paleolitik dönemlere dayanmak‐
tadır. Yaygın bir kabulle Sibirya şamanizmin beşiğidir(Walter ve Fridman, 2004: 
515). Dolayısıyla tüm şamanizm biçimleri bu geleneğe bağlı ve onunla akraba‐
dır.  Bugünkü  anlamda  performans  sanatı  olarak  okunabilecek  bazı  ritüeller 
insanın  özünün,  içindeki gizil  gücün  açığa  çıkarılması  ile  ilgilidir.  Sibirya’nın 
doğusundan geldiği düşünülen Amerikan yerlilerinin (Walter ve Fridman,a.g.e) 
çok eski bir  ritüeli herhalde bu sembolizmi işaret etmektedir: 

‘Yağmur Suyu’ ve ‘Kristal Asıl’ seromonisinde, yağmur suyu gölcükten alınarak vol‐
kanik kayadaki boşluğa dökülür. Volkanik kayadaki şaman yağmur fırtınası sırasında 
yerden doğal olarak günyüzüne çıkan kristali temsil eder, canlandırır. Bu  kristal ya za‐
ten varolan ya da yeni oluşan bir kristaldir şaman bu törende lider rol üstlenmektedir. 
Bu sitelerdeki bazı gösterilerin 3000 yıllık törensel tarihi vardır.”(Gage,2006:26). 

Yalnız gizil gücü açığa çıkarmak ve kişisel gelişime katkı sağlamaktan öte 
şaman,  kişinin  ruhsal  ve  fiziksel  hasarlarını  sağaltıp,  daha  sağlıklı  ve mutlu 
yaşayabilmesi  için  zemin hazırlar. Dahası bu kanaat önderleri  sadece hastalık 
dönemlerinde değil sağlıklı dönemlerde de refah, neşe ve ruh ziyafeti kaynağı‐
dırlar. Onların öykü anlatma, hitabet,  şarkı, dans, resim, müzik, oyun gibi her 
tür sanatsal faaliyetinden de bunu anlıyoruz. 
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İNANÇLAR VE  REKREASYONA BAKIŞ 

Bektaşi ve Bayrami geleneklere göre Şamanizm ve İslam çelişmemektedir. Bay‐
ramiler  çarşıyı dolaşıp  kudüm  çalardı, dilimizde  yer  etmiş  olan  “kudümsüz” 
tabiri  ağır  bir hakarettir. Ahi kardeşliğinin merkezi  olan  zaviyelerde  çeşitli  el 
sanatları  hat  ve musiki  gibi  sanatsal  işlerle  uğraşılıyordu.  En  güzel  tasavvuf 
şiirleri  Mevlevihanelerde  çıkmış  ya  da  söylenmiştir.  Türk‐İslam  kültürünün 
insan merkezli  olduğunu  onun  ihtiyaç  ve meşru  haklarına  son derece  saygılı 
durduğunu  anlıyoruz.  Bazı  hadislerde  de Hz.Muhammed’in(S.A.V)  sanat  ve 
rekreasyon olgusuna çok sıcak baktığını diğer dinlere  İslamda genişlik olduğu 
şeklinde  bir  haber  gönderdiğini  buluyoruz(Tirmidhi,2003:133‐134).  Sadece  Se‐
limiye camiindeki  iç  şadırvan bile dinle  rekreasyon olgusunun nedenli bütün‐
leştiğini ve heteredoks görülen inançlara Türk dini mimari sanatının yaklaşımı‐
nı göstermesi açısından iyi bir örnektir. Akın’ın da (1995:69,70‐73) belirttiği  gibi 
iç mekandaki kadeh şeklindeki havuz ve şadırvan abdest alma ya da su içmeyle 
ilgili değil ama Orta Asya’daki içme  ritüeliyle alakalıdır. Kevser havuzu, badeli 
aşık geleneği, Tanrısal ilham gibi konularla da ilişkilidir. 12 sütunlu Müezzinler 
mahfilinin altındaki bu havuz Türklerin  eski ve unutulmuş geleneklerinin  ce‐
mevlerine  yansıyan  biçiminin,  sünni  bir mimari  içinde  hoşgörüyle  saklanmış 
olmasının ilginç bir örneğidir. 

Aralarında ikonografik bağlantı da kurulan Bezeklik ve Dunhuangdaki –
Bin  Buda  mağaraları‐  (Smith,2005:104),  Uygurların  erken  duvar  resimlerinin 
bulunduğu   kayalara oyulmuş mağara tapınaklar, daha sonra Selçuklu’da sarp 
kayalara oyulmuş ribatların öncülü gibidir. Bahşı eski Uygurcada bilim adamı, 
öğretmen ve budist öğretmen anlamındadır(Çobanoğlu,2007:63). Öyle görünü‐
yor ki hem aydınlanma, ışık ve güneşle bağlantılı şaman, hem aydınlanmış kişi‐
ler olan budalar benzer kişilerdir. Eskiden beri yapılan mabedler  Selçuklu ve 
Osmanlı geleneğinde devam etmiş, meslek örgütlerinin kardeşliği çerçevesinde 
zaviyelerde  süregelmiştir.  Zaviye  kelimesi  de  zav  (ışık)  ve  iye  kelimelerinin 
birleşimidir. Ahmet Yesevi, Ahi Evran, Hacı Bektaş, Hacı Bayram   gibi pirler 
İslamla eski bilgi birikimini yoğurarak dünya ve ahireti kazanmayı bağdaştıran, 
çalışma hayatını da içeren sosyal bir düzen organize etmişlerdir. Şaman, budist 
ya da islami olsun halka önderlik eden seçkin kişiler, belli ki ilk öğretmenlerdi; 
dolayısıyla zamanın nasıl değerlendirileceği konusunda da yol gösteren, rekre‐
asyon alanında eğitim veren kişilerdi. Güngör (2007:5)ve Kalafat(2008) İslami ve 
Tasavvufi gelenekte eren, evliya, dede, olduğuna inanılan kişilerle şaman(baksı) 
lar arasında ilgi kurmuştur. Gerçekten de Şaman davulu sanki tasavvuf musiki‐
sinde Bendir Kudüm ve Nevbeye ; Kopuz ise Rebaba dönüşmüştür. 
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Şaman davulu def şeklinde bir müzik aleti olmasının yanı sıra tuvaldir de. Kas‐
nak üzerine gerilmiş deriden  ibaret bu araç,   sadece  şekil  itibariyle değil,  işlev 
itibariyle  de  resim  yüzeyidir,  üstü  çeşitli  kozmolojik  tasvirlerle  boyanmıştır. 
Bugün bile son derece sanatsal örnekleri bulunmaktadır(Resim 2).  

Şaman davulu beyaz perdenin de   arkaik bir  şekli olarak düşünülebilir. 
Ateşle aydınlanıp ısınılan günlerde, davulla anlatılan mitler, hikayeler, danslar 
eşliğinde,  üzerine  düşen  gölge  ve  biçimlerle  gölge  tiyatrosunun  atası  olarak 
tasavvur edilebilir. Karagöz sanatının başlangıcı,  Orhan Gazi zamanına dayan‐
dırılsa da(Mutlu,2002:2); herhalde   Endonezya’daki yahut Çin’deki geleneksel 
biçimlerinde olduğu gibi daha kadim bir tiyatrodur.   Belki son örneği Türkler‐
deki töz geleneğine uyularak Karagöz ve Hacivat anısına yapılmıştı. Eski Türk‐
lerde atalar kültünün bir parçası olan  tözler de ölü akrabaları hatırlamak  için 
yapılan kuklalardı (İnan,2000:42‐47). “Orta Asya’da kukla tiyatrosunun çok eski 
ve  köklü  bir  geleneğinin  olduğu  görülmektedir.  Bazı  kazılarda  çıkan  en  eski 
kukla  örnekleri  ve  öte  yandan  Türklerin  eski  inançlarına  bağlı  uygulamaları, 
kuklacılığın  Türk  kültür  dairesi  içinde  doğmuş  olabileceğini  göstermekte‐
dir.”(Baydemir,2011:73). 

Bugün de kukla tiyatrosu geleneğini devam ettirmeye çalışan ustalardan 
biri Ali Poyrazoğlu’dur.  

En eski hikaye anlatıcılar şamanlardı, dolayısıyla Meddahlık geleneği de 
şamanizme bağlanabilir. Meddahlar bazen taklide bazen de gösterime yer vere‐
rek izleyiciyi öykünün içine çekmeye çalışırlardı. Pamuk’un  (2000:417) aktardı‐
ğı  gibi  Meddah kahvelerinde de anlatıcıların zaman zaman hikayelerini renk‐
lendirmek için resimden yararlanmaları muhtemeldir. Nitekim 16.yy.a  ait bazi 
Türk resimli ruloları Kudüs gibi kutsal mekanların çok güzel topografik tasvir‐
lerini  içeriyordu. Bunların başlangıcı en azından 13. Yüzyıla dayandırılmakta‐
dır.(Renard,1996). Bu  rulolar herhalde henüz oraları görmeyenlerin bu yerleri 
gözlerinde canlandırması içindir. Yine 13.yya tarihlenebilecek Siyahkalem rulo‐
ları da bazı hikayeler anlatılırken gösterilen sahneler  imajını uyandırmaktadır. 
Bu tür resimler halk resim geleneğinde devam etmiş olmalıdır. Kaybolmaya yüz 
tutmuş meddah kahvesi geleneği, Ahmet Yenilmez tarafından , yine rekreasyo‐
nun bir aracı olan medya vasıtasıyla şu an gösterimde olan İrtibatı Koparmaya‐
lım adlı bir kültür sanat dizisi ile TV ekranına taşınmıştır. Bir rekreasyon alanı 
sayabileceğimiz Eminönü’ndeki  tarihi Ali Paşa Han’ını   Genco Erkal açıkhava 
tiyatrosuna dönüştürerek günümüzde bu meddah geleneğini  sürdürmektedir. 
Geleneksel tiyatromuzun bir kolunu da Özbekistan’da canlı aktörlerle oynanan 
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maskarabaz ve kızıkçı tiyatrosunda görüyoruz. Maskarabazların sıradışı , farklı 
giyimleri  ve  değişik  maskeleri  vardır  (Kadirov,1963:27‐28,50;  Bayde‐
mir,2011:764). Artun’un(1991:191‐196) değindiği  ritüel kökenli Çukurova  tören 
ve köy seyirlik oyunlarinda canlandirma, hayvan benzetmeceleri ve semboller 
ile Duymaz ve Şahin’in(2010:171‐185) bahsettiği Balıkesir ve çevresinde hayvan 
benzetmecesine bağlı köy seyirlik oyunları; hem resimde de yerini bulan ve en 
eski süsleme tarzını oluşturan Orta Asya Hayvan Üslubu  ile bağlantısı hem de  
tüm bu geleneğin    şamanizme dayanan köklü ve eski bir  ‘sanatla  rekreasyon’ 
biçimi olması bakımından önemlidir. Bunun gibi halk oyunlarında da eski koz‐
mik  inançlara dayanan hayvan  sembolizmi ve benzetmelerine  rastlıyoruz. Er‐
keklerin kartal kadınların ise kuğu biçiminde dansları en bariz örneklerdir. Şim‐
şek’in (2006:147) de işaret ettiği gibi Türk halk şiirinde koşma koşuk, uyak/ayak 
gibi terimlerle mutlaka atların yürüyüş ve koşuş ritimlerinin ilgisi vardır; rekre‐
asyon, sanat ve rekreasyon, sanatla rekreasyon açısından bu veriler önemlidir. 

Sanatla rekreasyon: Şamanik ritüeller, danslar,  sözlü edebiyat ve kayçılık 
geleneği,  ardından  kıssahan, meddah,  aşık  denilen  kişiler  vasıtasıyla  devam 
edegelmiştir. Halk  dansları  orta  oyunları,  seyirlik  oyunlar,  türkü  ve  şarkılar, 
masallar, ninniler, maniler, şiirler,  söz , ses ve sahne sanatlarının bir kolu olarak 
gelenekte süreklilik arz eder. 

Görsel  sanatlar  ise Parlak  (2007:325‐327)’ın  gösterdiği  gibi    kayalara  ve 
taşlara    işlenen cızık denilen resimler, ressamların piri   Cızgan Ata’nın coğraf‐
yaya  isim  verdiği  kaya  resimleri;  rölyef  özelliğindeki  geyikli  taşlar  ve  heykel 
şeklindeki balballar,  sonraları  figürinler yoluyla  süregelmiştir. Duvar  resimle‐
rinden   başka ipek üzerinde de   portreler vardı, NoinUla’dan çıkan örneklerde 
bunu görüyoruz. Sonradan Bahaus ekolünün Modern sanata kazandırdığı sana‐
tın işlevsel yönünün baskın olduğu estetik ürünler, Türk geleneğinde daha alı‐
şılmıştır. At koşum takımlarındaki eğerlerden ev örtülerine kadar, aplike tekni‐
ğinde  keçe  ve deri  ile  gerçekleştirdikleri  sanat  eserleri  ile  ahşap  kemik metal 
karışımı bazı aksesuarlar bugünkü anlamda asemblajın atasıdır. Türklerin uz‐
man  olduğu  ata  binme,  kendi  başına bir  rekreasyon  alanıyken  aynı  zamanda 
her biri estetik değerde at koşum takımları da  ‘sanatsal rekreasyon’ ürünüdür. 
Bunun gibi  resim   ve nakışın  işlendiği halı, kilim, kumaş, ahşap metal,  stuko, 
mermer, gibi hemen her yüzeyde onların  tasvirli  sanatları göze çarpmaktadır. 
İslamın ilk yıllarında Türklerin nüfuza sahip olduğu Fatimi, Gazneli, Emevi ve 
Abbasi unsurlar içinde tasvir açısından fazla taassup yoktu. Bunları kutsal ema‐
net sandıklarından panellere, seramiklerden metal işlerine kadar, kakma, sedef‐
çilik,  rölyef, çini   gibi uygulamalı sanatları da  içinde barındıran  tasvirli sanat‐
lardan anlıyoruz. 
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Bektaşiliğin engin hoşgörüsü ve ileri görüşlü aydın duruşu içinde tasvirli 
sanatlarda resim sanatı da önemli yer edinmiş dirençle karşılanmamıştır . 

Ocak’a (1992:379)gore: 

“Bektaşilik’te  şeraite  karşı  umursamazlığın neticesi olarak resim sanatı da kendine 
mahsus bir gelişme göstermiştir. On İki İmam, Hz. Ali ve Ehl‐i Beyt’i , Hacı Bektaşi Ve‐
li’yi diğer büyük Bektaşi evliyasını ve kerametlerini anlatan bu halk tipi resimlerde ilkel 
karakterine rağmen özel bir üslup derhal göze çarpar.  Buna ilaveten muhakkak ki hu‐
rufiliğin etkisiyle yazı ile resim yapma sanatı gerçekten önemli bir gelişme göstermiş, 
çoğu Hz.Ali’yi konu edinen çok original yazı‐resim örnekleri meydana getirilmiştir.” 

Aksel (1960.144,147,149) halk resmi ile minyatürü ayırmıştır. Halk arasın‐
da yapılan diğer resmin de  en az Saray nakkaşhanesinde ya da Ehl‐i Hiref teş‐
kilatına bağlı olarak yapılan minyatür kadar   rekreasyonel değeri vardır. Halk 
resimleri örneklerine Pala(2007)’nın da dikkat çektiği  gibi köyden kente pek çok 
kahvede rastlanırdı.  Halk resimlerinden kasıt genelde kalemişleri (duvar resim‐
leri)  ,camaltı boyamalar, baskı resimler, bazen desenler, hatta sulu ve yağlı bo‐
yalardır. Araba fayton gibi taşıtların yada bazı panellerin tasvirle boyanması da 
bu çerçevededir. El sanatları ve zanaatları ise saymakla bitmez: tezhip, kat’ı, hat, 
ebru , marküteri, kakmacılık, telkâri, Edirnekari, kündekari, malakari, bakırcılık 
, diğer metal  işleri ve dokuma  işleri,  saraççılık, debbağlık  ilk akla gelenlerdir. 
Yöreye göre sanat sosyolojisinin gereği olarak değişen tespihçilik, lüle  işleri ya 
da deniz kabuğundan işler…  

Geleneğe  ait  bu  değerleri  yaşatmaya  çalışan  az  sayıda  usta  kalmıştır. 
Edirne  ilinde  de  Edirnekari  sanatını  halen  halka  açık  bir  rekreasyon  faaliyeti 
olarak tatbiki güzel sanatlar uzmanı ve ressam Yrd.Doç.Mehtap Cömert yaşat‐
maya çalışmaktadır. 

EL İŞLERİ VE ANANELER 

Turfan kazısından çıkarılan  ipek çiçekler ev dekorasyonu ve  Japon sanatından 
bildiğimiz ikebana tekniğinin Orta Asya’daki kökleri açısından ilginçtir. 

Asıl sanatla rekreasyon  alanını, örgü, dikiş, nakış, kırkyama, dantel, oya 
gibi kadın el işlerinde buluyoruz çünkü plastik sanatlar herkes tarafından yapı‐
lamaz ama bu tür el sanatı içeren uğraşılar  hemen her  kesimde uygulanır. Uk‐
rayna ve Macar işlerinde de görülen ve eşi Sonia Delaunay’ın uygulayıp resme 
de  geçirdiği Kırkyamalar, Robert Delaunay’ın Orfizmine  esin  kaynağı  olmuş‐
tur(Gage,1999:253).  Necefoğlu  ve  Necefoğlu(2012:577)  ise  dantel,  kırkyama, 
işleme ve boyama gibi örneklerle eskiden beri el işleri içinde yer alan geleneği, 
bazı yapılarda bulunan kristolografik örnekler ve hat sanatıyla tekrar yorumla‐
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mış,  sanatla  rekreasyon    geleneğinin  günümüze  taşınması  noktasında  önemli 
estetik örnekler sunmuştur.   sanatsal el işleri de panayır festival gibi yine rekre‐
asyon fırsat ve alanlarında görücüye çıkar. 

Sanatla  rekreasyonun halk  inanç ve  ritüellerinde devam eden bir kolu 
da Nevruz gibi özel günlerde yumurta boyama,   ağaç süsleme, bir nevi enste‐
lasyon olan gül bağlama, dilek olarak istenen şeyin gül ağacına çizilmesi, make‐
tinin konması, küçük  tılsım heykellerin yerleştirilmesi gibi sanatsal dışavurum 
davranışlarıdır. Su, ateş  ,toprak gibi kültlerle  ilgili adetler  törensel davranışlar 
da bunun gibidir. Düğün gibi meşru eğlence ve rekreasyon fırsatlarında gerçek‐
leşen  bazı uygulamalar da sanatsal dışavurumlardır: örneğin saçı geleneği ayna 
ve  su  sembolizmini  içeren  adetler  çömlek  kırma  damada  eziyet,  geline  kına 
yakma arkasından ağlama, gelin türküleri  gibi yöreye göre değişen sayısız gös‐
terim olay sanatı  tadında   davranış ve ritüellerdir. Bazı Türkmen aşiretlerinde 
halen devam  eden  eski mumya geleneğimizde de gördüğümüz üzere dövme, 
keza hayvanların böyle tamgalanması bugün vücut   sanatı olarak okuyabilece‐
ğimiz sanatsal rekreasyon örnekleridir. 

Osmanlıda  sanatla  rekreasyon  hakkında  en  iyi  verileri  bulduğumuz 
belgeler düğün şenlik ve eğlenceli olayları anlatan en güzel minyatür örnekleri 
ile süslenmiş bir divan edebiyatı türü olan Surnamelerdir. Şehnameler ise hazır‐
landıkları  dönemin  önemli  olaylarını  belgeler(Mahir,2012:99).“Şehzadelerin 
sünnet düğünü gibi önemli günlerde esnaf loncalarının hünerlerini sergileyerek 
yaptıkları  geçitleri,  seyirlik  oyunları  ve  spor  gösterilerini  betimleyen  tasvirler 
şehname ve surname türü eserlerde bulunur.”(Mahir,a.g.e.:146). 

Bu minyatürlerde  canbazlar, çanak yağmalayanlar,at yarışları, cirit, mat‐
rakçılık, okçuluk ve güreş, spor müsabakaları, esnaf alayları, sallar ve gemiler 
üzerinde yapılan ışık oyunları  betimlenmiştir(Mahir,a.g.e:147.). Bu şenliklerde‐
ki  taklar  enstalasyonlar  ve  performanslar,  sanatsal  rekreasyon    örnekleridir. 
Bazı nesnelerin heykeli  şeklinde yiyecekten yapılan ve  sonra  tüketilen düzen‐
lemeler çağdaş sanattaki “food art” yemek sanatını hatırlatmaktadır. Yine adam 
şekline getirilmiş maytaplar ve bunların patlatılması ya da meslek gruplarının 
geçişi,  sanatçı  ve  zanaatçıların  festival  havasında  sanatlarını  icra  edişi,  hepsi 
olay sanatı tadındadır. Geçit törenindeki kişilerin ellerinde taşıdıkları kuşlu bize 
göre asemblaj  enstelasyon direkleri belki  totem ve ongun özelliğinde belki de 
göğün  direği  inancına  kadar  götürülebilecek  köklü  sanatsal  dışavurumlar‐
dı(Resim  6). Özellikle Lale devrindeki bahçe düzenleme  sanatı ya da kavram  
sanatı ve  ışık sanatı olarak okunabilecek kaplumbağaların  ışıkla aydınlatılması 
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gibi eğlenceye yansıyan tüm bu gösterimler,     yine minyatürlerimizde betimle‐
nen haremdeki sazlı sözlü eğlenceler, hepsi sanatsal rekreasyon örnekleridir. 

Bugün kinetik sanat olarak adlandırabileceğimiz otomatlara daha 13.yyda 
rastlanıyordu. Anadoluʹda yaşamış olan Cezeri Artuklu emirliği  için otomatlar 
yapmıştı(Topdemir,2001:46).  Bu  tür  örnekler Osmanlı  sarayında  eskiden  beri 
vardı.  Sultan  2.Beyazıt  mekanik  sanatlarda  2.  Rudolf’a  örnek  olmuş‐
tur(Glück,1975:141). Edirne’deki II. Beyazıt Külliyesi ise kendisinin sanat hami‐
liği  ile rekreasyonel açıdan diğer bir başarısıdır. Bilindiği üzere bu külliyedeki 
şifahane müzik ve su sesi  ile hastaların sağaltımını yapıyor sağlıklı kişilere  ise 
iyi bir rekreasyon ortamı sağlıyordu. 

Arıbal’ın(2013) dikkatimizi çektiği bir sanatla rekreasyon vakkası da bi‐
lim adamı ve şair olan İbrahim Hakkı Erzurumlu’nun hocası Fakirullah anısına 
Tillo’da  kurduğu düzenektir. Aydınlanma  çemberinin  kutuplardan  geçtiği  an 
olan Ekinoksda  (gün tün eşitliğinde) 21 Mart ve 23 Eylül’de  güneş ışığının ilk 
önce hocası üzerine vurmasını dilemiş ve bunu gerçekleştirmiştir.   Çağdaş sa‐
natçı James Turrel’in işlerine benzeyen kavramsal sanat ışık sanatı ve çevre sa‐
natı içinde değerlendirilebilecek önemli bir çalışmadır.  

Bugün  başkanlığını  seramikçi  ressam  şair  hümanizm  doktoru  Güngör 
Arıbalʹın yürüttüğü Rekreasyon Derneği   rekreasyon konusunun  içinin doldu‐
rulması, yapıcı ve yaratıcı bir sürece dönüştürülmesi bağlamında çok önemlidir. 
Sanatla rekreasyon, ressam birliklerinin, çeşitli atölyelerin  ya da akademik baz‐
da  sanatla uğraşanların düzenledikleri etkinliklerle sürse de alaylı ya da  ferdi 
çalışmalarla  sanatla  uğraşan  bireylerin  de  kendilerini  ifade  edebilecekleri  yer 
olarak halka ulaşan bu  dernek, yılda 4‐ 5 sergi düzenlemekte, çok etkin olarak 
da kültürel ‐sanatsal toplantı ve faaliyetlerde bulunmaktadır. 

EDİRNE’DE SANATLA REKREASYON HAKKINDA ARAŞTIRMA 

Edirneʹde tesadüfi örnekleme ile 50 kadın 50 erkek üzerinde yaptığımız   rekre‐
asyonla  ilgili bir anket araştırmasından 100 kişiden 100 ünün ya  izleyici ya da  
uygulayıcı olarak sanatla ilgili uğraşılarda bulunduğu anlaşılmıştır. 100 kişiden 
96ʹsı müzikle(duysal sanatlar) dinleyici yada icracı olarak ilgilenmektedir. Duy‐
sal sanatları faaliyet alanında göstermeyenlerden 3ü erkek 1i kadındır: 1 erkek 
şiir dinletilerini, 2 erkek ise okuma faaliyetini sanatsal uğraşılar listesinde işaret‐
lemiş ; 1 kadın ise bahçe düzenleme ve resim sergilerini izlemek gibi yine sanat‐
la  ilgili  iki alanı göstermiştir. Kadın katılımcılardan 41  tanesi görsel sanatlarla 
izleyici yada uygulayıcı olarak  ilgilendiğini  ifade etmiştir. Resim Fotoğraf gibi 
Görsel sanat dallarını ilgi alanı olarak göstermeyen 9 kadın örgü, bahçe düzen‐
leme, el sanatları, antika merakı, dans, bale halk oyunları gibi sahne sanatları ve 
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görsel  sanatlarla  ilgili  diğer  alanları  işaretlemiştir.    Erkek  katılımcılardan  38 
tanesi görsel sanatlarla izleyici ya da icracı olarak ilgilendiğini belirtmiştir. Gör‐
sel  sanatları  izleyici ya da uygulayıcı olarak  faaliyet alanında göstermeyen 12 
erkekten 6 tanesi yine görsel sanatlarla  ilgili alanları belirtmiştir bunlardan 3’ü 
antika merakı, 1i el sanatları 1i elsanatları ve antika merakı diğeri ise bahçe dü‐
zenlemedir.   

 
Grafik 1. Sanatla rekreasyon hakkında faaliyet alanları 

Bu araştırmaya gore 100 kişiden 100’ü kendini sanatla rekree etmektedir. Duy‐
sal ve görsel sanatlara  ilişkin  ilgi düzeyi duysal sanatlar  lehinedir. 100 kişiden 
96’sı duysal sanatlarla  ilgilenirken 100 kişiden ancak 79 kişi doğrudan   görsel 
sanatlarla  ilgilidir. Görsel  sanatlara yakın bahçe düzenleme,  antika merakı,  el 
sanatları, sahne sanatları gibi ilgiler de eklenince ancak oran 94% e çıkabilmek‐
tedir.   Radyo ve  işitsel  cihazlarla duysal  sanatlarla  ilgili uyaranlar hemen her 
yerde yaşam alanı içindeyken görsel sanatlar genelde özel mekan ve zamanlar‐
da sergilendiği için oran düşmektedir. Diğer ilgilerle birleşince iki alanın birbi‐
rine  yaklaşması  bu  kanıyı  uyandırmaktadır.  resim  sanatının  halk  içinde  hala 
tabulaşmış bir yanı olduğu örgün ve yaygın eğitimimiz  içinde  çok da destek‐
lenmediği ya da sanatçının halktan her kesime hitap edemediği gibi kanılara da 
varabiliriz, daha kapsamlı araştırmalar gerekmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Rekreasyon olmadan insan verimli şekilde çalışamaz, moral değerlerini yüksek 
tutamaz, hayattan zevk almaz,  insani değerlerini yitirerek robotlaşır, yılgınlığa 
ya da umutsuzluğa kapılır.  Sanat bir dışavurum kendini ifade etme ve zamanı‐
nı bu yolla verimli kılma, değerlendirme yöntemidir. Dolayısıyla sanat rekreas‐
yonun başlıca konuları arasına girmektedir. Sanat ve sanat eseri bir üst kültür 
ürünüdür. Türk sanatında gerek plastik sanatlara gerekse zanaat ve el sanatla‐
rına giren sayısız tür ile çeşitli ritüel ve geleneksel dışavurumlar içinde sanatsal 
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uğraşılar  sonsuz bir  rekreasyonel kaynaktır. Hem  somut hem  somut olmayan 
kültür mirasımız içine giren bu sanatla rekreasyon türleri, hayatı daha  yaşanır 
kılmak  için yaşatılmayı beklemektedir. Günümüz  teknoloji, bilişim ve  tüketim 
dünyasında  insani unsuru ağır basan bu  tür  rekreasyon  türlerinin  içi boşaltıl‐
madan  zamana uydurularak  geliştirilip  sürdürülmesi  insanlığın  sağaltılması  , 
mutluluk ve refahı için gereklidir. 

           
 Resim 1 Tatar ve Moğol davulları                                         Resim 2 Sibiryalı sanatçı Julia Surba şaman davulu  

              
Resim 3 Pazırık’tan  eğer örtüsü      Resim 4 Turfan kazılarından ipek çiçek            Resim 5 Dantel ,Azize Necefoğlu  

 
Resim 6 Surname‐i Vehbi’den sünnet şenlikleri sırasında At Meydanı 
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ÖZ 
İnsanların dinlenmek, eğlenmek ve günlük hayatın yorgunluğundan kurtulmak amacıyla 
gerçekleştirdikleri  rekreasyonel  faaliyetlerin  insan ve  toplum sağlığını  ruhsal ve  fiziksel 
yönden düzeltmesi, doğanın daha yakından tanınması ve çevre bilincini arttırması, çevre 
ve yaşam kalitesini  iyileştirmesi, doğa korumayı desteklemesi gibi faydalarının yanında 
toprak, bitki örtüsü, su gibi doğal çevre unsurları üzerine olumsuz etkilerinin varlığı bir 
gerçektir.  Çoğunlukla  doğal  alanlarda  gerçekleştirilen  rekreasyon  aktivitelerinin  doğal 
çevreye zarar vermeden yürütülebilmesi ve aynı zamanda doğal çevrenin korunabilmesi 
için bu faaliyetlerin etkilerinin ne olduğunun bilinmesi ihtiyacı vardır. Rekreasyon ekolo‐
jisi rekreasyonel faaliyetlerin çevresel etkilerinin bilimsel yöntemler ile ortaya koyulma‐
sına yönelik çalışmaların tümünü  içermektedir ve çalışma sonuçları daha etkin alan yö‐
netimi ve doğa koruma uygulamalarına yol göstermektedir. Bu çalışmada rekreasyonel 
faaliyetlerin  belirlenmesindeki  yöntem  yaklaşımları  ele  alınmış  ve Olimpos‐Beydağları 
örneğinde günübirlik kamp‐piknik alanları ve yürüyüş güzergahlarındaki çiğneme, basma 
faaliyetlerinin bitki örtüsü ve toprak üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla geliştiri‐
len standart örnekleme yöntemi ve parsel örneklemeleri  temel aşamaları  ile açıklamış 
ve elde edilen verilerin analiz şekillerine ve alternatiflerine değinilmiştir.  

 
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, rekreasyon ekolojisi, çevresel etki 

 
 

GİRİŞ 

Eğlenme, dinlenme ve kendini yenileme fonksiyonu olarak tanımlanan rekreas‐
yonel faaliyetlerinin doğanın daha yakından tanınması, çevre bilincinin artması 
ve doğa korumanın desteklemesi gibi faydaları bulunmaktadır. Ancak, şekli ne 
olursa olsun rekreasyonel faaliyetlerin alan kaybı, toprağın sıkışması, bitki örtü‐
sünün zarar görmesi, fauna türlerinin rahatsız olması, katı atıklar, gürültü gibi 
ziyaretçilere bağlı istenmeyen etkileri bulunmaktadır ve bu nedenle doğal çev‐
reyi bozmayacak şekilde planlanmaları gerekmektedir.  

Peterson ve arkadaşları’na (1990) göre “rekreasyon” insanların arzu ederek boş 
zamanlarında gerçekleştirdikleri dinlence faaliyetleri, “etki” ise ziyaretçiye bağlı 
istenmeyen fiziksel tahribatlardır. Tamamıyla doğal çevrenin korunmuşluğuna 
ve bitki örtüsü, yüzey şekilleri gibi peyzaj faktörlerine bağlı rekreasyonel faali‐
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yetlerinin uzun vadeli sürdürülebilmesi ve aynı zamanda doğal çevrenin koru‐
nabilmesi  için bu  faaliyetlerinin  etkilerinin bilimsel yöntemler  ile belirlenmesi 
ve istenmeyen ziyaretçi etkisinin en az düzeyde tutulması ihtiyacı vardır. 

İstenmeyen ziyaretçi etkilerinin kontrolü zor olup, plancılara ve korunan alan 
yöneticilerine, bilimsel  araştırmalara dayalı  farklı  tipteki bilgi ve araçların  su‐
nulması  gerekmektedir.  Rekreasyonel  faaliyetlerin  çevresel  etkilerini  ortaya 
koyan araştırmalara dayanan rekreasyon ekolojisi çalışmaları insan faaliyetleri‐
nin  çevre  üzerindeki  etkilerinin  sorgulanmaya  başlandığı  1970’lere  kadar 
uzanmaktadır. Bunun  nedeni  yürüyüş,  kamp,  kayak  gibi dış mekan dinlence 
faaliyetlerine  katılımın  büyük  artış  göstermesidir. Tamamı hassas doğal  alan‐
larda  gerçekleştirilen  rekreasyonel  faaliyetlerin doğal  çevrenin  bozulması,  ba‐
kım masraflarının artması, rekreasyon kalitesinin azalması gibi sonuçları  faali‐
yetlerin  gerçekleştirildiği  alanların  korunması  ve  ziyaretçi  yönetimine  ilişkin 
önlemlerin alınması ihtiyacını doğurmuştur (Hammitt ve Cole, 1998). 

Bu çalışmada rekreasyonel faaliyetlerin belirlenmesindeki yöntem yaklaşımla‐
rı  ele  alınmış ve Olimpos‐Beydağları  örneğinde  günü  bilirlik  kamp‐piknik ve 
yürüyüş güzergahlarındaki çiğneme, basma  faaliyetlerinin bitki örtüsü ve  top‐
rak  üzerindeki  etkisinin  belirlenmesi  amacıyla  geliştirilen  standart  örnekleme 
yöntemi, örnekleme deseni ve parsel örneklemeleri  temel aşamaları  ile açıkla‐
mış ve elde edilen verilen analizindeki alternatifler değinilmiştir. Benzer alanla‐
ra da  rahatlıkla uygulanabilecek olan  çalışmanın ülkemiz  için henüz  çok yeni 
olan rekreasyon ekolojisi konusundaki çalışmalara özellikle rekreasyonel etkile‐
rin belirlenmesi yöntemleri açısından katkı koyması beklenmektedir.  

YÖNTEM 

Çalışma yöntemi temel olarak rekreasyon ekolojisi kapsamında rekreasyon faa‐
liyetlerinin  ekolojik  etkilerinin belirlenmesi kullanılan metodolojilerin  incelen‐
mesini  ve  piknik‐  kamp  alanları  ve  yürüyüş  güzergahlarında  gerçekleştirilen 
rekreasyonel faaliyetlerden basma‐çiğneme etkisinin toprak ve doğal bitki örtü‐
sü  üzerindeki  etkisinin  belirlenmesi  amacıyla  geliştirilen  standart  örnekleme 
desenini  kapsamaktadır.  Rekreasyon  ekolojisi  çalışmaları  kapsamında  farklı 
yöntem  yaklaşımları  bulunmaktadır.  Bu  çalışma  kapsamında  Hall  ve  Kuss 
(1989), Cole (1993, 1995), Marion ve Leung (1997), Cole ve Spildie (1998), Whi‐
nam ve Chilcott  (1999), Kutiel ve Ark.  (1999), Leung ve Marion’a  (2000) göre 
kullanılan ve kullanılmayan alanların karşılaştırması yöntemi  temel alınmıştır. 
Rekreasyonel etkilerin olduğu kullanılan ve etkinin hiç olmadığı kullanılmayan, 
kontrol  alanlarının  karşılaştırılmasında  piknik  ve  kamp  alanları  için  Cole  ve 
Monz’un  (2004),  yürüyüş  alanları  için Hall  ve Kuss  (1989), Marion  ve Leung 
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(1997), Kutiel ve arkadaşları (1999) ve Whinam ve Chilcott’un (2003) çalışmaları 
temel alınarak, araştırma alanı için geliştirilmiştir. 

Rekreasyonel  faaliyetlerin  çevresel  etkilerinin  belirlenmesine  yönelik  bu  ça‐
lışma  Olimpos‐Beydağları  Milli  Parkında  gerçekleştirilmiştir.  Olimpos‐
Beydağları Antalya’nın güneybatısında 80 km kıyı bandında, deniz  seviyesin‐
den 2000 metrenin üzerindeki Tahtalı Dağı’na kadar geniş bir alanda çok sayı‐
daki  günübirlik  dinlence  alanı  ve  yürüyüş  güzergahına  sahip  olması  ve  çok 
çeşitli dinlence faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle araştırma alanı olarak 
seçilmiştir (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Araştırma alanı genel konumu  

BULGULAR 

Rekreasyonel Faaliyetlerin Etkilerinin Belirlenmesi 

Etki  bir  faaliyetin  sonucu  gerçekleşen  çoğu  zaman  istenmeyen  değişim  olup, 
rekreasyonel etki dinlence faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve ziyaretçiye ve kulla‐
nıma  bağlı  değişim  olarak  tanımlanmaktadır. Rekreasyonel  faaliyetlerin  çoğu 
zaman ekolojik açıdan hassas doğal alanlarda gerçekleştiği dikkate alındığında 
dinlence faaliyetlerinin bitki örtüsü, yaban hayatı, toprak ve su üzerinde olum‐
suz etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin  tanımlanmasında Hall ve Kuss  (1989), 
Cole  (1993, 1995), Marion ve Leung  (1997), Cole ve Spildie  (1998), Whinam ve 
Chilcott  (1999), Kutiel ve Ark.  (1999), Leung ve Marion  (2000)’e göre  4  temel 
yaklaşım  özetlenmiştir;  tanımlayıcı  çalışmalar,  kullanılan  ve  kullanılmayan 
alanların karşılaştırılması, doğal süreçlerin öncesi ve sonrası, deneysel süreçle‐
rin öncesi ve sonrası (Tablo 1). 
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Tablo 1. Rekreasyonel faaliyetlerin etkilerinin belirlenmesinde yöntem yaklaşımları  
Yöntem  Tanım

Tanımlayıcı incelemeler‐çalışmalar Rekreasyon alanlarında mevcut durumun değerlendirilmesi amacıy‐
la yapılan incelemeler 

Kullanılan ve kullanılmayan alanların 
karşılaştırılması 

Rekreasyon alanı ve hemen yakınındaki kontrol alanlarında yapılan 
ölçümler ve etkinin düzeyini belirlemek amacıyla karşılaştırmak 

Doğal süreçlerin öncesi ve sonrası Alanın kullanılmaya başlanmasından önce ve sonra yapılan ve/veya 
değişime bağlı olarak etkinin düzeyini belirlemek için alan yönetimi 
uygulamalarından önce ve sonra ölçümler 

Deneysel süreçlerin / etki uygulamaları‐
nın öncesi ve sonrası 

Deneysel etki uygulamalarından önce ve sonra yapılan ölçümler 
(rekreasyon tipi, sıklığı ve kullanım yoğunluğu), uygulamaya bağlı 
olarak tesadüfü olur 

Günübirlik Alanlar için Etki Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada günübirlik alanlar için kullanım şekilleri itibariyle benzer özellik‐
ler gösteren piknik ve kamp alanları  için aynı örnekleme yöntemi geliştirilmiş 
ve  uygulanmıştır. Olimpos‐Beydağları Mili  Parkındaki  günübirlik  rekreasyon 
alanlarının büyük bir  çoğunluğu kıyı kesiminde konumlanmış olup,  alandaki 
kullanım denize ulaşımın  en  kolay  olduğu  kıyı  kesiminde  yoğunlaşmaktadır. 
Bu nedenle Cole ve Monz’un  (2004)  temel alındığı örnekleme deseninde, alan‐
daki  farklı kullanım yoğunluklarının  tümünü birden  temsil edecek bir çizgisel 
hat yerine, yoğun kullanımın gözlemlendiği ve çoğunlukla plaja en yakın Kul‐
lanım  1  (I. Bölge), daha  az kullanıldığı gözlemlenen ve plaj kesiminden uzak 
Kullanım 2 (II. Bölge) ve kullanımın olmadığı Kontrol (III. Bölge) bölgelerinde 
örnekleme yapılmasına karar verilmiştir (Şekil 2).  

Buna göre Kullanım 1 (I. Bölge) ve Kullanım 2 (II. Bölge) olmak üzere 2 böl‐
gede 10x10 m’lik parselde ve 3  tekerrürlü 1x1m’lik parsellerde ve Kontrol ala‐
nında  ise 1 noktada 10x10 m’lik parselde ve 3  tekerrürlü 1x1m’lik parsellerde 
örnekleme yapılması kararlaştırılmıştır (Şekil 2). 

Günübirlik alanların fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde; 

- Kullanım tipi, alanın piknik veya kamping amaçlı kullanımı belirlenmiş,  

- Kullanılmayan bir alanla karşılaştırma yapılarak alanın doğal yapısı, mevcut 
bitki örtüsü gibi gözlemler yapılmış, 

- Piknik‐kamp alanının oluşumu  ile ortaya çıkan değişiklikler, alandaki rekre‐
asyonel kullanımla ortaya  çıkan  çıplak  toprak yüzeyler, bitki köklerinin açığa 
çıkması,  çalı  ve  otsu  örtünün  azalması  gibi  alanın  doğal  yapısında meydana 
gelen değişimler tespit edilmiştir. 
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Şekil 2. Günübirlik rekreasyon alanlarında uygulanan örnekleme deseni şeması 

Yürüyüş Güzergahları için Etki Belirleme Yöntemi 

Farklı kullanım yoğunluklarına  sahip yürüyüş güzergahlarda yolun  tümünün 
incelenmesi gerekir. Ancak  aynı yoğunlukta kullanılan yürüyüş güzergahları‐
nın belli bir kesiminden tüm güzergahı temsil edecek şekilde yapılacak analizler 
örneklemeye dayanan yaklaşımlardan biridir. Marion ve arkadaşları (2006) yü‐
rüyüş güzergahlarındaki etki belirleme yöntemleri arasında nokta örneklemesi, 
çoklu‐nokta örneklemesi, sayıma dayalı durum analizi, sorun analizi gibi yön‐
temleri  sıralamışlardır.  Buradaki  Nokta  Örneklemesi  bir  güzergah  boyunca 
belirli aralıklarla yapılan sistematik‐düzenli nokta örneklemesine dayanmakta‐
dır. Nitekim Marion ve Leung (2001) Amerika’daki Great Smoky Mountains’da 
yapmış oldukları çalışmalarında nokta örneklemesi yönteminin güzergah özel‐
liklerini tam ve doğru bir şekilde tanımlanmayı mümkün kıldığını belirtmişler‐
dir. 

Bu  çalışmada yürüyüş güzergahları  için benimsenen örnekleme deseni Hall 
ve Kuss (1989), Marion ve Leung (1997), Kutiel ve arkadaşları (1999) ve Whinam 
ve Chilcott (2003) tarafından ortaya konulan ve araştırma yönteminin de temel 
yaklaşımı olan kullanılan ve kullanılmayan (kontrol) alanların karşılaştırılması‐
na  dayanmaktadır.  Bu  nedenle  yol  güzergahı  üzerinde  ve  güzergaha  komşu 
olan kullanılmayan (kontrol) alanlarda eşit sayıda örnekleme noktası seçilmiştir. 
Kullanılan yürüyüş güzergahında yolun merkezinden  itibaren yapılan 3 teker‐
rürlü 1x1m parsel örneklemeleri yolun merkezi esas alınarak, merkezden her iki 
kenardaki yine 1x1m parsellerde gerçekleştirilmiştir. Yolun sağ veya solunda en 
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az 10 metre< uzağındaki doğal yapısı korunmuş kullanılmayan 10x10m kontrol 
parsellerindeki 1x1m parsellerin seçimi ise tesadüfi yapılmıştır (Şekil 3). 

Her bir yürüyüş güzergahında, güzergahın başlangıç ve bitiş noktaları GPS 
koordinatları alınarak tespit edilmiştir. Güzergahın toplam uzunluğuna ve gü‐
zergah üzerindeki bitki örtüsündeki  çeşitliliğe göre gözlem noktaları  seçilmiş, 
seçilen  her  noktada  nokta  ve  parsel  örneklemesi  gerçekleştirilmiştir. Parseller 
otsu bitkiler  için  1 m2  (1x1m), odunsu bitkiler  için  100 m2  (10x10m) büyüklü‐
ğünde  olacak  şekilde  kullanılan  ve  kullanılmayan  alanlarda  oluşturulmuştur 
(Şekil 3).  

Yürüyüş güzergahlarının fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde; 

- Yol genişliği  (cm), güzergahın her  iki kenarı arasında kalan ve çiğnenen bö‐
lümün eni ölçülerek saptanmış, 

- Yol derinliği  (cm),  yolun  en  alçak  noktası  ile  her  iki  kenarda  çiğnenmeyen 
noktalar arasındaki yükseklik farkı ölçülerek belirlenmiş, 

- Varsa yan yollar  (adet) ana yol güzergahı dışında oluşmuş yan yollar sayıl‐
mış, 

- Yol üzerinde gözlem için seçilen noktaların rakımı belirlenmiştir. 

 

Şekil 3. Yürüyüş güzergahlarında uygulanan örnekleme deseni şeması 

Bitki Örtüsü ve Toprak Özellikleri Üzerindeki Etki Örneklemeleri 

Batı  Bir  alanda  insan  etkisi  olmaksızın  doğal  koşullar  altında  gelişen,  yayılış 
gösteren  ve  doğal  olarak  yetişen  bitki  örtüsü  rekreasyonel  faaliyetlerin  belir‐
lenmesinde  temel  alınan  indikatörlerin  başında  gelmektedir.  Çalışma  kapsa‐
mında bitki örtüsü örneklemelerinde; 
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- Tür sayısı (adet/parsel), her bir parselde saptanan bitki türü sayısı olarak be‐
lirlenmiş, 

- Tür örtü derecesi (%), her bir parselde saptanan bitki türlerinin örttüğü alanın 
toplam parsel alanına oranı olarak hesaplanmış,  

- Ortalama bitki boyu (cm), her parselde bulunan bitki türlerinin boyları ölçü‐
lüp ortalaması alınarak saptanmış, 

- Çıplak  toprak  yüzey  (%),  her  parselde  bitki  örtüsü  olmayan  alanın  toplam 
alana oranı olarak hesaplanmış, 

- Ölü örtü (%), her parselde ölü bitki materyali ile örtülü kısmın toplam parsel 
alanına oranı olarak hesaplanmış, 

- Kaya yüzey  (%), her parselde kaya materyal  ile örtülü kısmın  toplam alana 
oranı olarak hesaplanmış, 

- Bitki  örtüsü  (%),  her  1 m2’lik  (1x1m)  ve  100 m2’lik  (10x10m)  parselde  bitki 
örtüsünün toplam parsel alanına oranı olarak saptanmıştır. 

Yeryüzünün üst  katmanı  ve  bitkiler  başta  olmak üzere pek  canlının  yaşam 
alanı olan  toprak rekreasyonel  faaliyetlerin etkilerin göstergelerinden bir diğe‐
ridir. Özellikle yürüyüş, piknik, kamp kullanımları sonucu toprağın sıkışmakta, 
topraktaki  organik madde miktarı  azalmakta,  etkinin  en  üst  noktalarında  ise 
yüzey erozyonu gerçekleşebilmektedir. Toprak özelliklerinin örneklemesinde; 

- Toprak özelikleri  için ölçümler ve örnek alımları piknik, kamp alanlarında 
10x10m’lik parselin  farklı yerlerindeki 3 ayrı noktasında; yürüyüş güzergahla‐
rında ise yolun merkez, kenar ve kontrol olmak üzere 3 ayrı noktasında gerçek‐
leştirilmiş, 

- Toprak nemi (%), her bir parselden tesadüfi olarak seçilmiş 3 noktadan Soil 
Moisture Measuring System Thetaprobe (TDR Soil Prob) ile ölçülmüş ve ölçüm‐
lerin ortalaması alınarak saptanmış, 

- Toprağın sıkışma derecesi, her bir parselden tesadüfi olarak seçilmiş 3 nok‐
tadan Penetrometre ile ölçülmüş ve ölçümlerin ortalaması alınarak saptanmış, 

- Topraktaki  organik madde  içeriği  (%),  her  parselden  toprak  örneklerinin 
içerdiği organik madde miktarı analiz edilmiştir. 

Bitki  örtüsü  ve  toprak  analizlerinin  farklı mevsimlerde  ve  yıllarda  düzenli 
olarak yapılabilmesi ve elde edilen verilerin karşılaştırılabilir olması için günü‐
birlik piknik, kamp alanları ve yürüyüş güzergahlarındaki kullanım ve kontrol 
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parsellerindeki her bir örnekleme noktası  için örnekleme deseni planı çıkartıl‐
mıştır (Şekil 4). Burada örnekleme parseli içindeki ve çevresinde ağaç gibi doğal 
ve yol gibi yapay referanslara yer verilmiş, parsellerin merkezleri  işaretlenmiş 
ve her bir parsel arazide yeniden uygulanabilecek şekilde koordinatları alınarak 
haritaya aktarılmıştır.  

(a)  (b) 

Şekil 4. Küçük Çaltıcak günübirlik piknik alanı (a) ve Göynük‐Aşılıkgediği patikasında (b) örnekle‐
me deseni planı  

Verilerin Analizi 

Araştırma  bulgularının  değerlendirilmesinde  SPSS  programı  kullanılmıştır. 
Örnekleme desenine uygun olarak vejetasyon ve toprak özelliklerine ait bütün 
veriler bir veri  tabanında  toplanmış ve benzer çalışmalar  ile Farrell ve Marion 
(2002), Whinam ve Chilcott  (2003), Priskin  (2003), Cole ve Monz’a  (2004) göre 
varyans analizi testleri uygulanarak, rekreasyonel kullanım  ile seçilen etki fak‐
törleri arasındaki ilişkiler test edilmiştir. Vejetasyon özellikleri ile toprak özellik‐
leri  arasındaki  ilişkiler  ise  veriler  arasındaki  korelasyon  analizleri  ile  ortaya 
konulmuştur.  

Tablo  2’de  yürüyüş  güzergahları  örneğinde  bitki  örtüsündeki  tür  sayısının 
(adet) mevsim, güzergah ve kullanıma göre değişimine ait varyans analizi so‐
nuçları ve  istatistiksel değerlendirmeleri verilmiştir. Varyans  analizi  sonuçları 
ortalama tür sayısı değerlerinin mevsim, güzergah ve kullanım (P<0,001) faktörleri 
ile mevsim x güzergah (P<0,001) ve güzergah x kullanım (P<0,001) karşılıklı etkile‐
şimlerinden önemli düzeylerde etkilendiğini göstermektedir.  

Mevsimlere göre tür sayısı değerleri incelendiğinde, mevsimler arasında ista‐
tistiksel anlamdaki önemli farklılıklar bulunmuştur. En yüksek tür sayısı değe‐
rinin  5,92  adet ortalama  ile  ilkbahar mevsiminde ölçüldüğü, bu mevsimi  4,34 
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adet ortalama ile kış ve 2,79 adet ortalama değeri ile yaz mevsimlerinin izlediği 
tespit edilmiştir.  

Benzer testler araştırma kapsamında bitki örtüsü ve toprak özelliklerinde seçi‐
len bitki boyu, canlı örtü, ölü örtü, toprak örtü, kaya örtü, toprağın sıkışma de‐
recesi, topraktaki nem içeriği ve organik madde oranı gibi bütün etki indikatör‐
leri için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2.   Yürüyüş Güzergahları örneğinde bitki örtüsündeki tür sayısının (adet) mevsim, güzergah 
ve kullanıma göre değişimi 

MEVSİM 
 

GÜZERGAH 
  KULLANIM Mevsim  

Ortalaması     Kullanım   Kontrol

Kış  

  1. Göynük‐ Aşılıkgediği    3,08 4,79

4,34b 

  2. Ulupınar‐ Çıralı   3,67 5,00
  3. Çıralı‐Madenkoyu    3,71 4,17
  4. K.Çaltıcak‐ Hayıtlıgöl    3,17 4,17
  5. Gelidonya‐ Adrasan    4,50 5,42
  6. Çukuryayla‐ Beycik    4,42 5,96

İlkbahar 

  1. Göynük‐ Aşılıkgediği    4,21 5,42

5,92a 

  2. Ulupınar‐ Çıralı   5,00 6,96
  3. Çıralı‐Madenkoyu    5,54 6,17
  4. K.Çaltıcak‐ Hayıtlıgöl    5,25 6,54
  5. Gelidonya‐ Adrasan    4,88 5,50
  6. Çukuryayla‐ Beycik    6,54 9,00

Yaz 

  1. Göynük‐ Aşılıkgediği    1,46 3,88

2,79c 

  2. Ulupınar‐ Çıralı   1,13 2,67
  3. Çıralı‐Madenkoyu    1,58 2,67
  4. K.Çaltıcak‐ Hayıtlıgöl    1,50 2,71
  5. Gelidonya‐ Adrasan    1,00 1,71
  6. Çukuryayla‐ Beycik    4,63 8,54

Kullanım Ortalaması:  3,63b  5,07a     
Önemlilik (P Değerleri)

Mevsim (M): ,000
Güzergah (G): ,000

M X G: ,000
Kullanım (K): ,000

M X K: ,140
G X K: ,000

M X G X K: ,616
*Ana etki sütun ve satırlarında ortalamalar %5 önem düzeyinde Duncan testine göre karşılaştırılmıştır. 

SONUÇ 

Dinlenmek, doğa içinde zaman geçirmek günlük hayatımızın önemli bir parçası 
haline  gelmiştir.  Fakat  şekli  ne  olursa  olsun  rekreasyon  faaliyetlerinin  doğal 
çevre  üzerinde  olumsuz  etkilerinin  olduğu  bir  gerçektir.  Bugün  rekreasyonel 
faaliyetlerin mevcut etkilerinin belirlenmesinin ötesinde yeni kullanıma açılacak 
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doğal  alanlarda  deneysel  çalışmalarla  olası  rekreasyonel  etkiler  incelenmekte 
(Cole, 1987; Cole, 1995; Whinam ve Chilcott, 1999; Whinam ve arkadaşları 2003; 
Whinam ve Chilcott, 2003; Cole ve Monz, 2004) ve elde edilen ekolojik verilere 
ve  etki  sonuçlarına  göre  bölgeleme  (zonlama)  önerileri  ve  ziyaretçi  yönetimi 
programları hazırlanmaktadır.  

Bu çalışmada Olimpos‐Beydağları Milli Parkında gerçekleştirilen rekreasyon 
araştırmaları kapsamında özellikle günübirlik kamp‐piknik ve yürüyüş güzer‐
gahlarındaki  çiğneme, basma  faaliyetlerinin bitki örtüsü ve  toprak üzerindeki 
etkisinin  belirlenmesi  amacıyla  geliştirilen  standart  örnekleme  yöntemi  ele 
alınmıştır.  Kullanılan  ve  kullanılmayan  (kontrol)  alanların  karşılaştırılmasına 
dayanan yöntem yaklaşımında bitki örtüsü ve  toprak özellikleri yanında  faali‐
yetin gerçekleştirildiği alanın fiziksel özellikleri analiz edilmekte; sonuçlar mev‐
sim,  güzergah,  kullanım  ölçeğinde  değerlendirilebilmektedir.  Elde  edilen  so‐
nuçlar  etkinin  hangi  eşik  düzeyde  olduğu  ve  hangi  koşulda  alan  yönetimine 
müdahale edilmesi gerektiği konusuna açıklık getirebilecek niteliktedir. 

Fakat Hylgaard’ın (1980) da belirttiği gibi rekreasyonel faaliyetler her zaman 
geleneksel ve beklenen çevresel etkileri vermeyip vejetasyon tipi, alanın yüksek‐
liği, eğim, bakı gibi çevre koşulları ile değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle 
rekreasyonel  etkinin  söz  konusu  faaliyetin  birebir  gerçekleştiği  orijinal  alan 
özelliklerine  göre  belirlenmesi  ihtiyacı  vardır.  Bu  çalışmada  ortaya  koyulan 
yöntem yaklaşımları ülkemizin farklı bölgelerine ve farklı yapı ve kullanımdaki 
rekreasyon alanlarına  rahatlıkla uygulanabilecek niteliktedir. Burada öncelikle 
çalışmanın  gerçekleştirileceği  alan  özelliklerinin detaylı  analiz  edilmesi  ve  bu 
alan özelliklerine göre bir  etki örnekleme deseni  tasarlanması, örneklemelerin 
verilerin sağlıklı, güvenilir ve karşılaştırılabilir bir  şekilde alınmasını mümkün 
kılacak sayıda, sıklıkta ve  şekilde  tasarlanması ve yürütülmesi gerekmektedir. 
Farklı mevsimlerde ve yıllarda kullanılmak üzere örnekleme parsellerinin plan‐
larının çıkartılması da etki değerlerinin karşılaştırılabilir olması için gereklidir.  
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ÖZ 
Bu çalışmada Konya destinasyonunun mevcut  rekreasyonel durumu ortaya konularak de‐
ğerlendirilmiş  ve  rekreasyonel potansiyeli  ampirik  verilerden  yararlanılarak  araştırılmıştır. 
Araştırmanın ampirik verileri görüşme, gözlem ve doküman analizi ile elde edilmiştir. Çalış‐
ma bulgularına göre, Konya ili ve yakın çevresinde temel rekreasyonlar; doğaya, suya, spora 
ve  izlemeye bağlı faaliyetlerden oluşmaktadır. Konya destinasyonunda suya ve doğaya yö‐
nelik  rekreasyonel  faaliyetlerin,  öncelikli  olarak  ihtiyaç  duyulan  faaliyetler  olduğu  tespit 
edilmiştir. Sonuç olarak, yapılan yatırımlara rağmen şehrin turizm hedef kitlesi göz önünde 
bulundurularak rekreasyonel alanların yetersiz olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Hem ye‐
rel halkın ihtiyaçlarını karşılamak hem de Konya’ya özellikle Mevlana Müzesi’ni ziyaret için 
gelen  turistlerin uzun  süre konaklamalarını  sağlayabilmek  için  rekreasyon alanlarının artı‐
rılması, ayrıca suya, doğaya ve yöresel kültüre yönelik rekreasyonel faaliyetlerin; fiziksel ve 
kurumsal alt yapının kapsamlı desteği ve  teşvikleri doğrultusunda; kısa, orta ve uzun dö‐
nemli bir planlama dahilinde yapılması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. 
 
Anahtar sözcükler: Rekreasyon, Konya 
 

 
GİRİŞ 
Sürekli gelişerek değişen dünyada belki de kolay kolay değişmeyen ve geçmiş‐
ten bugüne kadar tekrarlayan formlarda ortaya çıkan insanın fiziksel ve zihinsel 
özellikleridir. Gelişen ve değişen bu dünyada  insanın bu  iki önemli özelliğini 
sağlıklı halde tutabilmek için kullanılan yöntemlerden bir tanesi de “Boş Zaman 
ve  Rekreasyon”  olgusudur.  İnsanların  boş  zamanlarını  değerlendirmek  için 
kullandıkları  rekreatif  etkinlikler;  günümüz  dünyasında  toplum  yaşamının 
vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Çalışmada rekreasyon kavramı ve özel‐
likleri ulusal ve uluslararası literatürden yararlanarak belirlenmiştir. Sonrasında 
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çalışma  hakkında  derinlemesine  bilgi  toplamaya  ve  analiz  edebilmeye  imkan 
veren yöntemler  araştırılmış ve bu  çalışma  için  en uygun yöntem olan örnek 
olay (case study) yöntemi seçilmiştir. Seçilen yöntemi uygulayabilecek ve rekre‐
asyona konu olabilecek araştırma alanı olarak da Konya destinasyonu seçilmiş 
ve alanın genel özellikleri verilmiştir.  

Konya destinasyonunun mevcut rekreasyonel durumunu ve rekreasyo‐
nel potansiyellerini araştırmaya yönelik ampirik veriler, yöredeki turizm acen‐
tası ve otel  işletmecileri,  akademisyenler, mesleki birlik ve dernek başkanları, 
turizm danışma bürosu sorumluları, yerel yöneticiler ve yöre halkı ile görüşme‐
ler yapılarak toplanmıştır. Görüşmelere ek olarak, Konya destinasyonuna ilişkin 
istatistiki veriler ve yöre ile ilgili yazılı rapor ve broşürler de değerlendirilmiştir. 
Elde  edilen  veriler  analiz  edildikten  sonra Konya  destinasyonundaki mevcut 
faaliyetlere  ilişkin  sorunların  çözümlenmesi  ve  yeni  rekreasyonel  alanlar  ve 
faaliyetler oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Yapılan araştırmalara göre bilenen tüm tarihi dönemlerde farklı şekillerde ger‐
çekleşen rekreasyon  faaliyetlerine rastlanılmaktadır. Örneğin Romalılar; bu  tip 
aktiviteler için oluşturdukları kolezyumda  iki tekerlekli araba yarışı gibi çeşitli 
eğlenceler  izlemişlerdir. Yunanlılar  ise amfi  tiyatrolar  inşa  etmiş ve buralarda 
drama ve komedi oyunları sergilemiş, aynı zamanda bugün hala dünyada yapı‐
lan en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatları  icat etmişlerdir. Eski çağ‐
lardan günümüze kadar uzanan bu rekreasyon  faaliyetleri geçen süreçte  farklı 
özelliklere  bağlı  olarak  çeşitlenerek  artmıştır.  Planlanmış  veya  plansız  olarak 
her yaştaki ve cinsteki  insanın katılımına  imkân veren rekreasyon  faaliyetlerin 
en  temel  özelliği,  insanların  boş  zamanlarını  özgürce  değerlendirmelerine 
imkân vermesidir. Diğer yandan rekreasyon kavramını açıklayan teoriler temel 
olarak  rekreasyonu;  ihtiyaçlara hizmet etmesi, boş zaman değerlendirme aracı 
ve bununla birlikte bireye ve  topluma bir değer olması  şeklinde açıklansa da, 
Maslow’un  ihtiyaçlar hiyerarşisi  ile olan  ilişkisi göz ardı edilmemelidir. Rekre‐
asyonun, yeniden yaratma anlamındaki klasik yaklaşımına göre Krause  (1985) 
rekreasyonu, kişinin zorunlu  iş ve  faaliyetlerden  sonra gönüllü olarak yaptığı 
yenileyici ve dinlendirici  etkinlikler olarak  tanımlamıştır. Boş zaman,  rekreas‐
yon,  kültür,  spor  ve  dinlenmeyle  ilgili  etkinlikler  için  kullanılan  İngilizce  bir 
kavramdır  (Kooijman,  2002). Rekreasyon  ile  ilgili pek  çok  farklı  tanım bulun‐
makla  birlikte  en  genel  anlamda  rekreasyon;  insanın  öz  benliğine  uygun  ve 
yapmaktan zevk aldığı toplumsal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak, gün‐
lük yaşamın sıkıcılığından kurtulması ve başka insanlarla etkileşerek toplumsal 
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bir  kişilik  kazanması  olarak  açıklanır  (Bucher  ve  Bucher,  1974  Akt.  Köktaş, 
2004). 

Rekreasyonun bir başka tanımı ise; işten bağımsız, kendi içinde değerli 
olan, kişinin pek çok önemli ihtiyacını karşılayan, dolu ve mutlu bir yaşam ara‐
cıdır  (Özel, 2004). Sağcan  (1986) rekreasyonu,  insanların boş zamanlarında eğ‐
lence ve tatmin dürtüleri ile gönüllü olarak etkinliklere katılımı olarak tanımla‐
mıştır. Cushman ve Laidler (1990) rekreasyonu, boş zamanın değerlendirilebil‐
diği  ve  zevk  alındığı,  aynı  zamanda  sosyal  amaçlar  için  organize  edilmiş  bir 
sosyal kurum olarak görünen aktivite olarak tanımlamıştır.  

Bucher (1975)’ye göre; rekreasyon kavramın daha geniş açıklanabilmesi 
için aşağıdaki tanımlayıcı temel ifadeler kullanılmaktadır : 

1. Rekreasyon, boş zamanda yapılır. İş değildir ve kar gayesi taşımaz. 

2. Rekreasyonda kişi; gönüllü olarak ve tamamen kendi arzusu ile katıldı‐
ğı etkinliklerde bulunur. 

3. Rekreasyon  faaliyetleri, katılana zevk veren, mutlu eden ve neşelendi‐
ren bir tarzda olur. 

4. Rekreasyon faaliyeti, kişisel ve toplumsal fayda sağlar. 

5. Toplumsal değerlere aykırı değildir. Yemek yemek ve uyumak gibi ha‐
yati önem taşımaz. 

Tanımlamaların ortak yönü, bu faaliyetlerin gönüllü olması esasına da‐
yanmaktadır. Rekreasyon faaliyetlerinin tamamının en önemli unsuru, bu faali‐
yetlere katılanların bunları rekreasyon faaliyetleri olarak benimsemeleri ve faa‐
liyet sonucunda mutlu olduklarını hissetmeleridir. 

Kişinin  etkinliklere katılım  tarzları göz önüne  alındığında  rekreasyon; 
aktif  ve  pasif  rekreasyon  olarak  iki  sınıfa  ayrılabilmektedir. Aktif  rekreasyon 
kapsamındaki  faaliyetler;  spor  yapmak,  araştırma  yapmak,  fotoğrafçılıkla uğ‐
raşmak, bir müzik aleti çalmak,  şarkı söylemek, resim yapmak, el  işi, nakış  iş‐
lemek,  seyahat  etmek  vb.  etkinlikler  olarak  örneklenebilir.  Pasif  rekreasyon 
kapsamındaki faaliyetler  ise; TV  izlemek, radyo dinlemek, sinemaya‐ tiyatroya 
gitmek, amaçsız dolaşmak, kahveye gitmek, spor müsabakalarını seyretmek vb. 
etkinlikler  olarak  örneklenebilir  (Karaküçük,1999).  Tanımlamalardan  da  anla‐
şıldığı gibi aktif rekreasyonda kişi, faaliyette aktif olarak yer almakta, pasif rek‐
reasyonda ise sadece yapılan faaliyeti izlemektedir (Özer ve Karakuş,2012). 
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma yöntemi olarak örnek olay (case study) yöntemi seçilmiştir. Bu yön‐
tem bir konu, bölge, işletme veya olay hakkında derinlemesine bilgi toplamaya 
ve  analiz  edebilmeye  imkan vermesi ve bu  sayede yeni  teoriler geliştirebilme 
veya mevcut  teorilerin  yeniden  yorumlanabilmesi  açısından  tercih  edilmiştir 
(Yin, 1994). Bu araştırma için de sahip olduğu  kültürel, tarihi, turistik değerleri 
ve doğal yapısı dikkate alınarak Konya destinasyonu araştırma bölgesi olarak 
seçilmiştir. Ampirik veri  toplamak  için  görüşme,  gözlem ve doküman  analizi 
tekniklerinden  yararlanılmıştır.  Birden  fazla  veri  toplama  tekniğinin  kullanıl‐
masının, araştırma bulgularının daha güvenilir ve kapsamlı olmasını sağlayaca‐
ğı düşünülmüştür (Rabson, 1993). Yine yaptıkları benzer bir çalışma da Yüksel 
vd.  (1999), Okumuş ve Topaloğlu  (2004), Özer ve Karakuş  (2012) da görüşme 
tekniğini kullanmışlar ve bu veri toplama tekniğinin buna benzer çalışmalarda 
kullanılmasını tavsiye etmişlerdir.  

Araştırmanın ampirik verileri Mayıs 2013 – Eylül 2013 tarihleri arasında 
toplanmıştır. Görüşmeler, yöredeki seyahat acentası yöneticileri ve otel işletme‐
cileri,  akademisyenler,  mesleki  birlik  ve  dernek  başkanları,  turizm  danışma 
bürosu sorumluları, yerel yöneticiler ve yöre halkı ile yapılmıştır. Bu görüşme‐
ler  için,  rekreasyonel  faaliyetlere  ilişkin  literatürlerinden  yararlanılarak  yarı 
yapılandırılmış görüşme soru formu hazırlanmıştır. Toplam 50 kişi ile görüşül‐
müştür ve Tablo 1’de bu kişilerin listesi verilmiştir. Yapılan bu görüşmeler yak‐
laşık yarım saat  ile bir saat arasında sürmüştür. Araştırmacılar görüşmelerden 
aldıkları  verileri  detaylı  olarak  not  almışlardır. Görüşme  yoluyla  elde  edilen 
veriler aynen yazıya dökülmüş ve her soru için alınan yanıtlar karşılaştırılarak 
genel  temalar  elde  edilmiştir  (Miles  ve Huberman,  1994). Konunun  daha  iyi 
analiz edilebilmesi ve daha güvenilir veri elde edebilmek için katılımcı‐gözlem 
veri toplama tekniği de kullanılmıştır. Ek olarak, Konya destinasyonuna ilişkin 
istatistiki veriler ve yöre ile ilgili yazılı rapor ve broşürler de değerlendirilmiştir.  
 

Tablo 1. Görüşme Yapılan Kişiler 

 Konya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürü 

 Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı 
 Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi 
 Konya Büyükşehir Belediyesi İdari Personeli 
 Konya Meram Belediyesi İdari Personeli 
 Konya Selçuklu Belediyesi İdari Personeli 
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 Konya Karatay Belediyesi İdari Personeli 
 Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı 
 2 Konya Turizm Danışma Bürosu Personeli 
 Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü 
 2 Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Antrenör 
 Konya 8. Orman Bölge Müdürlüğü Planlama Müdürü 
 2 Konya 8. Orman Bölge Müdürlüğü Orman Mühendisi 
 Konya Doğa ve Su Sporları Klübü Başkanı 
 2 Konya Amatör Spor Klüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri 
 8 Öğretim Elemanı/Üyesi 
 4 Otel İşletme Sahibi/Müdürü 
 4 Seyahat Acentası Sahibi/Müdürü 
 4 Restoran Bar İşletme Sahibi/Müdürü 
 4 Taksici ve Minibüs Kooperatifi Üyesi 
 7 Konya Bölgesini Tanıtan Rehberler 
 

Son  olarak,  farklı  veri  toplama  tekniği  ile  elde  edilen  bulgular  analiz 
edilmiştir. Öncelikle Yin (1993) ve Miles ve Huberman (1994) tavsiyeleri doğrul‐
tusunda görüşme ve gözlemle  elde  edilen bulgular yazıya dökülmüştür. Yine 
incelenen her dokümanın içeriğini açıklayan bir özet formu hazırlanmıştır. Da‐
ha sonra bulgular, Konya destinasyonundaki mevcut ve potansiyel rekreasyon 
alanlarının  ve  faaliyetlerinin  sınıflandırılması  şeklinde  yapılmıştır.  Araştırma 
bulguları sunulurken benzer ve farklı görüşlere de yer verilmiştir. Miles ve Hu‐
berman (1994), görüşme, gözlem ve doküman analizi veri toplama teknikleri ile 
elde edilen ampirik bulguların sayısal ve  istatistiki analizlerden çok açıklayıcı, 
tanımlayıcı ve betimleyici sözel ifadelerden oluştuğunu belirtmiştir.  

ARAŞTIRMA ALANI 

Konya ili; doğal güzellikleri ve sahip olduğu turistik arz potansiyeli yönünden 
uluslararası turizm pazarlarının talep ettiği turistik çekicilik özelliklerine sahip 
bir  yerdir.  Çalışmada  Konya  yöresinin  seçilmesinin  temel  nedeni,  bölgenin; 
destinasyon  ürün  yaşam  döneminin  başlangıç  aşamasında  olması  ve  Türki‐
ye’deki diğer destinasyonlara göre farklı özelliklere sahip olmasıdır. 
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Konya  ili  36,5‐39,5  Kuzey  paralelleri  ile  31,5‐34,5  Doğu meridyenleri 
arasındadır. Batısında Afyon ve Isparta, doğusunda Niğde, Aksaray, kuzeyinde 
Ankara ve Eskişehir, güneyinde Antalya, Karaman ve  İçel  illeri  ile komşudur. 
Konya Anadolu’nun kuzey ve güneyinde doğu ve batıya doğru uzanan sıradağ‐
ların iç kısmında 1000 m civarında bir yayla düzlüğünde yer almaktadır, bir göl 
tabanı olan ve kendi adıyla anılan bir ovanın batı kenarındadır (Sezgin,2000). 

Geniş bir yayılım alanına sahip Konya’nın birçok kesiminde bozkır  ik‐
limi görülmektedir. Yaz ve kış arasında sıcaklık farkları çoktur. İlkbaharları kısa 
olan yörede bir iç bölge karasal iklimi görülmektedir. Konya büyükşehir nüfusu 
2011 sonu  itibariyle 1.085.000 olup Türkiye genelinde 7. sıradadır.  İl genelinde 
ise 2.100.000 olan nüfusuyla Konya ili Türkiyeʹnin en kalabalık 6. ilidir. Ekono‐
mik açıdan Türkiyeʹnin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya doğal ve tarihsel 
zenginlikleriyle de önem  taşımaktadır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri 
olan Çatalhöyük UNESCO Dünya  Miras  Listesiʹne  alınmıştır.  Şehir Anadolu 
Selçukluları’nın ve Karamanoğulları’nın başkentliğini yapmıştır. Türkiyeʹnin en 
önemli sanayi kentlerindendir (http://www.konya.gov.tr). 

 
 

Şekil 1. Araştırma alanı 
Bölge turizmi büyük oranda Mevlana markası etrafında şekillenmekte‐

dir. Dolayısıyla ziyaretler ağırlıklı olarak, müze ziyareti şeklinde gerçekleşmek‐
tedir. 2012 istatistiklerine göre yanlızca Mevlâna Müzesini 1.565.862 turist ziya‐
ret etmiştir (http://www.kulturvarliklari.gov.tr).  Konya ili konaklama işletmele‐
ri 6922 yatak kapasitesine sahiptir, ayrıca 2012 yılı itibari ile yörede toplam 82 A 
grubu seyahat acentası bulunmaktadır (http://www.konilis.gov.tr).  
 
Konya İli ve Yakın Çevresinde Bulunan Suya Dayalı Rekreasyonel Olanak-
lar  

Konya  ili  toprakları  içerisinde  birçok  irili  ufaklı  akarsu  vardır. Bunlar  kar  ve 
yağmur  suları  ile beslendiklerinden  suları yaz  aylarında  azalmakta, bazen  ta‐
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mamen kurumaktadır. Başlıca  akarsular  şunlardır: Çarşamba  çayı,  İvriz Çayı, 
Balasan  Çayı,  Çiğil  Çayı,  Doğanhisar  Çayı,  Sille, May,  Değirmen,  Ölüpınar, 
Suludere, Gödene, Kaşaklı, Karasu, Beşgöz, İnsuyu Dereleri. 

Yöredeki  göllerin  isimleri  şunlardır:  Tuz Gölü,  Beyşehir Gölü, Akşehir Gölü, 
Suğla  (Karaviran) Gölü, Çavuşçu Gölü, Ereğli, Yunak, Çıralı Göl, Meyil Gölü, 
Meke Krater Gölü, Acıgöl, Düden Gölü, Deve Pınar  ( Murat  ) Gölü, Hotamış 
Gölü, Tevzihan Gölü. 

Şelaleler; Yerköprü Şelalesi (Göksu) (Hadim)  

Rafting : Beyşehir – Kuduz Çayı, Akören – Maviboğaz 

Scuba : Gökhüyük‐ Timraş  

Sportif olta balıkçılığı : Altınapa Barajı,  Akşehir Gölü , Beyşehir (Güldibi, Kara‐
diken, Şahapçı, Sulak, Soğla Mevkileri), Hüyük (Çavuşçu gölü) 

Su Sporları : Sille Barajı, Beyşehir (Karaburun Plajı) 

Yüzme Havuzları  : Konya  Büyükşehir  ve  İlçe    Belediyelerine  bağlı  hanımlar 
lokalleri bünyesinde   12, Gençlik ve Spor  İl Müdürlüğü’ne bağlı 6   ve 1   özel 
yüzme havuzu olmak üzere toplam 19 havuz bulunmaktadır.  

Hamamlar : İl merkezinde 11 adet hamam bulunmaktadır. 
Kaplıcalar: Konya İli’nde Ilgın Kaplıcaları, . İsmil Kaplıcaları, Seydişehir Termal 
Su Rezervleri, Beyşehir Termal  Su Rezervleri  (Kuşaklı Çamuru  ve Kaplıcası), 
Aşağıçiğil Kaplıcası, Yerköprü Karasu Ilıcası olmak üzere 6 adet kaplıca bulun‐
maktadır.  
 
Konya İli ve Çevresinde Doğaya Dayalı Rekreasyonel Olanaklar 
 

Avcılık: Bozdağ, Ahırlı (Giden Gelmez Dağları), Akşehir Gölü, Beyşehir (Üzüm‐
lü, Huğlu), Bozkır (Bozkır Civarı), Cihanbeyli Civarı, Doğanhisar Civarı, Hadim 
Civarı, Halkapınar (Giden Gelmez), Seydişehir (Giden Gelmez). 
 

İzcilik:  Beyşehir (Göl Kenarı‐Üstünler Karaburun Mevkii) 
 

Binicilik Atlı Doğa Yürüyüşü: Beyşehir (Anamas,İvrim ve Kızılkise mevkii) 
 

Bisiklet Yolları: Akşehir, Beyşehir (Karaburun,Karadiken,Çiftlik köy), Cihanbey‐
li  (Bolluk Gölü ), Konya Merkezde bulunan şehir içi bisiklet yolları. 
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Yürüyüş Alanları  (Trekking): Konya  (Glistra,Sille,Çatalhöyük), Akören    (Mavi 
Boğaz),  Akşehir    (Gelincik  Ana  Tepesi),  Beyşehir  (Yakamanas‐
tır,Karagöl,Kurucuova,Huğlu), Bozkır   (Zengibar),   Karapınar (Acıgöl ve Meke 
gölü) 
 

Dağcılık: Konya (Loras,Takkeli Dağ), Akören (Mavi Boğaz),  Akşehir  (Gelincik 
Ana Tepesi),   Beyşehir    (Anamas,Kızılkise mevkii,Büyükerenler  ), Ereğli  (Bol‐
kar), Seydişehir 
 

Foto  Safari:  Konya  (Glistra,Sille,Çatalhöyük,Meyil,Kız  ören  obruğu,meram), 
Akören  (Mavi  Boğaz),  Beyşehir    (ilçe  merke‐
zi,karagöl,yeşildağ,eflatunpınar,anamas), Cihanbeyli (Tuz Gölü),  Çumra (Dinek 
Beldesi Fosil Ardıç ), Halkapınar (Bereket Tanrısı), Hüyük (eflatunpınar , Kara‐
pınar  (Meke Gölü,Çıralı Obruğu),  Kulu  (Düden gölü), Seydişehir (Suğla Gölü)  
 

Kamp  Karavan:  Konya  (Meram,çayırbağı,akyokuş  tabiat  par‐
kı,kızılören,hatıp,dutlu  kırı,sille),   Akören  (Mavi  Boğaz),   Akşehir    (Hıdırlık), 
Beyşehir  (yakamanastırı,karaburun plaji,şahapçı mevkii), Bozkır    (Akçapınar), 
Çumra    (Apa Barajı), Güneysınır    (Akkışla ve kabakbaş),   Hadim    (Yerköprü 
Şelalesi), Halkapınar (İvriz), Ilgın (Çavuşçug ölü), Seydişehi  (Kocakoru ormanı 
Tabiat Parkı) 
 

Mesire  Alanları  ve  Kent  Parkları:  Tavusbaba   Mesire  Alanı,  Erenköy  Parkı, 
Konya Kent Ormanı, Kayacık Huzur Bahçeleri, İtfaiye Eğitim Parkı, Meşe Parkı, 
Çanakkale  Şehitliği, Dere Sosyal Tesisleri, Ladikli Ahmet Hüdai Parkı, Sancak 
Parkı, Prof. Dr.Erol Güngör Parkı, Kampüs Kavşağı, Şekerciler Parkı, Akyokuş 
Tesisleri  ,  Fetih  Parkı, Dr. Haris  Siladiç  Parkı,  Japon  Parkı,Karaaslan Hadimi 
Parkı, Kültürpark, Gülistan Parkı 
 

Kayak: Derbent (Derbent Dağları) 
 

Fauna  ve  Kuş  Gözlemciliği:  Akşehir  (Akşehir  Gölü),  Beyşehir  (Yeşil‐
dağ,Kızkalesi), Cihanbeyli    (Tuz Gölü,Bolluk Gölü,Tersakan Gölü), Ereğli  (Ak‐
göl  ),  Ilgın    (Çavuşçu gölü), Karapınar    (Meyil ve Meke Gölü), Kulu  (Kozanlı 
Gökgöl,Düden Gölü), Seydişehir  (Suğla Gölü), Yunak (Akgöl) 
 

Mağaracılık:  Beyşehir    (Balatini,körikini,suluin,susuz  güvercinlik,pınarbaşı), 
Derbent  (obruk  ve  güvercinlik mağaraları), Derebucak    (Balatini), Güneysınır  
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(Güvercinlik), Hadim  (Yerköprü mağarası),  Seydişehir  (Tınaztepe,sakaltıtan  ), 
Taşkent (Yerköprü) 
 

Yamaç Paraşütü ve Motorlu Paraşütçülük: Konya  (Takkeli Dağ), Akşehir  (Ak‐
şehir Sultandağları mevki), Beyşehir (Yakamanastır),  
 

Off Road ve Jeep Safari: Akören (Mavi Boğaz), Beyşehir (Yeşildağ,Üzümlü De‐
resi ve Kurucuova), Bozkır  (Bozkır Yaylası), Cihanbeyli  (Tuz Gölü), Karapınar  
(Karapınar Civarı) 
 

Milli  Parklar,  Tabiatı  Koruma  Alanları,  Tabiat  Parkları:  Akyokuş  T.P.  Yaka‐
manstır T.P. Beyşehir Gölü M.P Karaburun Ç.K.A. Ve G.K.A 
 

Hobi Bahçeleri: Karatay ve Meram Belediyelerine bağlı 2 adet hobi bahçesi bu‐
lunmaktadır. 
 
Konya İli ve Çevresinde Spora Dayalı Rekreasyonel Olanaklar 
 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Bağlı Tesisler: 
Stadyum Çim: 1 
Çim Saha: 24 
Sentetik Çim Saha: 2 
Toprak Saha: 23 
Spor Salonu: 20 
Yüzme Havuzu:  3 
Atış Poligonu: 6 
Teniskort: 4 
Moto Drag Pisti: 1 
Sentetik Atletizm Pisti: 2 
İzci Evi: 1 
Antrenman Salonu: 16 
Gençlik Merkezi: 1 
Diğer Tesisler: 
Belediye’ye Bağlı Hanımlar Lokalleri:12  
Bisiklet Yolları: İl merkezinde bulunan bisiklet parkuru uzunluğu 210 km olup, 
istasyon sayısı 4, akıllı bisiklet sayısı 500 adettir. Bisiklet kiralama koşulları ise, 
ilk yarım saat ücretsiz olup, sonraki her yarım saat için el kart ya da kredi kartı 
ile ödenebilen bir  liralık ücret karşılığıdır. Bisiklet  sporuna yönelik yatırımlar 
çerçevesinde Konya’da standartlara uygun olarak mavi renkte halka tahsis edi‐
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len bu bisiklet yolları haricinde bisiklet sporcuları için veledrom projesi devam 
etmektedir.  
 
Konya İli ve Çevresinde İzlemeye Dayalı Rekreasyonel Olanaklar  
 

Hayvanat Bahçesi: Karatay Hayvanat Bahçesi  
Seyir Terası: 2, Alaaddin Tepesi ve Akyokuş Mevkii 
Festivaller: 3‐5 Mayıs Ailenin Konya’ya Gelişi Tiyatral bir gösteri ile kutlanmak‐
tadır.22‐30 Eylül Mistik Müzik Festivali.7‐17 Aralık Şeb‐i Aruz. Kent Orman’da 
Hıdrellez Etkinlikleri. 
Müzeler: 11 
Türbeler: 35 
Kültür Merkezleri: 1 
Sergiler: 2 salon 
Tiyatro Salonları: 1 
Spor Müsabakaları: Futbol ve Bisiklet Turnuvaları 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Araştırma bulgularına göre Konya destinasyonu yerli ve yabancı turistler tara‐
fından ziyaret edilmektedir. İstatistiki verilere göre, 2012 yılında Konya’yı ziya‐
ret  eden yerli ve yabancı  turist  sayısı  1.707.156  olarak kaydedilmiştir. Ayrıca, 
2012 yılında Konya’da konaklayan yerli turist sayısı 606.314, yabancı turist sayı‐
sı ise 323.490 olarak kaydedilmiştir (http://www.konilis.gov.tr). Görüşmelerden 
elde edilen bulgulara göre Konya destinasyonuna gelen yerli ve yabancı turist‐
lerin geliş amaçları içinde ilk sırayı Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 3 müze‐
si  içerisinde olan Mevlana Müzesi’ni  ziyaret  amacı  oluşturmaktadır. Mevlana 
Müzesini  ziyaret  eden profil genelde günü birlik  ziyaret  amacıyla gelen Türk 
misafirlerden  oluşmaktadır. Ucuz  hediyelik  eşya  alıp,  çevre  gezisi  yapmadan 
müze  gezisi  sonrası  Konya’dan  ayrılmaktadırlar.  Eski  dönemlerde  Mevlana 
haftasında en fazla yabancı turist İran’dan gelmekteydi ve 4 gün konaklayan bu 
misafir kitlesi yüksek gelirli misafir grubundan oluşmaktaydı,  fakat  siyasi  se‐
beplerden dolayı bu oran düşmüştür.  Günümüzde ise Konya’ya gelen yabancı 
misafirler daha  çok Mevlana Müzesi’ni  ziyaret  eden, Konya  turunu yan ürün 
olarak satın alan yabancılardan oluşmaktadır. Acenta aracılığıyla gelip, İstanbul 
ve Kapadokya için tur satın alıp Konya’yı geçiş güzergahı olarak ziyaret etmek‐
tedirler. Konya Mevlana gezisi, Kapadokya Turlarını  zenginleştirme  amacıyla 
kullanılan bir yan ürün olarak görülmektedir. Konya’ya en çok turist gönderen 
ülkeler sırasıyla Japonya, Güney Kore ve Almanya’dır. 
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Mevlana amaçlı gezilerin dışında, Çatalhöyük ziyaretleri, Unesco Kültür Mirası 
listesine  girdikten  sonra  artmıştır.  Tanıtım  kitapçıklarında  Konya’nın  da  yer 
alması şehre yönelik turist akımında belli oranda hareketlilik yaratmıştır.  

Seyahat  Acentası  Yöneticileri,  Otel  Yöneticileri,  Turizm  Danışma  Bürosu 
Yöneticileri, Profesyonel Turist Rehberleri, Rekreasyon Bölümü Öğretim Üyeleri 
ile  yapılan  görüşmelerde,  görüşülen  kişiler Konya destinasyonuna  günübirlik 
gelen yerli yabancı turistlere yönelik aşağıda sıralanan ifadeleri kullanmışlardır: 

 “Gelen yabancı ziyaretçiler, Konya’da konaklamadan günü birlik ziya‐
retler gerçekleştiriyorlar ve genel turist sayısı içerisinde %10’luk dilimi 
oluşturan grup  ise Konya’ya münferit olarak gelerek Konya’da birkaç 
gün konaklıyor”. 

 “Konya  turizmi  şimdiye kadar  atıl kalmıştır  fakat bu bir  fırsat olarak 
değerlendirilebilir”. 

 “Konya sanayi  şehri olduğu  için  turizm potansiyelini kullanmaya  ihti‐
yaç  hissetmemiştir. Kapadokya’da  yapılan  turistik ürün  çeşitlendirme 
Konya için de uygulanmalıdır”.  

Kamu  idari personel ve yöneticileriyle yapılan görüşmelerde görüşülen kişiler 
Konya’ya ziyaret eden yerli yabancı  turistler  ile  ilgili olarak aşağıda  sıralanan 
ifadeleri kullanmışlardır: 

 “Yıl içerisinde, Konya’da en fazla turist yoğunluğu Şeb‐i Aruz Törenleri 
döneminde yaşanmaktadır”. 

 “Mevlana Kültür Merkezi’nde her cumartesi akşamı düzenlenen Sema 
Gösterileri yerli ve yabancı turistlerce ilgi görmektedir”. 

 “Konya’ya  yönelik  turizm  algısının değiştirilmesi  gerektiğini düşünü‐
yorum. Projeler halkla özdeşleşmiş değildir”. 

 “Konya’nın ulaşılabilir konumunu  turizm sektöründe de kullanmamız 
gerekmektedir”. 

Görüşmeler sonucunda Doğaya bağlı rekreasyon alanları ile ilgili görüşler şun‐
lardır: 

 “Doğaya dayalı  rekreasyon  imkanları Beyşehir’de mevcuttur. Seydişe‐
hir’de bir ormanlık alan bulunmaktadır. Sille’de ve Beyşehir’de münfe‐
rit olarak yamaç paraşütü yapılmaktadır, herhangi bir organizasyon bu‐
lunmamaktadır”.  

 “Beyşehir doğası tarihi ile el değmemiş bir yerdir. Su sporları, trekking, 
avcılık kamp turizmi gibi aktivitelerin yanı sıra kültür sanat faaliyetleri 
ile de önemli bir turizm merkezidir. Eksik yönü ise bölgeye ulaşım şart‐
larının zor olmasıdır. Gembos yolu ulaşım şartları  iyileştirildiğinde tu‐
rist sayısının artacağını bekliyorum”. 
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 “Tuz Gölü  ve Hadim Yerköprü  Şelalesi doğaya  bağlı  rekreasyon  ola‐
nakları açısından potansiyeli olan yerlerdir”. 

 “Tuz Gölü çevresinde iyileştirme yapılması, Tuzun tedavi edici özelliği 
sebebiyle bölgede  sağlık  turizmine hizmet verebilecek  tesislerin yapıl‐
ması ve sosyal tesisler ile de desteklenerek, ulaşım ve diğer alt yapı ola‐
naklarının geliştirilmesi ile burada mevcut bulunan potansiyel aktif hale 
getirilebilir”.  

 “Karapınar bölgesi de doğası itibariyle önemli bir turizm arzıdır”. 
 “Hali  hazırda  Kayacık  Koruluğu,  Kent  Ormanı,  Akyokuş’ta  mesire 

alanları mevcuttur. Gelecekte kullanıma açılmak üzere, belli alanlarda 
ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir”. 

 “Beyşehir Gölü ilerleyen yıllarda Milli Park olacaktır”. 
 “Huzur bahçeleri adı verilen hobi bahçelerinde her yıl eylül ayında ha‐

sat şenlikleri yapılmaktadır”. 
 “Kişi başı düşen ormanlık alan 8.8 metre karedir”. 
 “Dağcılık, doğa yürüyüşleri, yayla‐panayır etkinlikleri, uçurtma şenlik‐

leri vs. yapılabilir diye düşünüyorum. Bu  tür etkinlikler grup, dernek, 
topluluk vb. vesilesiyle yapıldığı için geniş kitleler bu organizasyonlar‐
dan yararlanamıyorlar. Faaliyetin yapılmasından ziyade öncelikle tanı‐
tımında eksiklikler var”. 

 “Konya’da kullanılabilir yeşil alan sayısı yetersizdir”. 
Suya bağlı rekreasyon alanları ile ilgili görüşler şunlardır: 

 “Suya dayalı rekreasyon imkanlarına dair Konya’da Beyşehir aktif ola‐
rak kullanılmalıdır”. 

 “Meke krater gölü ve  Sille gibi yerler potansiyel bir  değer olarak kul‐
lanılmalı”.  

 “Ilgın  İlçesi, Afyon gibi termal tesisleri  ile ünlü bir merkez haline geti‐
rilmelidir”. 

 “Ilgın  İlçesinde  termal  turizm  faaliyetleri  son derece amatör düzeyde‐
dir”. 

 “Suya bağlı  rekreasyon olanakları Konya’da bir  eksikliktir. Üniversite 
öğrencilerini  saymazsak  halk  arasında  böyle  bir  etkinlik  yapıldığını 
duymadım,  şayet  yapılıyorsa  da  bu  da  benim  eksikliğim  diyebilirim 
ama keşke yanılsam”. 

 “Konya’da suya bağlı rekreasyon olanakları kısıtlı”. 
 “Göksu Kop çalışması  sonrasında bu bölgede  su kaynaklarının artırıl‐

ması  ile suya dayalı rekreasyon olanakları geliştirilebilir. Baraj Gölleri‐
nin çevresinde sosyal tesisler artırılmalıdır”. 

 “Meram deresi ıslah edilip, aktif hale getirilmelidir”. 
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 “Konya’da başta Beyşehir Gölü’nde yapılacak olan aktiviteler başta ol‐
mak  üzere, Hadim  Yerköprü  Şelalesi,  Sille  Barajı,  Seydişehir Kuğulu 
Park, Cihanbeyli Tuz Gölü üzerinde Flamingoların doğal göç süreci ve 
doğaya  bağlı  rekreasyon  faaliyetler  ulusal  ve  uluslararası  projeler  ile 
desteklenerek alternatif turizme kazandırılabilir”. 

İzlemeye bağlı rekreasyon alanları ile ilgili görüşler şunlardır: 
 “Konya’da Kültür Turizmi ve İnanç turizmi kapsamında etkinlikler dü‐

zenleniyor”.  
 “Genel itibariyle şehirde kültürel aktivite sayısı çok az. Sema Gösterile‐

ri, Şeb‐i Aruz törenleri bu aktivitelere örnek olarak verilebilir”.  
 “İzlemeye dayalı rekreasyon olanaklarını geliştirmek için, şehrin doku‐

suna uygun tarihi ve kültürel değerlerin festivaller ile yaşatılması, tanı‐
tılması gerekmektedir. Örneğin Selçuklu Geleneği Olan  ‘okçuluk’ gele‐
neği festivaller düzenlenerek Konya sosyal hayatına kazandırılabilir”.  

 “Güzel Sanatlar Merkezi geliştirilmeli. Alan verilmemesi sebebiyle ön‐
cesinde geliştirilememiştir”.  

 “Konya önemli bir kongre merkezidir. İstanbul, Antalya ve Kapadokya 
destinasyonlarına alternatif olarak son yıllarda dikkat çekmektedir”.  

 “Konya’da izlemeye bağlı ilk akla gelen futbol maçları ve bunun dışın‐
da  bir  izleme  olanağı  olduğunu  ve  halkında  sevdiğini  düşünmüyo‐
rum”. 

 “Kültürparkta konserler, tiyatrolar, sergiler aktiviteler yapılmaktadır”.  
 “Tiyatrolar, konserler, sinemalar eskisi kadar ilgi görmüyor”. 
 “Konya’da  bilim  festivalleri  yapıldı  ve  Türkiye’nin  ilk  bilim merkezi 

açılacak, bunun  farklı bir  rekreasyonel alan alternatifi olacağına  inanı‐
yorum”.  

 “Konya’da Alaaddin Tepesi’nde ve Akyokuş Mevkiinde izlemeye daya‐
lı çeşitli rekreasyon alanları projeleri devam etmektedir.’  ‘Buna ek ola‐
rak şehirde tiyatro salonu, teleferik projeleri de devam etmektedir”. 

Spora bağlı rekreasyon alanları ile ilgili görüşler şunlardır: 
 “Ekonomik sebepler ve Medyanın etkisi ile son 20 yıldır Konyalıların da 

spora olan ilgisi azalmıştır”. 
 “Belli dönemlerde yüzme havuzları, spor alanları kuruldu fakat ilgi ol‐

madı. Yatırımların karşılığı olmadı”. 
 “Futbol müsabakaları, okul sporlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. 

Her okulda spor salonu olması gerekiyor. Anadolu Liseleri ve Fen Lise‐
lerinde  yüzme  havuzu  olmalıdır.  Bu  şekilde  çocukluk  dönemlerinde 
spor  etkinlikleri  ile  iç  içe  olabilen  gençlerde  spor  kültürünün  yaygın‐
laşması sağlanabilir”. 
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 “Küçük küçük semt sahaları yapılmalı. Şık sahalar yapılmalı ki spor ca‐
zip hale gelebilsin”. 

 “Hali hazırda, 3 tane tenis kortu var Konya’da. Bu çok yetersiz bir sayı‐
dır”. 

 “Beyşehir’de spor tesisleri kurulmak isteniyor fakat kurumlar arası fikir 
ayrılığı sebebiyle projeler tamamlanamıyor”. 

 “Doğa  yürüyüşleri, dağcılık,  izcilik ve üniversitelerce  yapılan  (Sadece 
öğrenim  dönemi  sonlarında  yapılan  çeşitli  spor  etkinlikleri)  ve  tüm 
bunların belli bir kural ve disiplin içinde yapıldığını sanmıyorum”. 

 “Rumi Çocuk Oyunları Konya Spora dayalı rekreasyon imkanları ile il‐
gili farklı bir aktivitedir”. 

 “Bisiklet Sporu Konya için önemli bir sportif aktivitedir, bisiklet turnu‐
vaları düzenlenebilir veya festivaller yapılabilir”.  

 “Spor köyü konseptli bir alan dahilinde, Konya’da stadyum, yüzme ha‐
vuzu, kapalı spor salonu, veledrom olacak”.  

 “Konya’da  bulunan  parkların  içerisine  spor  alanları  inşa  edildi  fakat 
çevreden gürültü geldiğine dair şikayetler alıyoruz”.  

 “Spora  bağlı  rekreasyon  alanı  ihtiyacına  karşılık,  ‘Hanımlar Lokalleri’ 
bünyesinde spor alanları halkın arzına sunuldu”.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu  çalışma Konya destinasyonundaki mevcut  rekreasyonel durumu değerlen‐
dirmek ve rekreasyonel potansiyeli araştırmak amacı ile yapılmıştır. Elde edilen 
bulgulardan ve bu bulguların değerlendirilmesinden bazı  temel sonuçlar çıka‐
rılmıştır. Birincisi, Konya destinasyonunda  suya yönelik  rekreasyonel  faaliyet‐
ler, öncelikli olarak ihtiyaç duyulan faaliyetlerdir. Bu nedenle; 

 Meram mesire alanının yeniden düzenlenmesi, 
 Şehir içindeki rekreasyon alanlarına havuzların, yapay göletlerin de ek‐

lenmesi ve yürütülmekte olan  rekreasyon  alanı projelerinin halkın bu 
ihtiyacına karşılık tamamlanması önerilmektedir. 

İkinci olarak, Konya’da bulunan  tarihi ve  turistik yerlerin çevresinde nite‐
likli tesis bulunmamaktadır. Bu açıdan; 

 Sille beldesinde devam eden restorasyon çalışmalarına ek olarak, yerel 
halkın turizm konusunda bilinçlendirilmesi ve yerel işletmecilerin yatı‐
rımlara teşvik edilmesi, gelen hedef turist kitlesi göz önünde bulundu‐
rularak, turistik tesisler bölgeye kazandırılmalıdır. 

 Sille’de su sporları ile ilgili organize faaliyetler yapılabilir.  
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 Beyşehir Gölü çevresindeki turistik tesisler yenilenmeli,  doğal çevreyle 
ve yörenin kültürü ile uyumlu yeni tesisler yapılmalıdır. 

 Çatalhöyük, Kilistra gibi ören yerleri çevresinde, söz konusu ören yerle‐
rinin tarih sahnesindeki önemini yansıtan turistik tesisler inşa edilmeli‐
dir.  

 Bir diğer sonuç, yerel yönetimlerin yapmış olduğu rekreasyon yatırım‐
larının halkla özdeşleşmiş olmaması, halkın  rekreasyon  faaliyetleri ve 
turistik değerler konusunda bilgi sahibi olmamasıdır.  

 Rekreasyonel aktiviteler  ile  ilgili  tanıtım ve bilgilendirmeler yapılması 
gerekmektedir.  

Çalışma bulgularından yola çıkarak, Konya destinasyonunda yapılacak 
her yenilik için kapsamlı bir şekilde ve uzun vadeli plan ve programların oluş‐
turması  gerekmektedir.  Ayrıca  Konya  destinasyonunda  mevcut  faaliyetlere 
ilişkin sorunlar çözümlenmeli ve yeni rekreasyonel alanlar ve faaliyetler gerek‐
sinim duyulan plan ve programlar dahilinde oluşturulmalıdır. Konya destinas‐
yonu için bu kapsamda bazı öneriler aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:  

 Konya’da yapılan festivallerin tanıtım amaçlı yapılması ve festival sayı‐
sının çok az olması gerekçesiyle, Konya’nın otantik dokusu ve coğrafi 
şartları kullanılarak  farklı  festivaller organize edilebilir. Örneğin; Ana‐
dolu  Selçuklu  kültürüne  ait  değerler  ile  ilgili  festivaller  yapılmalıdır. 
Örneğin; Selçuklu Mutfağı temalı bir festival gibi 

 Seydişehir’de eski Türk yaşam kültürüne ait köyler oluşturulabilir.  

 Sema gösterisi Mevlevi disiplininin en dikkat çeken ritüellerinden biri‐
dir. Konya’da bulunan kervansaraylardan birinde Sema Okulu açılabi‐
lir. Böylece yöre halkı için hem farklı bir rekreasyon alanı oluşturulmuş 
olur hem de geçmişten günümüze gelen değerlerimizi koruma ve gele‐
cek nesillere aktarma fırsatı olur. Örneğin  ‘sema terapisi’ konseptiyle 2 
haftalık bir kurs şeklindeki bir uygulama sonrasında katılımcılara Mev‐
levilik sertifikası verilebilir. Aynı şekilde keçecilik, ebru sanatı kursları 
düzenlenebilir. 

 Ereğli’ye yolunda birçok krater gölü bulunmaktadır. Turistik ürün çe‐
şitliliği  kapsamında,  Acıgöl’de  ‘dünya’nın  en  derin  gölüne  dalmak’ 
konseptli bir çekim merkezi yaratılabilir. 
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 Yerel halkla yapılan görüşmeler  sonucunda Konyalıların  trekking  için 
şehir dışına gittiği  sonucu ortaya  çıkmıştır. Bu doğrultuda Konya  için 
yürüyüş  rotaları  ve  haritaları  oluşturulması  gerekmektedir.  Var  olan 
yürüyüş parkurları ise yeniden düzenlenmelidir. 

 Şeb‐i Aruz haftası dışında izlemeye dayalı rekreasyon aktivitesi amacıy‐
la Konya’ya turist talebi olmamaktadır. İlde yapılan etkinlik tanıtımları 
artırılmalıdır.  

 Akşehir’de yamaç paraşütü  federasyonu kurulmalı ve bu sporun Kon‐
ya’da organize bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.   

 Ilgın’da  sadece  amatör  olarak  yürütülen  termal  turizm  faaliyetlerinin 
geliştirilerek, daha kaliteli standartlarda yapılmasına yönelik yatırımlar 
gerçekleştirilmelidir. 

 Mistik Müzik Festivali Konya için fırsat olarak değerlendirilmeli, ulusal 
ve uluslar arası platformlarda tanıtımı sağlanmalıdır. 

 Sille‐Çatalhöyük ve Konya Şehir Merkezi güzergahında dünya çapında 
organize edilen bisiklet turnuvaları düzenlenmelidir. 

 Türk Yıldızları dünyanın en önemli akrobasi takımlarından biridir, bü‐
tün Dünya akrobasi takımlarının katıldığı bir organizasyon  bir festival 
kapsamında yapılırsa ilgi çekebilir. 

 Kamu kurumlarındaki yetkililerin turizm sektörüyle ilgili kararlar alır‐
ken sektör temsilcilerinin fikirlerine danışarak kararlar almaları yapılan 
yatırımların etkinliği açısından önemlidir.  

Sonuç olarak,  Fiziksel ve kurumsal alt yapı; modern ve uluslararası dü‐
zeyde rekreasyonel alanlarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde ve   yapı‐
sal yönden  teşviklerin  sağlanmasında  son derece önemlidir. Çalışmaya  ilişkin 
elde edilen bulgulardan ve bu bulguların tartışılmasından çıkarılan temel sonuç; 
Konya destinasyonunda yaşayan yerel halk ve Konya destinasyonunu ziyaret 
eden yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından; rekreasyonel alanların yetersiz ol‐
duğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda; fiziksel ve kurumsal alt yapının 
kısa orta ve uzun dönemde planlı bir yapılanma ile;   mevcut ve yapılması plan‐
lanan rekreasyonel alan ve faaliyetlerin bölgenin karakteristik özelliklerine uy‐
gun olarak tasarlanması ve uygulanması, bölgenin turistik ve rekreasyonel alan‐
ların yaşam döneminin sağlıklı bir şekilde gelişmesine olanak sağlayacaktır.  
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; yaz spor okullarına katılan bireylerin yaşam doyumu ve serbest 
zaman tatmin düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belir‐
lemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013 Yılı Yaz Spor Okullarına devam eden 105’i 
kadın ve 110’u erkek 215 birey oluşturmaktadır. Araştırma kapsamındaki katılımcıların 
yaşları, 11 ile 20 arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 14.67 ± 2.08’dir. Araştırma‐
da veri toplama aracı olarak; ‘Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener ve ark., 1985)’ ve ‘Serbest 
Zaman Doyum Ölçeği (Beard ve Ragheb, 1980)’ kullanılmıştır. Veriler, betimsel istatistik 
yöntemler, t, MANOVA, ANOVA ve Pearson Correlation testleri kullanılarak analiz edil‐
miştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, katılımcıların yaşam ve serbest 
zaman doyum düzeylerinin genelde orta seviyenin üzerinde olduğu söylenebilir. Ayrıca 
araştırma sonucunda, katılımcıların “Serbest Zaman Doyum Ölçeği’nden aldıkları puan‐
ların cinsiyet ve sportif branş değişkenlerine göre anlamlı bir  şekilde  farklılaştığı görül‐
mekle birlikte  ‘Yaşam Doyumu Ölçeği’ ve  ‘Serbest Zaman Doyumu Ölçeği’ alt  faktörle‐
rinden alınan puanlar arasındaki korelasyon katsayıları pozitif yönde anlamlı bulunmuş‐
tur.  
 
Anahtar Sözcükler: Yaşam doyum, serbest zaman doyum, yaz spor okulları 
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GİRİŞ 

Parham  (1996),  serbest  zaman  etkinliklerinin,  genel  doyum  düzeyini  arttıran, 
stres ve rutinden kurtulmaya katkı sağlayan bir  faktör olarak düşünülmesinin 
yanı sıra özellikle çocukluk ve ergenlikte sosyal,  fiziksel, zihinsel ve duygusal 
gelişim açısından çeşitli faydalar sunan bir kaynak olarak da görüldüğünü be‐
lirtmektedir (Gökçe ve Orhan 2011). Bu açıdan bakıldığında sporun önemli bir 
serbest zaman etkinlik çeşidi olarak kabul görmesi  (Serarslan 1990; Karaküçük 
2008; Mutlu 2008), spor okullarına katılan bireylerin serbest zaman doyum ve 
yaşam doyum düzeylerinin  incelenmesi gerekliliğini de gündeme getirmekte‐
dir. 

Bireyin kendi yaşamından ya da aile, arkadaş, yaşanılan çevre gibi belir‐
li yaşam alanları açısından hoşnut olup olmadığına ilişkin yaptığı genel bilişsel 
değerlendirmeler olarak ifade edilen yaşam doyumu (Suldo ve Huebner 2006), 
genelde kişinin, iş, serbest zaman ve çalışma dışı zaman olarak tanımlanan ya‐
şama gösterdiği duygusal tepki olarak açıklanmaktadır (Vara 1999). Mannel vd. 
(1988) yaşam doyumu algısının gelişmesinde serbest zaman doyumunun önem‐
li  rol  oynadığını  belirtirken,  Riddick  (1986),  yaşam  doyumunu  açıklamanın 
ekonomik, ailevi, sağlık ve  işle  ilgili  faktörlerin yanı sıra, serbest zaman doyu‐
mu kavramını açıklamak ile mümkün olabileceğini ifade etmektedir (Wang vd. 
2008). Seigenthaler  (1997) serbest zaman doyumunu,  ‘bireylerin serbest zaman 
etkinliklerine katılarak bireysel ihtiyaçlarını karşılamaları sonucu oluşan olumlu 
hisler’  şeklinde  tanımlamaktadır  (Gökçe ve Orhan 2011). Bir diğer deyişle ser‐
best zaman doyumu, kısaca bireyin yeni beceriler kazanma, sağlık, sosyal, kül‐
türel, sportif veya sanatsal beklentilerle, aktif ya da pasif olarak katıldığı etkin‐
liklerden beklentilerinin karşılanma derecesi olarak da ifade edilebilir (Ardahan 
ve Lapa 2010). 

Yaşam doyumu ve serbest zaman doyumu kavramlarına ilişkin verilen 
bilgiler doğrultusunda, yaşam doyumu ve serbest zaman doyum düzeylerinin 
yüksek olmasının bireylerin yaşam kalitesinin artması yönünde oldukça önemli 
parametreler  söylenebilir.  Konu  ile  ilgili  araştırmalar  incelendiğinde,  yaşam 
doyumu  (Yetim  1991;  Selçukoğlu  2001;  Toros  2002; Huebner  2004; Çetinkaya 
2004; Suldo ve Huebner 2006; Çeçen 2007; Göç 2008; Kwan 2008; Baştuğ 2009; 
Çivitci 2009; Kumartaşlı 2010; Proctor vd. 2010; Yerlisu Lapa vd. 2012; Kong ve 
You 2013) ve serbest zaman doyumunu  (Karlı vd. 2008; Ardahan ve Lapa 2010; 
Çelik 2011; Chen vd. 2013) ayrı ayrı konu edinen çalışmalar olmakla birlikte her 
iki  değişkeni  birlikte  ele  alan  ve  aralarındaki  ilişkiyi  inceleyen  araştırmaların 
oldukça  sınırlı  olduğu  görülmektedir  (Brown  ve  Frankel,  1993;  Gökçe  2008; 
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Wang  vd.  2008; Ağyar  2013). Yapılan  araştırmalar  sonucunda  literatürde  yaz 
spor okullarına devam eden bireylerin yaşam doyumu ve serbest zaman doyu‐
mu arasındaki ilişkiyi konu edinen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 
nedenle araştırmadan elde edilen sonuçların, yaz spor okullarına devam eden 
bireylerin yaşam doyum ve serbest zaman doyum düzeylerinin belirlenmesi ve 
aralarındaki  ilişkinin ortaya konulması noktasında  literatüre katkı  sağlayacağı 
düşünülmektedir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı;  yaz spor okulları‐
na devam eden bireylerin serbest zaman doyumu ve yaşam doyum düzeylerini 
cinsiyet ve sportif branş değişkenlerine göre  incelemek ve aralarındaki  ilişkiyi 
belirlemektir. 

YÖNTEM 

Katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek ve tutum gibi özelliklerinin 
belirlendiği  tarama yönteminin kullanıldığı  (Fraenkel ve Wallen 2006’dan akt. 
Büyüköztürk 2012) araştırmanın çalışma grubunu, T.C. Gençlik ve Spor Bakan‐
lığı’na  bağlı  Spor Genel Müdürlüğü  tarafından  organize  edilen  2013 Yılı Yaz 
Spor Okullarına  devam  eden  farklı  sportif  branşlarda  (badminton,  basketbol, 
boks,  futbol, hentbol,  judo, karate,  taekwondo,  tenis, voleybol ve yüzme) 105’i 
kadın ve 110’u erkek 215 birey oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşları, 11 ile 20 
arasında değişmekte olup yaş ortalamaları 14.67 ± 2.08’dir. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından gelişti‐
rilen  ‘Kişisel Bilgi Formu’,  ‘Yaşam Doyumu Ölçeği  (YDÖ)’ ve  ‘Serbest Zaman 
Doyum  Ölçeği  (SZDÖ)’  kullanılmıştır.  Bireylerin,  yaşam  doyum  düzeylerini 
belirlemek amacıyla Diener ve  ark.  (1985)  tarafından geliştirilen, Yetim  (1993) 
tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘Yaşam Doyum Ölçeği’, 5 maddeden oluşmak‐
tadır. 7’li Likert tipinde hazırlanan ölçeğin maddeleri, (1) ‘Kesinlikle Katılmıyo‐
rum’, (2)  ‘Katılmıyorum’,  (3)  ‘Kısmen Katılmıyorum’,  (4)  ‘Kararsızım’,  (5)  ‘Kıs‐
men  Katılıyorum’,  (6)  ‘Katılıyorum’  ve  (7)  ‘Kesinlikle  Katılıyorum’  şeklinde 
puanlanmaktadır.   Ölçekten alınabilecek en düşük puan 7 ve en yüksek puan 
ise  35’dir.  Bu  araştırmada  toplanan  veriler  üzerinde  hesaplanan  Cronbach 
Alpha iç tutarlık katsayısı ise 0.81’dir. Uzun formu Beard ve Ragheb (1980) tara‐
fından  geliştirilen  ‘Serbest  Zaman  Doyum Ölçeği  (Leisure  Satisfaction  Scale‐
LSS)’ ise 2002’de Idyll Arbor Inc. tarafından 24 maddeye indirgenerek kısa form 
haline getirilmiştir. Gökçe ve Orhan (2011) tarafından geçerlik‐güvenirlik çalış‐
ması yapılarak Türkçe’ye uyarlanan LSS, 6 alt  faktörden  (Psikolojik, Eğitimsel, 
Sosyal, Rahatlama, Fiziksel ve Estetik) oluşmaktadır.   Ölçek maddeleri (1)  ‘Ne‐
redeyse Hiç Doğru Değil’, (2) ‘Nadiren Doğru’, (3) ‘Bazen Doğru’, (4) ‘Çoğu Kez 
Doğru’ ve  (5)  ‘Neredeyse Her Zaman Doğru’ biçiminde puanlanmaktadır. Bu 
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araştırmada  toplanan veriler üzerinde hesaplanan Cronbach Alpha  iç  tutarlık 
katsayısı ise 0.90’dır. 

Araştırmada  kullanılan  veri  toplama  araçlarının  uygulaması,  gerekli 
izinlerin  alınmasını  takiben  antrenman  saatlerinden  önce  gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma  kapsamında  yapılan  istatistiksel  analizler,  SPSS  20  istatistik  paket 
programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatis‐
tikî yöntem olarak;  frekans, aritmetik ortalama, standart sapma;  t,  tek  faktörlü 
MANOVA,  ANOVA  ve  Pearson  Correlation  testleri  kullanılmıştır.  Verilerin 
parametrik testlerin ön şartlarını sağlayıp sağlamadığına Skewness ve Kurtosis 
(verilerin  normal dağılım durumu) değerleri  ve Levene  (varyansların  eşitliği) 
testi sonuçları  incelenerek karar verilmiştir (Büyüköztürk 2008). Ölçeklerin gü‐
venirliklerini belirlemek için de Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışma  kapsamındaki  katılımcıların,  YDÖ’nden  aldıkları  toplam  puanların 
aritmetik ortalaması 5.19 ve standart sapması 1.23’tür. SZDÖ puanları  incelen‐
diğinde  ise  faktör bazında  ise en düşük ortalamanın Estetik boyutunda  (3.73), 
en yüksek ortalamanın da Eğitimsel ve Rahatlama boyutlarında  (3.94) olduğu 
görülmektedir.  

Tablo 1. Ölçek puanlarının dağılımı 

  Madde 
Sayısı  N    Ss  Çarpıklık Basıklık  Min.  Maks. 

Yaşam Doyumu Ölçeği  5  215  5.19  1.23  ‐0.884 0.669  7  35 
Serbest Zaman Doyum 
Ölçeği

24  215  3.86  0.60  ‐0.543 0.001  45  120 

     Psikolojik  4  215  3.87  0.75  ‐0.722 0.188  6  20 

     Eğitimsel  4  215  3.94  0.80  ‐0.768 0.122  6  20 

     Sosyal  4  215  3.90  0.73  ‐0.556 ‐0.110  7  20 

     Rahatlama  4  215  3.94  0.75  ‐0.618 ‐0.205  7  20 

     Fiziksel  4  215  3.79  0.74  ‐0.361 ‐0.419  7  20 

     Estetik  4  215  3.73  0.88  ‐0.670 0.001  4  20 

Katılımcıların YDÖ puanları, cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark‐
lılık göstermemektedir (t=0.286; p>0.05). MANOVA sonuçları, cinsiyet değişke‐
ninin SZDÖ alt  faktörleri üzerindeki  temel etkisinin anlamlı olduğunu göster‐
mektedir [λ=0.937, F(6, 208)=2.341, p<0.05]. Hangi bağımlı değişkenin çok değiş‐
kenli anlamlılığa katkı sağladığını anlamak amacıyla yapılan analiz sonuçlarına 
göre de cinsiyet ana etkisi açısından  ‘Psikolojik’  [F(1, 213)=5.438, p<0.05],  ‘Eği‐
timsel’ [F(1, 213)=8.285, p<0.01], ‘Sosyal’ [F(1, 213)=4.183, p<0.05]      ve ‘Rahatla‐
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ma’  [F(1,  213)=9.849, p<0.01]  alt  boyut puanlarının  anlamlı  olarak  farklılaştığı 
sonucuna  ulaşılmıştır.  Anlamlı  farklılığın  tespit  edildiği  tüm  alt  boyutlarda 
kadın katılımcıların ortalama puanları erkeklerin puanlarından daha yüksektir 
(Tablo 2). Sportif branş değişkenine göre katılımcıların YDÖ puanları, cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir (t=0.585; p>0.05). Ana‐
lizler, sportif branş değişkeninin SZDÖ alt faktörleri üzerindeki temel etkisinin 
olmadığını  [λ=0.950,  F(6,  208)=1.837,  p>0.05]  ancak  faktör  düzeyinde  sadece 
‘Psikolojik’ [F(1, 213)=6.906, p<0.05] boyutunda puanların anlamlı olarak farklı‐
laştığını göstermektedir. Anlamlı farklılığın tespit edildiği ‘Psikolojik’ boyutun‐
da takım sporları ile ilgilenen katılımcıların ortalama puanları, bireysel sporlar 
ile ilgilenen katılımcıların puanlarından daha yüksektir (Tablo 2). 

Tablo 2. Bağımsız değişkenlere göre ölçek puanlarının dağılımı 

 
Kadın
(N=105) 

Erkek 
(N=110) 

Bireysel
(N=138)

Takım
(N=77)

Ss    Ss  Ss  Ss 

Yaşam Doyumu Ölçeği  5.21  1.07  5.16  1.37  5.22  1.19  5.12  1.30 
Serbest Zaman Doyum 
Ölçeği

3.97  0.59  3.75  0.60  3.83  0.60  3.92  0.61 

      Psikolojik  4.00  0.70  3.76  0.79  3.77  0.79  4.05  0.66 

     Eğitimsel  4.10  0.72  3.79  0.85  3.94  0.81  3.93  0.79 

     Sosyal  4.00  0.77  3.80  0.68  3.86  0.72  3.96  0.75 

     Rahatlama  4.10  0.74  3.78  0.73  3.91  0.77  3.99  0.71 

     Fiziksel  3.84  0.73  3.73  0.75  3.77  0.74  3.81  0.73 

     Estetik  3.79  0.97  3.67  0.79  3.70  0.91  3.77  0.83 

Katılımcıların YDÖ  ve  SZDÖ  alt  faktörlerinden  aldıkları  puanlar  ara‐
sındaki  korelasyon  katsayıları  pozitif  yönde,  düşük  ve  orta  düzeyde  anlamlı 
bulunmuştur (Tablo 3).  

Tablo 3. YDÖ ve SZDÖ puanları arasındaki korelasyon sonuçları 

  Yaş. Doy.  Psikolojik Eğitimsel  Sosyal Rahatlama Fiziksel Estetik

Yaş. Doy.  1   

Psikolojik  0.362**  1  

Eğitimsel  0.387**  0.565**  1 

Sosyal  0.344**  0.563**  0.641**  1
Rahatla‐
ma  0.267**  0.523**  0.582**  0.670**  1

Fiziksel         0.167*  0.505**  0.560**  0.609**  0.541**  1

Estetik  0.359**  0.395**  0.402**  0.517**  0.492**  0.397**  1
*p<0.05, **p<0.01 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yaz spor okullarına devam eden bireylerin ‘Serbest Zaman Doyum Ölçeği’ pu‐
anları incelendiğinde faktör bazında en yüksek ortalamanın Eğitimsel ve Rahat‐
lama boyutlarında olması, Gökçe  (2008) ve Yang, Hou ve Tu (2008)  tarafından 
yapılan çalışmaların sonucuyla benzerlik göstermektedir.  

Araştırmadan  elde  edilen  bulgulara göre,  katılımcıların YDÖ’nden  al‐
dıkları puanlar cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
Bu  sonuç  literatürde  bazı  araştırma  sonuçlarıyla  paralellik  göstermektedir 
(Hampton ve Marshall 2000; Hintikka 2001; Selçukoğlu 2001;  Fugl‐Meyer, Me‐
lin ve Fugl‐Meyer 2002; Çetinkaya 2004; Akandere 2007; Otacıoğlu 2008; Baştuğ 
2009;  Kumartaşlı  2010).  Diğer  taraftan  araştırma  sonuçları,  birçok  çalışmada 
(Gökçe 2008; Kabanoff, 1982; Karlı vd. 2008;) elde edilen sonuçlara paralel ola‐
rak  serbest  zaman doyum düzeyi üzerinde  cinsiyet değişkenine  göre  anlamlı 
farklılıklar olduğunu göstermektedir. Tüm boyutlarda olmamakla birlikte “Ra‐
hatlama”  boyutunda  kadın  katılımcılar,  erkek  katılımcılara  göre daha  yüksek 
serbest zaman doyum düzeyine sahiptirler.  

Sportif branş değişkenine göre katılımcıların SZDÖ puanları  incelendi‐
ğinde sadece “Psikolojik” boyut için anlamlı farklılığın olduğu görülmekle bir‐
likte bu  farklılığın  takım  sporları  ile  ilgilenen katılımcıların  lehine olduğu gö‐
rülmektedir. McCarthy vd.  (2007)ʹnın araştırmasında da  takım sporları  ile  ilgi‐
lenen çocuklar, kazandıkları deneyimden bireysel sporlar  ile  ilgilenenlere göre 
daha tatminkâr olduklarını belirtmişlerdir.   

Araştırmada sonucunda, yaz spor okullarına devam eden bireylerin ya‐
şam doyumu ve  serbest zaman doyumu arasındaki korelasyon katsayıları an‐
lamlı  bulunmuştur. Bu  bulgulara paralel  olarak,  bazı  çalışmalarda  (Brown ve 
Frankel 1993; Rodriguez, Latkova ve Sun 2008; Wang vd. 2008; Ağyar 2013) da 
yaşam doyumu ve serbest zaman doyumu arasındaki ilişki anlamlı bulunmuş‐
tur.  

Çalışma grubunun, sadece bir şehirde yaşayan bireylerden oluşması araştırma‐
nın sınırlılığı olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden, daha geniş ve farklı karak‐
terdeki örneklemler üzerinde, konunun  eğitim ve gelir  seviyesi gibi  farklı ba‐
ğımsız değişkenler açısından da ele alınacağı çalışmalarla,  literatüre katkı sağ‐
lanacağı düşünülmektedir. 

 

 



II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 406

KAYNAKÇA 
Ağyar, E. (2013). Contribution of perceived freedom and  leisure satisfaction to  life satisfaction  in a 

sample of Turkish women. Social Indicators Research.  
Akandere, M. (2007). Huzur evinde kalan yaşlılarda fiziksel aktivitelerin yaşam doyum düzeylerine 

etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1‐9. 
Ardahan, F. ve Yerlisu Lapa, T. (2010). Üniversite öğrencilerinin serbest tatmin düzeylerinin cinsiye‐

te ve gelire göre incelenmesi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 21(4), 129‐136. 
Baştuğ, G. (2009). Voleybol antrenör adaylarının empatik becerileri ile yaşam doyumları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 222‐227. 
Beard JG, Ragheb MG. (1980). Measuring leisure satisfaction. Journal of Leisure Research, 12, 20‐33. 
Brown, B. A. ve Frankel, B. G.  (1993). Activity  through  the years: Leisure,  leisure satisfaction, and 

life satisfaction. Sociology of Sport Journal, 10, 1‐17. 
Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (9th ed.). Ankara: Pegem Akademi. 
Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştır‐

ma yöntemleri. Pegem Akademi, Ankara.  
Chen, Y. C., Li, R. H. ve Chen, S. H.  (2013). Relationships among adolescents’  leisure motivation, 

leisure  involvement, and  leisure satisfaction: A  structural equation model. Social  Indicators 
Research, 110(3), 1187‐1199. 

Çeçen, A. R. (2007). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve yaşam doyumu düzeylerine göre sosyal ve 
duygusal yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 
180‐190. 

Çelik, G. (2011). Kamu kuruluşlarında çalışan engelli bireylerin serbest zaman engellerinin ve tatmin düzey‐
lerinin  incelenmesi (Antalya merkez örneği). Yayımlanmamış yüksek  lisans tezi. Akdeniz Üni‐
versitesi, Antalya. 

Çetinkaya, H.  (2004). Beden  imgesi,  beden  organlarından memnuniyet,  benlik  saygısı, yaşam doyumu ve 
sosyal karşılaştırma düzeyinin demografik değişkenlere göre farklılaşması. Yayımlanmamış yüksek 
lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Mersin. 

Çivitci, A. (2009). İlköğretim öğrencilerinde yaşam doyumu: Bazı kişisel ve ailesel özelliklerin rolü. 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 29‐52. 

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of 
Personality Assessment, 49(1). 

Fugl‐Meyer, A.  R., Melin,  R.  ve  Fugl‐Meyer,  K.  S.  (2002).  Life  satisfaction  in  18‐  to  64‐year‐old 
swedes: In relation to gender, age, partner and immigrant status. Journal of Rehabilitation Me‐
dical, 34, 239‐246. 

Göç, Z. (2008). Predictive role of perfectionism on academic achievement and life satisfaction. Unpublished 
master dissertation. Boğaziçi University, İstanbul. 

Gökçe, H.  (2008). Serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo‐demografik değişkenlerle  ilişkisinin 
incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli. 

Gökçe, H. ve Orhan, K. (2011). Serbest zaman doyum ölçeğinin Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışma‐
sı. Spor Bilimleri Dergisi, 22(4), 139‐145. 

Hampton, N. Z. ve Marshall, A. (2000). Culture, gender, self‐efficacy and life satisfaction: A compa‐
rison between americans and chinese people with spinal cord  injuries. Journal of Rehabilita‐
tion, 66(3), 21‐28. 

Hintikka,  J.  (2001).  Religious  attendance  and  life  satisfaction  in  the  Finnish  general  population. 
Journal of Psychology and Theology, 29 (2), 158‐164. 

Huebner, E. S. (2004). Research on assessment of life satisfaction of children and adolescents. Social 
Indicators Research, 66, 3‐33. 

Bildiriler 407 

Kabanoff, B. (1982). Occupational and sex differences in leisure needs and leisure satisfaction. Jour‐
nal Of Occupational Behaviour, 3, 233‐245. 

Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon Boş zamanları değerlendirme. Ankara: Gazi Kitabevi. 
Karlı, Ü., Polat, E., Üzüm, H. ve Koçak, S.  (2008). Üniversite öğrencilerinin  serbest zaman  tatmin 

düzeyleri. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bolu, Türkiye. 
Kong, F. ve You, X. (2013). Loneliness and self‐esteem as mediators between social support and life 

satisfaction in late adolescence. Social Indicators Research, 110, 271‐279.   
Kumartaşlı, M.  (2010).  İlköğretim  ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik  tutumlarının 

ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, An‐
kara. 

Kwan, Y. K.  (2008). Life satisfaction and  family structure among adolescents  in Hong Kong. Social 
Indicators Research, 86, 59‐67. 

McCarthy, P. J., Jones, M. V. ve Clark‐Carter, D. (2007). Understanding enjoyment in youth sport: A 
development perspective. Psychology of Sport and Exercise, 9(2), 142–156. 

Mutlu, İ. (2008). Egzersiz yapan kişilerin boş zamanlarına yönelik tutumları üzerine bir araştırma (Kayseri 
İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Niğde Üniversitesi, Niğde. 

Otacıoğlu, S. G. (2008). Analysıs of job and life satisfaction of music teachers (Job and Life Satisfac‐
tion of Music Teachers). Turkish Journal Music Education, 1(1), 36‐45. 

Proctor, C., Linley, P. A. Ve Maltby, J. (2010). Very happy youths: Benefits of very high life satisfac‐
tion among adolescents. Social Indicators Research, 98, 519‐532. 

Rodriguez, A., Latkova, P. ve Sun, Y. Y. (2008). The relationship between leisure and life satisfaction: 
application of activity and need theory. Social Indicators Research, 86(1), 163‐175. 

Selçukoğlu, Z.  (2001). Araştırma görevlilerinde  tükenmişlik düzeyi  ile yalnızlık düzeyi ve yaşam doyumu 
arasındaki  ilişkinin  bazı  değişkenler  açısından  değerlendirilmesi. Yayımlanmamış  yüksek  lisans 
tezi. Selçuk Ünversitesi, Konya. 

Serarslan, M. Z. (1990). Spor pazarlaması: Sporun topluma yaygınlaştırılmasında pazarlama tekniklerinden 
yararlanma. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

Suldo, S. M. ve Huebner, E. S. (2006). Is extremely high life satisfaction during adolescence advanta‐
geous? Social İndicators Research, 78, 179‐203. 

Toros, T. (2002). Elit ve elit olmayan erkek basketbolcularda hedef yönelimi, güdüsel (motivasyonel) 
iklim ve yaşam doyumu. Spor Bilimleri Dergisi, 13(3), 24‐36. 

Vara, Ş.  (1999). Yoğun bakım hemşirelerinde  iş doyumu ve genel yaşam doyumu arasındaki  ilişkinin  ince‐
lenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ege Üniversitesi, İzmir. 

Wang, E. S., Chen, L. S., Lin, J. Y. ve Wang, M. C. (2008). The relationship between leisure satisfac‐
tion and life satisfactıon of adolescents concerning online games. Adolescence, 43, 177‐184. 

Yang, M. F., Hou, J. J. ve Tu, H. H. J. (2008). An empirical study of the effect of conscientiousness on 
leisure  satisfaction when playing online games. Social Behavior And Personality,  36(5),  659‐
664. 

Yerlisu Lapa, T., Ağyar, E. ve Bahadır, Z. (2012).   Yaşam tatmini, serbest zaman motivasyonu, ser‐
best zaman katılımı: Beden eğitimi ve spor öğretmenleri üzerine bir inceleme (Kayseri ili ör‐
neği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, 10(2), 53‐59. 

Yetim, Ü. (1991). Kişisel projelerin organizasyonu ve örüntüsü açısından yaşam doyumu. Yayımlanmamış 
doktora tezi. Ege Üniversitesi, İzmir. 

Yetim, U.  (1993)  Life  satisfaction: A  study  based  on  the  organization  of  personal  projects.  Social 
Indicators Research, 29, 277‐289. 



II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi  
31 Ekim – 03 Kasım 2013, Kuşadası, Aydın 

   Bütün hakları saklıdır. 

 
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme               

Stratejilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarına göre Analizi 
 

Tennur YERLİSU LAPA 
Akdeniz Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Rekreasyon Bölümü 
E‐posta: tennur@akdeniz.edu.tr 

 
Evren TERCAN 

Akdeniz Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği Bölümü 

E‐posta: evrentercan@akdeniz.edu.tr 
 
 
 

ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; üniversitede okuyan ve seçmeli beden eğitimi dersi alan öğrencilerin 
serbest zaman engelleri ile baş etme stratejilerinin (SZEBSÖ) cinsiyete ve rekreatif aktivite‐
lere katılım düzeyine  (süre/sıklık) göre  farklılaşıp  farklılaşmadığını karşılaştırarak analiz et‐
mektir. Araştırmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesinde 2012‐2013 Eğitim‐Öğretim yılın‐
da seçmeli beden eğitimi derslerinden Basketbol, Futbol, Güç Geliştirme, Dağcılık, Masa Te‐
nisi, Tenis, Voleybol, Dağcılık, Yüzme, Halk Oyunları dersinden birini seçmiş olan 617 erkek 
(Ortyaş=20.89±2.12) ve 383 kadın (Ortyaş=20.59±1.83) toplam 1000 (Ortyaş=21.78±2.02)   üni‐
versite öğrencisi oluşmaktadır. Araştırmada veri  toplama aracı olarak; araştırmacı  tarafın‐
dan geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Hubbard ve Mannell (2001) tarafından geliştirilen, El‐
kins (2004) tarafından rekreasyonel kampüs sporlarına modifiye edilen ve Beggs vd. (2005) 
tarafından  geçerliği doğrulanan;  Yerlisu  Lapa  (2012)  tarafından  Türkçe’ye uyarlanan  “Ser‐
best Zaman Engelleri  ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (Leisure Negotiation Strategies Scale)” 
kullanılmıştır. Katılımcıların Serbest Zaman Engelleri  ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği’nin za‐
man yönetimi stratejileri ve  içsel onaylama stratejileri alt boyutlarında cinsiyete göre yapı‐
lan Mann‐Whitney U testi analizi sonuçlarına göre fark bulunurken, rekreatif aktivitelere ka‐
tılım düzeylerine (süre/sıklık) göre yapılan Kruskal‐Wallis H testi analizi sonuçlarına göre ise 
zaman yönetimi stratejileri, beceri kazanma stratejileri, kişilerarası ilişkiler, fiziksel uygunluk 
stratejileri ve finansal yönetim alt boyutlarında anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak, er‐
keklerin zaman yönetimi stratejilerini geliştirmede, kadınların ise içsel onaylama stratejileri‐
ni geliştirmede daha iyi oldukları görülürken, katılımcıların rekreatif aktivite düzeyleri arttık‐
ça içsel onaylama dışında tüm alt boyutlarda daha iyi baş etme stratejileri geliştirdikleri söy‐
lenebilir. 
 
Anahtar Sözcükler: Rekreatif Aktiviteler, Serbest Zaman Engelleriyle Baş Etme Stratejileri 

 
 
GİRİŞ 

Farklı  disiplinlerde  yapılan  pek  çok  çalışma  bireylerin  kaliteli  bir  yaşam  için 
serbest zamanlarında düzenli olarak aktivitelere katılması gerektiğini belirtmek‐
tedir. Ancak özellikle spor bilimleri alanında yapılan birçok çalışmanın sonuçla‐
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rı bireylerin farklı nedenlerden dolayı yaşamları için çok önemli olan bu aktivi‐
telere yeterince katılmadıklarını göstermiştir.  

Son yıllarda serbest zaman konusunda yapılan çalışmaların en önemli 
konularından birisi de engellerdir (Jackson ve Scott, 1999). Serbest zaman araş‐
tırmalarının esas amaçlarından biri  insanların kendi hayatlarındaki serbest za‐
manlarında  nasıl davrandıklarını  anlamaya  yöneliktir. Bu  sebeple  hem  bireyi 
serbest  zaman  etkinliğine  yönelten  hem  de  bireyin  serbest  zaman  etkinliğine 
katılımını  engelleyen  faktörlerin  bilinmesi,  bireylerin  aktivitelere  neden  katıl‐
dıklarını, motivasyon  faktörleri,  yaşam  tatmini  (Huang  ve Carleton,  2003)  ve 
serbest zaman tatminini anlamayı kolaylaştıracaktır (Jackson, 1991).   Ayrıca bu 
sebeple hem bireyi serbest zaman aktivitelerine yönelten hem de bireyin serbest 
zaman  aktivitelerine  katılımını  engelleyen  faktörlerin  bilinmesi,  kişilerin  bu 
engellerle nasıl baş etme stratejileri kullandıklarını tespit etmeyi de kolaylaştır‐
maktadır. 

Genel  olarak  engel;  belli  bir  davranışın  oluşmasını  önleyen  bir  ya da 
birden çok sebebin bir araya gelmesiyle oluşan soyut veya somut yapıdır (Jack‐
son, 1988). Bu sebeple serbest zaman engelleri; bireyin serbest zaman faaliyetine 
katılmasını önleyen, tekrar sayısını azaltan, aktivitelere katılma arzularını kıran, 
zaman kaybına yol açan, serbest zaman hizmetlerinin avantajını ortadan kaldı‐
ran  ve  bu  aktivitelerden  beklenilen memnuniyet  derecesini  azaltan  faktörler 
kümesi olarak da ele alınabilir  (Jackson ve Henderson, 1995;  Jackson ve Scott, 
1999).  

Crawford ve Godbey (1987) engelleri üç grupta toplamıştır. Bunlar; bi‐
reylerin psikolojik durumunu ve tavrını içeren içsel engeller, birbirlerinden fark‐
lı  karakteristik  özelliklerinin  çatışmasından  kaynaklanan  kişilerarası  engeller, 
kişilerin serbest zamanlarını değerlendirme şekli ile ilgili taleplerle rekreasyonel 
faaliyetlerin ve alanların uyumsuzluğu sonucu oluşan yapısal engellerdir.  

Crawford,  Jackson,  ve  Godbey  (1991)  kişinin  deneyimlediği  engelleri 
hiyerarşik bir düzende  sıralamışlardır. Onlara göre;  iç  faktörler davranışın  en 
güçlü belirleyicileri  iken, dışsal  faktörler  en az  etkiye  sahiptir. Katılım düzeyi 
veya  katılmama  bu  faktörlerin  kendi  içinde  ve  birbirleriyle  olan  korelasyonu 
sonucu oluşan bir sonuçtur. Bu konuda yapılmış çalışmalardan biri olan Oh vd. 
(2001)  tarafından  yapılan  çalışmada  da  bu  görüşü  desteklemektedir. Yine  bir 
çok  çalışmada  (Frederick  ve  Shaw;  1995;  Henderson  vd.  1995;  Carroll  ve 
Alexandris,  1997; Hubbard  ve Mannell,  2001; Alexandris  vd.  2002)  hepsinde 
ortak olan serbest zaman aktivitelerine katılımı sınırlayan en güçlü faktör kişi‐
nin kendi zihninden kaynaklanan engeller olduğu ortaya konulmuştur.  
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Jackson, Crawford ve Godbey’e göre (1993) engeller kişilerin katılımını 
önlemez.  Serbest  zaman  katılımı,  ağırlıklı  olarak  bireyin,  rutine dayalı  olarak 
çok  faktörle  baş  etme  konusundaki  becerisine  bağlıdır  (Crawford,  Jackson  ve 
Godbey, 1991; Scott, 1991). Çoğu birey, engelleri yenebilmekte veya onlarla baş 
edebilmektedir. Jackson, Crawford ve Godbey’ın (1993) bu önermesi kapsamın‐
da  Jackson ve Rucks  (1995) ortaokul ve  lise öğrencilerinin engellerle baş etme 
stratejilerini  incelemişlerdir. Bu çalışmada öğrenciler tarafından en yaygın kul‐
lanılan baş etme stratejisinin zaman yönetimi becerisinin olduğu saptanmıştır. 
Adapte edilen diğer popüler stratejiler  ise; katılım  için yeni beceriler kazanma 
stratejisi, birlikte katılabilecek insanların etkili olduğu kişilerarası ilişkiler strate‐
jisi, fiziksel uygunluk stratejisi ve ayrıca maliyetli aktivitelere katılabilmek  için 
iş ya da diğer gelir kaynakların sağlandığı  finansal stratejilerdir. Daha sonraki 
yıllarda Hubbard ve Mannell (2001) bir rekreasyon şirketi ortamında engellerle 
baş etmeyi  incelemişlerdir. Rekreasyonla  ilgili şirketlerdeki çalışanları sorgula‐
mak için Jackson ve Rucks (1995) tarafından tanımlanmış olan baş etme strateji‐
lerine dayanan ve adı “Leisure Negotiation Strategies Scale” olan bir ölçek geliş‐
tirmişler. Bu ölçekte yer alan baş etme stratejileri; zaman yönetimi, beceri edi‐
nimi,  kişilerarası  koordinasyon  ve  finansal  kaynaklar  şeklinde  sıralanmıştır. 
Engellerin  rekreasyon  aktivitelerine  katılım  düzeyini  azaltmakla  birlikte  baş 
etme kaynaklarının daha fazla kullanımını tetiklediğini bulmuştur. Bu çalışma‐
nın sonuçları  Jackson, Crawford, and Godbey  (1993)  tarafından geliştirilen en‐
gellerle baş etme önermelerini ve motivasyonun baş etmedeki rolünü açıklayan 
bir  teorik modeli desteklemiştir. Daha  sonraki yıllarda bu ölçek Elkins  (2004) 
tarafından  rekreasyonel  kampüs  sporlarına  modifiye  edilmiş  ve  Beggs  vd. 
(2005)  tarafından geçerliği doğrulanmıştır. Bu ölçek  sırasıyla; zaman yönetimi 
stratejileri,  zamanın daha  iyi planlanması  ve  organizasyonu  ile  ilgili  konuları 
içermektedir. Beceri kazanma stratejileri, yeni becerilerin öğrenilmesi ve uygu‐
lanmasından  oluşmaktadır.  Kişilerarası  ilişkiler,  diğer  kişilerle  etkileşime  yol 
açan katılım stratejilerini  ifade etmektedir.  İçsel onaylama stratejileri bireylerin 
serbest  zaman  isteklerini değiştirme  derecesidir.  Fiziksel  uygunluk  stratejileri 
ise  fiziksel  uygunluğun  gelişimi  ve  yaralanmaların  engellenmesi  ile  ilgilidir. 
Finansal  yönetim  stratejileri  ise  serbest  zaman  aktivitelerine  katılabilmek  için 
finansal durumun iyileştirilme stratejilerini içermektedir (Beggs vd. 2005).  

Üniversite yılları bireylerin hayatında son derece önemli etkilere sahip 
bir  dönem  olarak  kabul  edilmektedir. Üniversitede  okuyan  gençlerin  serbest 
zamanlarını  rekreatif  aktivitelere  katılarak  değerlendirmeleri  belli  olanaklar 
dâhilinde olmaktadır. Birçok üniversite öğrencisi bu rekreatif aktivitelere katıl‐
mak için istekli olsa bile ve kampüs hayatı öğrencilerin katılacağı spor program‐
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ları ve aktiviteler sunsa bile çoğu “Tesis/Hizmet ve Ulaşım”, “Sosyal Ortam ve 
Bilgi Eksikliği”, “Birey Psikolojisi”, “Arkadaş Eksikliği”, “Zaman” ve “İlgi Ek‐
sikliği”  gibi  engellerden  dolayı  bu  aktivitelere  katılamamakta  ya  da  istediği 
düzeyde yapamamaktadır. Birçok öğrencinin bu engellerle baş edebilmek  için 
stratejiler geliştirdikleri gözlemlenmektedir. Engellerle baş etme kavramı kişile‐
rin  hayatında  önemli  bir  araçtır  (Henderson  ve  Bialeschki,  1993;  Samdahl  ve 
Jekubovich  1997;  Little  2000).  Ulusal  yazımda  Türk  üniversite  öğrencilerinin 
serbest zaman engelleri veya kısıtlayıcıları  ile  ilgili birçok  çalışma mevcutken, 
özellikle bu engellerle baş etmeye yönelik çalışmalar çok sınırlıdır. Hem ulusal 
yazıma katkı sağlamak, hem de üniversite öğrencilerinin hangi stratejileri geliş‐
tirdiklerini tespit etmek amacıyla, bu çalışmada üniversitede okuyan ve seçmeli 
beden eğitimi dersi alan öğrencilerin serbest zaman engelleri ile baş etme strate‐
jilerinin  (SZEBSÖ)  cinsiyete  ve  rekreatif  aktivitelere  katılım  düzeyine  (sü‐
re/sıklık)  göre  farklılaşıp  farklılaşmadığını  karşılaştırarak  analiz  etmek  amaç‐
lanmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu: Betimsel araştırma modelindeki araştırmanın örneklem gru‐
bunu Akdeniz Üniversitesinde 2012‐2013 Eğitim‐Öğretim yılında seçmeli beden 
eğitimi derslerinden Basketbol, Futbol, Güç Geliştirme, Dağcılık, Masa Tenisi, 
Tenis, Voleybol, Dağcılık, Yüzme, Halk Oyunları dersinden birini  seçmiş olan 
617  erkek  (Ortyaş=20.89±2.12)  ve  383  kadın  (Ortyaş=20.59±1.83)  toplam  1000 
(Ortyaş=21.78±2.02)  üniversite öğrencisi oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları:  

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi formunda öğrenci‐
lerin  yaş,  sınıf,  aktivitelere  aylık  katılım  sıklığını,  haftalık  katılım  süresini  ve 
sportif, sosyal, sanatsal/kültürel aktivitelere aktif veya pasif katılımlarının sor‐
gulandığı sorular yer almıştır. 
Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği (SZEBSÖ): Hubbard ve 
Mannell  (2001)  tarafından  geliştirilen,  Elkins  (2004)  tarafından  rekreasyonel 
kampüs  sporlarına modifiye  edilen  ve  Beggs  vd.  (2005)  tarafından  geçerliği 
doğrulanan “Leisure Negotiation Strategies Scale  (LNSS)  ‐ Serbest Zaman En‐
gelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği”nin Türk üniversite öğrencileri için Türk‐
çeye adaptasyonu Yerlisu Lapa  (2012)  tarafından gerçekleştirilmiş ve geçerliği 
ve güvenirliği test edilmiştir. Ölçek toplam 31 maddeden ve serbest zaman en‐
gelleri ile baş etme stratejileri olarak nitelendirilen altı alt faktörden oluşmakta‐
dır.  Bu  alt  faktörler; Zaman Yönetimi  Stratejileri,  Beceri Kazanma  Stratejileri, 
Kişilerarası İlişkiler, İçsel Onaylama Stratejileri, Fiziksel Uygunluk Stratejileri ve 
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Finansal  Yönetim  olarak  adlandırılmaktadır.  Yapılan  güvenirlik  analizinde 
Cronbach’s  alpha  katsayısı  0.85‐0.91  arasında  değişirken,  doğrulayıcı  faktör 
analizinde uyum indeksleri (GFI=0.85, AGFI=0.82, NFI=0.87, TLI=0.90, CFI=0.91, 
RMSA=0.072, SRMR=0.074) olarak bulunmuştur. Yapılan açımlayıcı faktör ana‐
lizine göre de 31 soruluk ölçeğin 4 sorusu binişik olduğu  için çıkarılmış ve 27 
sorudan oluşan 6  faktörlük ölçeğin açıklanan varyans oranı %53,86 olarak bu‐
lunmuştur. Ölçek 5’li Likert tip olup, “Asla” dan “Çok sık” a doğru 1 ile 5 puan 
arası değerlendirmeye sahiptir. Bu araştırma  için ölçeğin geneline  ilişkin  iç  tu‐
tarlılık katsayısı 0.91  iken, ölçeğin alt boyutlarına  ilişkin  iç tutarlılık katsayıları 
0.67‐ 0.87 arasında saptanmıştır.   

İstatistiksel  Analiz:  Araştırmada  verilerinin  analizinde  yapılan  istatistiksel 
analizler,  SPSS  18.5  istatistik  paket  programı  aracılığıyla  gerçekleştirilmiştir. 
Verilerin  değerlendirilmesinde  frekans,  aritmetik  ortalama,  standart  sapma 
kullanılmıştır.  parametrik  koşullar  yerine  gelmediğinden  araştırmada Mann‐
Whitney  U  ve  Kruskal‐Wallis  H  testleri  kullanılmıştır.  Verilerin  parametrik 
testlerin  ön  şartlarını  sağlayıp  sağlamadığı  Kolmogorov‐Smirnov  (verilerin 
normal dağılım durumu) ve Levene (varyansların eşitliği) testleri ile incelenmiş‐
tir (Büyüköztürk 2008). 

BULGULAR 

Tablo 1’de öğrencilerin Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeği 
ve alt boyutları ile ilgili tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. 

Buna göre öğrencilerin Serbest zaman engelleri  ile baş etme stratejileri 
ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 5 üzerinden 3.09 olarak bulunmuş‐
tur. Serbest zaman engelleri  ile baş etme stratejileri ölçeğinin en yüksek puana 
sahip alt boyutu 3.30 ortalama ile içsel onaylama stratejileri olduğu görülürken, 
en düşük puana sahip alt boyut ise 2.71 ortalama ile zaman yönetimi stratejileri 
alt boyutu olduğu görülmektedir.  
Tablo 1. Öğrencilerin Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri ile ilgili Tanımlayıcı İstatistikleri 

  n Ss) 
Zaman Yönetimi Stratejileri  1000 2.71(0.67)
Beceri Kazanma Stratejileri  1000 3.02(0.83)
Kişilerarası İlişkiler  1000 3.11(0.82)
İçsel Onaylama Stratejileri  1000 3.30(0.98)

Fiziksel Uygunluk Stratejileri  1000 3.21(1.06)
Finansal Yönetim  1000 3.18(0.97)
Toplam Ölçek   1000 3.09(0.66)
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Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin (SZEBSÖ)  alt 
boyutlarının cinsiyete göre  farklılaşıp  farklılaşmadığını belirlemek  için yapılan 
Mann‐Whitney U  testi  sonucu  zaman  yönetimi  stratejileri  ve  içsel  onaylama 
stratejileri alt boyutlarında  farklılaştığı görülmüştür. Buna göre  erkeklerin ka‐
dınlara göre serbest zaman engelleriyle daha iyi baş etmek için zaman yönetimi 
stratejilerini daha iyi geliştirdiklerini (U = 104411, p = 0.002, z = ‐3.106, r = ‐0.09); 
kadınların erkeklere göre ise içsel onaylama stratejilerini daha iyi geliştirdikleri 
(U = 104634, p = 0.002, z = ‐3.064, r = ‐0.09) görülmektedir (Tablo 2).  

Tablo 2. Değişkenlerin cinsiyete göre ortalama ve standart sapma değerleri  
Kadın (n=617)

Ss) 

Erkek (n=383) 

Ss) 
Zaman Yönetimi Stratejileri 2.64(0.64) 2.75(0.69) 
Beceri Kazanma Stratejileri 3.04(0.84) 3.00(0.82) 
Kişilerarası İlişkiler 3.06(0.81) 3.14(0.82) 
İçsel Onaylama Stratejileri 3.42(0.96) 3.22(0.98) 

Fiziksel Uygunluk Stratejileri  3.20(1.10) 3.22(1.03) 
Finansal Yönetim 3.27(0.94) 3.13(0.98) 
Toplam Ölçek  3.11(0.67) 3.08(0.65) 

Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin (SZEBSÖ)  alt 
boyutlarının rekreatif aktivitelere katılım düzeyine (süre/sıklık) göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek  için Kruskal‐Wallis H  testi yapılmıştır. Analiz so‐
nuçlarına göre Zaman Yönetimi Stratejileri (2 = 29.805, p = 0.000), Beceri Kazan‐
ma Stratejileri  (2 = 26.919, p = 0.000)  , Kişilerarası  İlişkiler  (2 = 12.451, p = 0.002), 
Fiziksel Uygunluk Stratejileri (2 = 24.529, p = 0.000), Finansal Yönetim (2 = 30.316, 
p = 0.000) alt boyutlarında ve toplam ölçek puanları (2 = 31.816, p = 0.000)  üzerin‐
de  rekreatif  aktivitelere  katılım  düzeyi  (süre/sıklık)  etkisinin  anlamlı  olduğu 
bulunmuştur. Yapılan Mann‐Whitney U  testi  karşılaştırmaları  sonucu  orta ve 
yüksek düzeyde aktivitelere katılanların düşük düzeyde katılanlara göre daha 
iyi baş etme stratejileri geliştirdikleri görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3. Değişkenlerin cinsiyete göre ortalama ve standart sapma değerleri  

Düşük (n=491)

Ss) 

Orta (n=328)

Ss) 

Yüksek (n=181) 

Ss) 
Zaman Yönetimi Stratejileri 2.83(0.67) 2.58(0.67) 2.62(0.65) 
Beceri Kazanma Stratejileri 3.14(0.81) 2.93(0.84) 2.84(0.80) 
Kişilerarası İlişkiler 3.19(0.84) 3.03(0.80) 3.01(0.87) 
İçsel Onaylama Stratejileri 3.37(0.93) 3.19(1.03) 3.29(0.98) 

Fiziksel Uygunluk Stratejileri  3.36(0.95) 3.15(1.14) 2.91(1.11) 
Finansal Yönetim 3.35(0.93) 3.08(0.95) 2.92(1.01) 
Toplam Ölçek  3.21(0.61) 2.99(0.69) 2.93(0.64) 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışma; üniversitede okuyan gençlerin serbest zaman engelleri ile baş etme 
stratejilerinin (SZEBSÖ) cinsiyete ve rekreatif aktivitelere katılım düzeyine (sü‐
re/sıklık) göre  farklılık gösterip göstermediğinin  incelenmesi  amacıyla gerçek‐
leştirilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin serbest zaman en‐
gelleri  ile  baş  etme  stratejileri  önem  sırasına  göre  içsel  onaylama  stratejileri, 
fiziksel  uygunluk  stratejileri,  finansal  yönetim,  kişilerarası  ilişkiler, beceri  ka‐
zanma  stratejileri  ve zaman  yönetimi  stratejileri  şeklinde  belirtmişlerdir.  Bu 
sonuç  literatür  ’deki  bazı  çalışma  sonuçlarıyla  paralellik  göstermemektedir. 
Beggs vd. (2005) 653 üniversite öğrencisi ayrıca Elkins  ‘in (2004) 500 üniversite 
öğrencisi  üzerinde  yaptıkları  çalışmalarda  da  serbest  zaman  engelleri  ile  baş 
etme stratejilerinde en üst sırada zaman yönetimi stratejisi yer almaktadır. Yine 
Jackson ve Rucks (1995)  tarafından kampüs sporlarına katılan kolej öğrencileri 
üzerine yapılan çalışmada da sırasıyla zaman yönetimi ve beceri kazanma stra‐
tejileri  en  önemli  baş  etme  stratejileri  olarak  bulunmuştur.  Bu  sonuç  Türki‐
ye’deki üniversite eğitimi ve serbest zamanı değerlendirme kavramı anlayışının 
Amerika gibi eğitimde belirli bir noktada olan bir ülkeye göre  farklı olduğun‐
dan kaynaklı olabilir. 

Serbest zaman  engelleri  ile baş  etme  stratejileri açısından  cinsiyet ara‐
sındaki farkın ortaya konması literatürü destekler niteliktedir. Beggs vd. (2005) 
yaptığı çalışmada ortaya konulduğu gibi bu çalışmada da erkek üniversite öğ‐
rencilerinin kadınlara göre engellerle daha  iyi baş etmek  için zaman yönetimi 
stratejilerini, kadınların  ise erkeklere göre  içsel onaylama stratejilerini daha  iyi 
geliştirdikleri sonucu bulunmuştur. Fakat Beggs vd. (2005) cinsiyete göre kişile‐
rarası  ilişkiler  ve  finansal  yönetim  stratejileri  açısından  bulduğu  anlamlı  fark 
çalışma ile paralellik göstermemektedir. Bu sonuç Kinnaird ve Hall (1994) ayrıca 
Annett  vd.  (1995)  tarafından  yapılan  çalışmalarda  kadın  ve  erkeğin  rekreatif 
aktivitelere katılım kararlarını vermelerine etki eden faktörlerin farklılık göster‐
diği  sonucuyla,  ayrıca Henderson  vd.  (1988)  tarafından  yapılan  çalışmada da 
ortaya konduğu gibi kadınların zaman, para, tesis, aile sorumlulukları, ilgi azlı‐
ğı, karar verme ve beden imgesi gibi engelleri daha önemli engeller olarak gör‐
dükleri  sonucuyla  açıklanabilir. Cinsiyete  göre  katılım  faktörleri  farklılaştıkça 
ve engellerin önemi değiştikçe baş etme stratejilerinin de değişmesi beklenen bir 
sonuç olarak görülebilir. 

Çalışmada elde edilen diğer bir sonuç  ise,  tüm baş etme stratejilerinde 
ve ölçeğin toplam puanında orta ve yüksek düzeyde rekreatif aktivitelere katı‐
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lanların düşük düzeyde katılanlara göre daha iyi baş etme stratejileri geliştirdik‐
leridir. Bu bulgu Elkins’in  (2004) üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışma 
ile örtüşmektedir.  

Bu  çalışmanın  en önemli  sınırlılığı  elde  edilen verilerin  sadece  tek bir 
üniversite  ile  sınırlı  olmasıdır.  İleriki  çalışmalarda  serbest  zaman  engelleri  ile 
baş etme stratejilerinin serbest zaman engelleri ve serbest zaman motivasyonu 
ile arasındaki  ilişkilerin  incelenmesi ve  farklı örneklemler üzerinde  çalışılması 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZ 
Bu araştırmada; rekreasyonun önemli bir parçası olan spor sektöründe, kamu ve özel sektör 
spor işletmelerinde görev yapan personelin iş‐aile çatışması ve yaşam doyumu düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmada veri  toplama aracı olarak, Yaşam Do‐
yumu Ölçeği (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985) ve İş‐Aile / Aile‐İş Çatışması Ölçekle‐
ri (Netemeyer Boles ve McMurrian, 1996)kullanılmıştır. Anketler, Ankara’da bulunan kamu 
ve özel spor  işletmelerinde görev yapan 250 erkek ve kadına uygulanmıştır. Araştırmadan 
elde edilen veriler SPSS 17 paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, Araştırmaya katılan 
bireylerden  elde  edilen  veriler  incelendiğinde,  katılımcıların  genelde  yaşam  doyumunun 
yüksek  seviyede olduğu  tespit edilmiştir. Yaşam doyumu  ile cinsiyet  farklılıkları  incelendi‐
ğinde, kadın katılımcıların yaşam doyumunun erkek katılımcılara göre daha düşük olduğu 
görülmüştür. Bunun yanında, araştırmaya katılan bireylerin gelir seviyesi ile yaşam doyumu 
arasındaki ilişki incelendiğinde, gelir seviyesi artıkça yaşam doyumunun da yükselmekte ol‐
duğu,  iki değişkenin pozitif yönlü bir  ilişki  içinde olduğu saptanmıştır.  İş‐aile ve aile–iş ça‐
tışma puanları ortalamanın üstünde bulunurken,  kamuda  çalışanların özel  sektöre oranla 
daha az iş‐aile çatışması yaşadıkları görülmüştür. Yaşam doyumu ve iş‐aile çatışması arasın‐
daki ilişki incelendiğinde ise, yaşam doyumu ile iş‐aile çatışması arasında negatif, aile‐iş ça‐
tışması arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 
 
 

GİRİŞ 

Bireylerin iş ve aile yaşamlarını tam olarak birbirinden ayıramaması, bu iki ya‐
şamın birbirinden çok farklı olan sorumluluk, gereklilik, getiri ve götürülerinin 
bireyde yarattığı baskı ve bu iki dünyanın birbirine olumsuz etkilerde bulunabi‐
leceği bireylerin yaşamlarında kritik bir yere sahiptir.   

Yaşam doyumu, genel olarak bireyin yaşamından duyduğu memnuni‐
yeti ifade etmekte, kişinin hayatının belli bir noktasında duygu ve zaman hak‐
kındaki  genel  bir değerlendirmesi ve öznel  bilişsel  bir  yargı durumunu  ifade 
eder (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985). Le Blanc, De Jonge, De Rijk ve 
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Schaufeli  (2001)’ye göre genel yaşam doyumu, bireyin  işi  ile birebir  etkileşim 
içindedir.   Yaşam tatminini etkileyen bir unsurlardan biri olan iş‐aile çatışması 
ise, bireylerde huzursuzluk, gerginlik ve stres gibi olumsuz duygu durumlarına 
neden  olmakta  (Tabuk,  2009),  çalışanların  performansını  da  olumsuz  yönde 
etkileyebilmektedir. İş‐aile çatışması konusu ilgili alanyazında sıkça yer almaya 
başlayan bir konu olarak, çok boyutlu ve çok yönlü bir süreçtir (Ergeneli, Ilsev 
ve Karapınar, 2010). Bu çatışmalar, işin bireyin ailedeki rolünün gerekliliklerinin 
yerine getirilmesini engellemesi ya da ailenin iş hayatını olumsuz yönde etkile‐
mesi gibi sonuçlar doğurmaktadır (Duxburry ve Higgins, 1994). Bireyin, iş ya da 
aile  hayatında  yaşadığı  sorunlar,  işinden  ya  da  ailesinden  aldığı  doyumu  ve 
bağlılığını etkilemekte bu bağlamda çatışmalar yaratmaktadır (Jackson ve dig., 
1985). İş aile çatışmasını, kişilik, cinsiyet, iş ile ilgili faktörler (çalışma saatlerinin 
fazlalığı ya da düzensizliği, yöneticilerin  tutumu, gelir düzeyi) ve aile  ile  ilgili 
faktörler  (evlilik  tatmini, çocuk bakımı, ebeveynler, aile krizleri, boşanma) gibi 
birçok faktör etkilemektedir. 

Yapılan araştırmalarda iş‐aile çatışması ile yaşam doyumu arasında ne‐
gatif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda, iş yükü (Shimazu ve Schaufe‐
li, 2009),  roller arası çatışma  (Hammer, Allen, ve Grigsby, 1997; Parasuraman, 
Greenhaus, ve Granrose, 1992; Thomas ve Ganster,1995), çalışan eşlerde iş den‐
gesi  (Barnett,  Raudenbush,  Brennan,  Pleck,  ve Marshall,  1995),  aile  yaşantısı 
(Johnson  ve  Jackson,  1998)  gibi  birçok  etkenin  bu  sonuçları  birebir  etkilediği 
görülmüştür.  İş‐aile  çatışmasının  bireyin  ruh  halini  olumsuz  etkilediği,  strese 
soktuğu ve psikosomatik hastalıklara neden olduğu düşünülürse  is‐aile  çatış‐
malarının en önemli sonuçlarından birinin de yaşam doyumunun azalması ol‐
duğu  anlaşılacaktır. Çünkü yaşam  tatminini oluşturan  temel unsurlardan biri 
bireyin işi olurken diğeri de bireyin ailesi ve çocuklarıdır (Tabuk, 2009). 

Bu  noktadan  hareketle,  çalışanların  iş  ve  aile  yaşamlarını  tam  olarak 
birbirinden ayıramaması ve bu  iki dünyanın birbirine olumsuz etkilerde bulu‐
nabileceği önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada; kamu 
ve özel  sektör  spor  işletmelerinde görev yapan personelin  iş‐aile  çatışması ve 
yaşam doyumu düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Örneklem 

Bu çalışmaya Ankara ilinde kamu ve özel sektör spor işletmelerinde çalışan 131 
kadın 119 erkekten oluşan 250 birey gönüllü olarak katılmıştır. Katılanların 87’si 
kamu 163’ü özel sektör çalışanıdır. Örneklemin demografik özelliklerini yansı‐
tan betimleyici istatistikler Tablo‐1’de sunulmuştur.   
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Tablo 1. Örnekleme Ait Betimleyici İstatistikler 

Demografik Değişken  Kategori  Sayı  Yüzde 

Yaş 

19‐25 yaş arası  119  % 47,6 

26‐30 yaş arası  112  % 45 

31‐35 yaş arası  19  % 7,4 

Çalışma Süresi 

0‐5 yıl  138  % 55,2 

6‐10 yıl  93  % 37,2 

11‐15 yıl  16  % 6,4 

16‐20 yıl  3  % 1,2 

Eğitim Düzeyi 

Lise  32  % 12,8 

Üniversite  211  % 84,4 

Yüksek Lisans  7  % 2,8 

Cinsiyet 
Kadın  131  % 52,4 

Erkek  119  % 47,6 

Çalışma Şekli 
Tam Zamanlı  132  % 52,8 

Yarı Zamanlı  118  % 47,2 

Medeni Durumu 
Evli  57  % 22,8 

Bekâr  193  % 77,2 

Çalıştığı Kurum 
Kamu Sektörü  87  % 34,8 

Özel Sektör  163  % 65,2 

Haftalık Çalışma Saati 

30 saatten az  20  % 8 

31‐40 saat  125  % 50 

41‐50 ssat  57  % 22,8 

51 saat ve üzeri  48  % 19,2 

Aylık Kazanç 

900 TL ve altı  6  % 3,6 

901‐1300 TL  100  % 40 

1301‐1800 TL  81  % 32,4 

1801‐2300 TL  39  % 15,6 

2301‐2800 TL  16  % 6,4 

2801 TL ve üzeri  5  % 2 

Veri Toplama Araçları 

Yaşam Doyumu Ölçeği; Diener, Emmons, Larsen ve Griffin  (1985)  tarafından 
bireylerin  yaşam  doyumu  düzeylerini  belirlemek  amacı  ile  geliştirilmiştir. 
Olumlu etki, olumsuz etki ve mutluluk (doyum) olmak üzere 3 alt boyut ve 10 
madde olarak geliştirilen ölçek; maddelerin birbirine olan benzerliğinden dolayı 
5 maddeye indirilmiştir (Diener ve ark., 1985). Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güve‐
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nirlik  çalışması Köker  (1991)  ve  Yetim  (1991)  tarafından  yapılmıştır. Ölçek  1 
(Hiç Uygun Değil)  ile 7  (Tamamıyla Uygun) arasında değişen Likert  tipinde 5 
maddeden  oluşan  bir  kendini  değerlendirme  ölçeğidir. Ölçekten  alınabilecek 
toplam puan 5 ile 35 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan 7 puan ve altının 
düşük, 13 puan ve üstünün yüksek yaşam doyumu, 8‐12 arasında kalan puanla‐
rın orta düzeyde bir yaşam doyumu gösterdiği bildirilmektedir (Altay ve Avcı, 
2009). Köker  (1991) ölçeğin üç hafta arayla uygulanan  test  tekrar  test  tutarlılık 
katsayısının  .85  olduğunu  belirlemiştir. Yetim  (1991)  ise  düzeltilmiş  split‐half 
değerini  .75 ve KuderRichardson‐20 değerini  ise  .78 olarak belirlemiştir. Aynı 
çalışmada iç tutarlılık katsayısının .85 olarak belirlenmiştir. Bu araştırmada Ye‐
tim  (1991)  ölçeği  kullanılmıştır.  Bu  çalışmada  yaşam  doyumu  ölçeğinin  alfa 
değeri tüm ölçek için 0,627 olarak hesaplanmıştır 

İş‐Aile  / Aile‐İş Çatışması Ölçekleri; daha önce geliştirilen ölçeklerdeki 
(Bedeian, Burke  ve Moffett,  1988;  Frone, Russell  ve Cooper,  1992; Kopelman, 
Greenhaus ve Connolly,  1983) maddeler üzerinde geliştirme ve geçerlik  çalış‐
maları yapılarak Netemeyer, Boles ve McMurrian  (1996)  tarafından oluşturul‐
muştur. İş‐Aile Çatışması Ölçeği, işten aileye doğru yansıyan çatışma düzeyini, 
Aile‐İş çatışması ölçeği ise aileden işe doğru yansıyan çatışma düzeyini ölçüm‐
lemek  için kullanılmaktadır. Ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanması Giray ve Ergin 
(2006)  tarafından  yapılmıştır.  5’er maddeden  ve  7’li  Likert  tipi  (1‐  kesinlikle 
katılmıyorum ve 7‐ kesinlikle katılıyorum) meydana gelmiştir. Bu ölçeklerden 
alınabilecek en düşük toplam puan 5, en yüksek toplam puan 35’dir.rapor edi‐
len Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı İş‐Aile Çatışması Ölçeği için 
(.88) ve Aile‐İş Çatışması Ölçeği  için  ise (.86)’dır. Beş maddeden oluşan  İş‐Aile 
Çatışması Ölçeğinin önceki çalışmadaki Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı (.89) 
olarak,  yine  beş maddeden  oluşan Aile‐İş  çatışması  ölçeğinin Cronbach Alfa 
güvenirlik katsayısı ise (.76) olarak bulunmuştur (Giray ve Ergin, 2006).  

Kişisel Bilgi Formu; Çalışmada katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni du‐
rum, haftalık  çalışma  süreleri ve aylık kazançları  ile  ilgili demografik bilgileri 
içeren form araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

BULGULAR 

a. Betimleyici İstatistikler 

Araştırmaya ait minimum, maksimum, ortalama değerler ve standart sapmaları 
içeren betimleyici istatistikler şekilde Tablo‐2’de sunulmuştur.   
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Tablo 2. Betimleyici İstatistikler 
DEĞİŞKEN  N  MİN.  MAKS.  ORT.  SS. 

YAŞAM DOYUMU 

Yaşam Doyumu  250  5  31  20,64  3,49 

İŞ‐AİLE ÇATIŞMASI 

Aile‐İş  250  5  30  17,20  4,52 

İş‐Aile  250  5  32  14,28  5,84 

  Yaşam  doyumu  endeksi  incelendiğinde  kişilerin  yaşam  doyumlarının 
ortalamanın  üzerinde  olduğu  (ort.=20,64;  ss.=3,49)  gözlenmiştir.  İş‐aile 
(ort.=17,20; ss.=4,52) ve aile‐iş (ort.=14,28; ss.=5,84) çatışması yaşanma sıklığı da 
yine ortalamanın üzerinde seyretmektedir. 

b. Demografik Değişkenlerin Etkisi 

Her  iki ölçeğe  ait yapılan  tüm değerlendirmelerde, öncelikle varyansların ho‐
mojenliği Levene F testiyle kontrol edilmiş ve tüm değişkenlerde grup varyans‐
larının birbirlerine eşit olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p< 0,05). Daha sonra yapı‐
lan  tek  faktörlü  varyans  analiziyle  (One‐Way ANOVA)  ve  t‐testi  ile  gruplar 
arasındaki farklılıklar ortaya konmuştur. 

  Cinsiyet,  çalışma  şekli ve medeni durum  ilişkisiz örneklemleri  için T‐
Testi (Independent Sample T‐Test); yaş, eğitim durumu, çalışma süresi, haftalık 
çalışma saati ve aylık kazanç  ile  ilgili olarak tek faktörlü varyans analizi (One‐
Way ANOVA) uygulanmıştır. Yaşam doyumu bağımsız değişkeni ile demogra‐
fik değişkenlerden cinsiyet ve aylık kazanç arasında anlamlı fark saptanmıştır. 
İş‐aile çatışması bağımsız değişkeni  ile çalışılan kurum  (kamu – özel) arasında 
anlamlı bir farklılaşma bulunmaktadır. Bu bağlamda, demografik değişkenlerle 
bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler Tablo‐3, 4 ve 5’de sunulmuştur. 
Tablo 3. Yaşam Doyumu ve İş‐Aile Çatışması Ölçeğinin Cinsiyete Göre ANOVA Sonuçları 
  Kareler Toplamı Sd. Kareler Ort. F Sig. Anlamlı Fark

İŞ‐AİLE  Gruplar Arası 9,765 1 9,765 ,477 ,491

Grup İçi 5081,631 248 20,490

Toplam 5091,396 249

AİLE‐İŞ  Gruplar Arası 71,304 1 71,304 2,102 ,148

Grup İçi 8413,096 248 33,924

Toplam 8484,400 249

YAŞAM DOYUMU  Gruplar Arası 150,394 1 150,394 12,945 ,000

Grup İçi 2881,206 248 11,618 Kadın‐Erkek

Toplam 3031,600 249
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Tablo 4. Yaşam Doyumu ve İş‐Aile Çatışması Ölçeğinin Çalıştığı Kuruma Göre ANOVA Sonuçları 
Kareler 
Toplamı  Sd.  Kareler Ort.  F 

İş‐Aile  Gruplar Arası 381,219 1 381,219  20,072 

Grup İçi 4710,177 248 18,993   

Toplam 5091,396 249    

Aile‐İş  Gruplar Arası 2497,124 1 2497,124  103,434 

Grup İçi 5987,276 248 24,142   

Toplam 8484,400 249    

Yaşam Doyumu Gruplar Arası 12,549 1 12,549  1,031 

Grup İçi 3019,051 248 12,174   

Toplam 3031,600 249    

Tablo 5. Yaşam Doyumu ve İş‐Aile Çatışması Ölçeğinin Gelir Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 

Kareler Toplamı Sd.  Kareler Ort.  F  Sig. 

İş‐Aile  Gruplar Arası 56,469 5 11,294 ,547  ,740 

Grup İçi 5034,927 244 20,635    

Toplam 5091,396 249    

Aile‐İş  Gruplar Arası 76,511 5 15,302 ,444  ,817 

Grup İçi 8407,889 244 34,459    

Toplam 8484,400 249    

Yaşam Doyumu Gruplar Arası 282,342 5 56,468 5,012  ,000 900‐1300 
900‐1300 
1300‐1800

Grup İçi 2749,258 244 11,267    

Toplam 3031,600 249    

c. Korelasyonlar 

Değişkenler arası korelasyonlar yaşam doyumu ve  iş aile yaşam çatışması  için 
hesaplanarak  Tablo‐7’de  sunulmuştur.  Buna  göre  yaşam  doyumu  ile  iş‐aile 
çatışması  arasında  pozitif  yönde  yüksek;  yaşam  doyumu  ile  aile‐iş  çatışması 
arasında ise negatif yönde düşük korelasyonlar bulunmaktadır. 

Tablo 6. Yaşam Doyumu ve İş‐Aile Çatışması Ölçeğinin Gelir Durumuna Göre ANOVA Sonuçları 
Kareler Toplamı Sd. Kareler Ort. F  Sig. 

İş‐Aile  Gruplar Arası 56,469 5 11,294 ,547  ,740 

Grup İçi 5034,927 244 20,635    

Toplam 5091,396 249    

Aile‐İş  Gruplar Arası 76,511 5 15,302 ,444  ,817 

Grup İçi 8407,889 244 34,459    

Toplam 8484,400 249    
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Yaşam Doyumu  Gruplar Arası 282,342  5 56,468 5,012 ,000 900‐1300 ile 2300‐2800 arası 
900‐1300 ile 2800 ve üzeri 
1300‐1800ile 2300‐2800 arası 

Grup İçi 2749,258  244 11,267

Toplam 3031,600  249

Tablo 7. Değişkenler Arasındaki Korelâsyonlar 

BOYUT  (1)  (2)  (3) 

1. YAŞAM DOYUMU  1       

2. İŞ‐AİLE ÇATIŞMASI  0,684**  1   

3. AİLE‐İŞ ÇATIŞMASI  ‐0,250**  ‐0,086  1 

** p< 0,01 

TARTIŞMA VE SONUÇ   

Bu araştırmada; kamu ve özel sektör spor işletmelerinde görev yapan persone‐
lin  yaşam  doyumu  ve  iş‐aile/aile‐iş  çatışması  düzeylerini  belirlenmeye  ve  bu 
hususların iş performansına olası etkileri tartışılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmaya katılan bireylerden elde edilen veriler incelendiğinde, ka‐
tılımcıların genelde yaşam doyumunun yüksek seviyede olduğu tespit edilmiş‐
tir. Yaşam doyumu  ile cinsiyet farklılıkları  incelendiğinde, kadın katılımcıların 
yaşam doyumunun erkek katılımcılara göre daha düşük olduğu görülmüştür. 
Bu bulgular Karlıdağ, Ünal ve Yoloğlu  (2001)’nun hekimlerle, Keser  (2005)’in 
otomotiv  sektörü ve Özdevecioğlu  (2003)’nun hizmet  sektörü  ile yaptığı araş‐
tırmalarla  tezatlık  göstermekle  birlikte,  yaşam  doyumunda  cinsiyet  farklılığı 
olmadığını  saptayan Çelik  ve  Tümkaya  (2012)’nın  öğretim  elemanları, Çeçen 
(2007)’nin  üniversite  öğrencileri,  Yılmaz‐Boylu  (2012)’nun  kamu  personeli  ve 
Baştuğ  (2009)’un  voleybol  antrenörleri  ile  yaptığı  araştırmaları  ile  de  ilişkisiz 
görülmektedir. Geleneksel aile yapılanmasının ve  toplumsal cinsiyet  rollerinin 
spor hizmetleri veren kadın katılımcılarda hala etkili bir faktör olarak yaşamla‐
rına yansıdığı düşünülmektedir.  

Bunun yanında, araştırmaya katılan bireylerin gelir seviyesi ile yaşam 
doyumu arasındaki ilişki incelendiğinde, gelir seviyesi artıkça yaşam doyumu‐
nun da yükselmekte olduğu, iki değişkenin pozitif yönlü bir ilişki içinde olduğu 
saptanmıştır. Araştırma bulguları  literatür  ile paralellik göstermektedir  (Akan‐
dere, Acar, Baştuğ,  2009; Diener ve Biswas‐ Diener  2002; Köker,  1991). Artan 
gelir  seviyesi  ile yaşama  ilişkin beklentilerin karşılanması,  ihtiyaçların gideril‐
mesi, bireylerin hayat standartlarının yükselmesi, sosyal hayata dahil olma ve 
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bireylerin hem  fizyolojik hem de psikolojik sağlıklarında önemli bir etken ola‐
rak görülmektedir.  

Yapılan analiz sonuçlarına göre, iş‐aile ve aile–iş çatışma puanları or‐
tanın üzerinde seyretmektedir. Kamuda çalışanlar özel sektöre oranla daha az 
iş‐aile çatışması yaşamaktadırlar. Bu iki değişken arasındaki ilişki incelendiğin‐
de  ise,  yaşam  doyumu  ile  iş‐aile  çatışması  arasında  negatif,  aile‐iş  çatışması 
arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bu noktada ilgili alanyazınla araş‐
tırma sonuçları paralellik göstermemektedir (Judge ve diğerleri, 1994;  Gutek ve 
diğerleri,  1991).   Analiz  sonuçları,  özel  spor  tesislerindeki  çalışma  saatlerinin 
fazlalığı,  çalışma  saatlerinin düzensizliği,  çalışma koşulları gibi birçok etkenin 
katılımcıların yaşam doyumları ve çatışmaları üzerinde daha fazla etki yaptığını 
göstermiştir. Bu durumun sebebinin örneklem grubunun büyük bir çoğunluğu‐
nun bekâr katılımcılardan oluşması olarak düşünülmektedir. Örneklem grubu‐
nun ev ve aile bireylerine olan sorumluluklarının azlığı, çocuk ve eş sorumlu‐
luklarının olmaması yaşam beklentilerini daha bireysel, kişisel gelişim gibi kari‐
yer önceliklerine yer vermeleri olarak açıklanabilir.    

DEĞERLENDİRME 

Sonuç olarak, spor  işletmelerinde görev yapan bireylerin yaşam doyumlarının 
yüksek  olduğu,  ancak  iş‐aile  ve  aile‐iş  arasında  çatışmalar  yaşadıkları  tespit 
edilmiş; yaşam doyumlarını yüksek tutan faktörlerin başında da gelir durumla‐
rının geldiği görülmüştür. Bunun yanında, gelir tablosun mevcut asgari ücretin 
çok da üstünde olmadığı göz önüne alındığında,  bekâr katılımcıların çoğunlu‐
ğu dikkat çekmiş, bu yönde de elde edilen sonuçlar olası olarak değerlendiril‐
miştir.  Bu  noktadan  hareketle,  araştırmanın  gelecek  araştırmalar  için  önerisi 
daha geniş bir kitleyle yaşam doyumu kavramına farklı değişkenlerle bakılma‐
sıdır.   
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 ÖZ 
Bu çalışmanın amacı; rekreatif etkinlik olarak yaz spor okullarını tercih eden çocukların ebe‐
veynlerinin bu kurslar hakkında ki görüşlerinin ve çocuklarından boş zamanlarını değerlen‐
dirme kapsamında beklentilerinin  incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmanın örneklemini  İz‐
mir Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürlüğü bünyesinde açılmış yaz spor okullarına kayıtlı 
olan 119 çocuğun ebeveynleri oluşturmuştur ( X yaş=39.54, SS= 6.44). Boş zaman aktivitele‐
rine ve  spora  katılım düzeylerini belirlemek amacıyla araştırmacılar  tarafından hazırlanan 
“Genel Bilgi Formu” ve Elçi ve Mülazımoğlu Ballı (2010) tarafından geliştirilen ve araştırma‐
cılar  tarafından bazı maddeler eklenip‐çıkartılarak  son halini alan  “Çocukların Serbest Za‐
man Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılımları İle İlgili Ailelerin Görüş ve Beklenti Anketi” 
katılımcılar tarafından doldurulmuştur. Bununla birlikte; yaz spor okullarının etkinliği ve ye‐
terlilik düzeyi ile ilgili sorular anket formuna eklenmiştir. Toplanan veriler, SPSS 16.00 ista‐
tistik  programı  kullanılarak  ortalama,  standart  sapma,  yüzde,  frekans  dağılımları  ve  bazı 
önermeleri karşılaştırabilmek amacı  ile Ki‐Kare  testi analizlerinden  faydalanılmıştır. Sonuç 
olarak; araştırmaya katılan ebeveynler çocuklarının boş zaman aktivitelerini daha çok bilgi‐
sayar ve internet ile zaman geçirerek, arkadaşlarıyla sohbet ederek ve müzik dinleyerek ge‐
çirdiklerini düşünürken; buna karşın çocuklarının boş zamanlarını kitap ‐ dergi okuyarak, ze‐
ka oyunları  ile uğraşarak,  konsere  sinemaya  giderek  geçirmelerini  istemektedirler. Ayrıca 
ebeveynler çocuklarının ileride ilgilenmeleri istedikleri spor düzeyi içinde yaz spor okulları‐
nın yeterli düzeyde olduklarını düşünmektedirler.  
 
Anahtar Kelimeler: Boş zaman, spor ve çocuk, ebeveyn, yaz spor okulları  

 
 

GİRİŞ 

Boş zaman kavramının  tanımı evrensel olmamakla birlikte  farklılıklar gösterse 
de, boş zaman genellikle ”özgür iradeyle, haz almak amacı ile yapılan aktivite‐
lerin  gerçekleştiği  zaman  dilimi”  olarak  açıklanmaktadır  (Kındal,  Shores  ve 
Stephanie, 2010). 

     Rekreasyon  ise  insanların  sahip  oldukları  boş  zamanlarında;  uzaklaşmak, 
dinlenmek, gezme‐görme,  sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantı‐
lar elde etme gibi pek çok amaçla, ev dışında veya ev  içinde, açık veya kapalı 
alanlarda ya da pasif‐aktif  şekillerde, kent  içinde veya kırsal alanlarda yapılan 
etkinliklere katılmaları olarak tanımlanmaktadır (Karaküçük, 2005). Yani rekre‐
asyon,    insanların  boş  zamanlarında  yaptıkları  bu  etkinlikleri  ifade  eden  bir 
kavramdır (Üstün, 2013). 

     Ülkelerin özellikle sosyal hayatlarında, gelişmişlik derecelerine paralel olarak 
gittikçe önemi artan rekreasyon etkinlikleri, çeşitli ülkelerde ya aynı isim altında 
ya da  eğlence,  sanat, kültürel  faaliyetler  ile birlikte beden  eğitimi,  spor, dans, 
avcılık,  balık  tutma  vs.  gibi  boş  zamanların  bileşenleri  ile  ifade  edilmektedir 
(Özdilek, Demirel ve Harmandar, 2007; Demirel ve Harmandar, 2009).  
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     Rekreasyon etkinliklerine katılmak önemlidir. Bireylerin sosyal, psikolojik ve 
kültürel yönden gelişmesinde  etkili olan  rekreasyon  faaliyetleri  insan unsuru‐
nun, topluma sosyal ve ekonomik yönden daha çok katkıda bulunmasına imkân 
sağlamaktadır. Rekreasyonu önemli yapan diğer bir başka neden de bireylerde 
çeşitli doyumlara yol açmasıdır. Başka bir değişle rekreasyon faaliyetleri, birey‐
lerin  sosyalleşmesi  toplumla  bütünleşmesi  gibi  açılardan da  etkili  olmaktadır 
(Özkalp, 1997, Üstün, 2013). Ayrıca  fiziki sağlık gelişimi yaratmak, ruh sağlığı 
kazandırmak,  insanı  sosyalleştirmek,  kişisel  beceri  ve  yeteneğini  gelişmesini 
sağlamak, yaratıcı gücü geliştirmek  rekreasyon  faaliyetlerinin bireylere kazan‐
dırmayı amaçladığı özelliklerden bazılarıdır (Karaküçük, 2005). 

     Toplumsal saldırganlığı azaltmak, kişinin hayatında karşılaştığı olumsuzluk‐
ları önlemek, okul, iş ve toplumda sağlıklı bireyler yetiştirmek ve bireyleri yük‐
sek standartlara ulaştırmak da rekreasyonun amaçları arasında sayılabilmekte‐
dir (Gözaydın, 2001). 

     Boş  zamanı değerlendirme  alanındaki  toplumsallaşma,  erken  çocukluk dö‐
neminden  başlayıp,  ergenlik,  gençlik  ve  yetişkinlik  dönemlerinde  değişerek 
süren bir olgudur (Hoff ve Ellis, 1992). Bundan dolayı çocuğun ait olduğu top‐
lum ve aile ortamı onun boş zaman aktivitelerinde seçim sürecini de etkileye‐
cektir. Bu  süreç  ailenin  çocuklarından gelecekteki beklentilerine göre  şekillen‐
mektedir.  

     Ailelerin, çocuklarının  fiziksel ve psiko‐sosyal gelişimine ve boş zamanları‐
nın değerlendirilmesine yarar sağlayacağını düşündükleri için, çocuklarını ken‐
dilerinin belirledikleri veya çocuklarının istedikleri bir spor branşına yönlendir‐
diklerini ifade etmişlerdir (Şahan vd., 2004).  

     Bu çalışmada rekreatif etkinlik olarak yaz spor okullarını tercih eden çocuk‐
ların ebeveynlerinin bu kurslar hakkında ki görüşleri değerlendirilmiş, yaz spor 
okullarının hangi sportif düzey için ne derece yeterli olduğu ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.  İncelenen  literatürde  yaz  spor  okullarının  yeterliliği  konusunda 
önemli bir  çalışmaya  rastlanmaması ve yaz  spor okullarının ülkemiz  çapında, 
yaz  tatillerinde ebeveynlerin  tercih ettikleri önemli bir  sosyal aktivite alanı ol‐
duğu düşünüldüğünde bu okulların sporcu yetiştirme noktasındaki yeterliliğini 
değerlendirmek  çalışmamızın  önemini  arttırmaktadır.  Bununla  birlikte  ebe‐
veynlerin çocuklarının boş zamanlarını değerlendirme noktasında onlardan ne 
bekledikleri,  bu  beklentiler  doğrultusunda  ise  çocuklarının  hangi  boş  zaman 
aktivitelerini  tercih  ettiklerini  karşılaştırmak  ebeveyn  ve  çocuk  açısından  boş 
zamanın algılanış biçimini ortaya koymada bize yol gösterecektir.  
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  Araştırma kapsamında  ebeveynlerin  çocuklarından boş  zamanlarını değer‐
lendirmeleri hangi sosyal aktivite yönünde beklentide oldukları, çocukların bu 
boş  zaman  aktivitelerine ne derece  cevap verdiklerini  anlamaya  çalışılacaktır. 
Bununla birlikte çalışmamızın; yaz spor okullarının boş zamanları değerlendir‐
me  noktasında  yeterliliği  ve  sporcu  yetiştirmedeki  yerini  anlama  konusunda 
gelecekte yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı beklenmektedir.  

YÖNTEM 
Örneklem: 

Çalışmanın örneklemini, İzmir İlindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlü‐
ğü bünyesinde açılmış olan yaz spor okullarına (İl Spor Merkezleri) kayıtlı 119 
çocuğun ebeveynleri ( X yaş=39.54, SS= 6.44) oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları: 

Ebeveynlerin ve çocuklarının demografik bilgilerini elde edebilmek, boş zaman 
aktivitelerine  ve  spora  katılım  düzeylerini  belirlemek  amacıyla  araştırmacılar 
tarafından hazırlanan “Genel Bilgi Formu” ile Elçi ve Mülazımoğlu Ballı (2010) 
tarafından  geliştirilen  ve  araştırmacılar  tarafından  bazı  maddeler  eklenip‐
çıkartılarak son halini alan “Çocukların Serbest Zaman Aktiviteleri ve Spor Faa‐
liyetlerine Katılımları İle İlgili Ailelerin Görüş ve Beklenti Anketi” kullanılmış‐
tır. 

Çocukların Serbest Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetlerine Katılımları İle 
İlgili Ailelerin Görüş ve Beklenti Anketi 

Elçi ve Mülazımoğlu Ballı (2010) tarafından geliştirilen bu ölçek anket geliştirme 
ve nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak geliştirilmiştir. Nitel araştırmada 
ve  anket  geliştirme  süreçlerinde  geçerlilik  ölçme  aracının  ölçmeyi  amaçladığı 
olguyu  doğru  ölçmesi  ile  yakından  ilişkilidir.  Bu  durumda  toplanan  veriler 
gerçeği yansıtır ve araştırma sonuçlarının geçerliğine katkıda bulunur. Üzerinde 
çalışılan olgu veya konuyu bir bütün olarak incelemesi, bir fotoğraf oluşturula‐
bilmesi için elde ettiği verileri teyit etmesine yardımcı olacak bazı ek yöntemler 
(katılımcı  teyidi, meslektaş  teyidi, uzman  incelemesi v.b.) kullanılması gerekir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu bağlamda anket geliştirilme süreci; alanında uz‐
man 5 farklı araştırmacının teyidi alınarak düzenlenmiştir. Bu anket geliştirme 
süreci ekleme ve çıkartılma yapılarak çalışmamızda kullanılan ankette de uygu‐
lanmıştır. Nitel çalışmalarda ve anket çalışmalarında verilerin kayıt edilmesin‐
de, gözlemlenmesinde birden fazla araştırmacının, veri kaynağının kullanılması 
ve gözlemler arası tutarlılığın incelenmesi sonuçların güvenirliliğine ilişkin bilgi 
vermektedir (Büyüköztürk vd., 2012).  
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     Gerekli meslektaş teyidi alındıktan ve katılımcı görüşleri çerçevesinde şekil‐
lenen  anketin  birinci  bölümü;  çocuklarının  boş  zamanlarında  tercih  ettikleri 
aktiviteler ve ebeveynlere göre çocukların hangi boş zaman aktivitelerini tercih 
etmeleri gerektiğine yönelik sorularından oluşmuştur.  

     İkinci bölüm; ebeveynlere göre boş zaman aktivitelerinin çocuklar üzerindeki 
etkileri hakkındadır. Araştırmacı  tarafından bu bölüme orijinal anketten  farklı 
olarak yaz spor okullarının çocuklar üzerindeki katkı düzeylerini ölçmek amacı 
ile iki önerge yerleştirilmiştir.  

     Üçüncü bölüm ise; çocukların boş zaman aktivitelerine hangi sıklıkla katıldı‐
ğı, ebeveynlere göre çocukların boş zaman aktivitelerine hangi sıklıkla katılması 
gerektiği, çocuklarının gelecekte sportif etkinliklere hangi düzeyde katılmasını 
istedikleri,  yaz  spor  okullarının  bu düzey  için  yeterli  olup  olmadığına  ilişkin 
sorulardan oluşmaktadır.  

Verilerin Toplanması ve Analizi 

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor  İl Müdürlüğünden gerekli  izinler alındıktan 
sonra bilgi formu ve “Çocukların Serbest Zaman Aktiviteleri ve Spor Faaliyetle‐
rine Katılımları İle İlgili Ailelerin Görüş ve Beklenti Anketi” araştırmacılar tara‐
fından İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait 3 farklı tesiste katı‐
lımcılara uygulanmıştır. Katılımcı anket hakkında bilgilendirilmiş ve anlamadı‐
ğı yerlerde araştırmacıya soru sorabileceği hatırlatılmıştır. Bilgi formu ve anket 
sonucunda  elde  edilen veriler,  istatistik programı kullanılarak ortalama,  stan‐
dart  sapma,  yüzde,  frekans  dağılımları  ve  bazı  önermeleri  karşılaştırabilmek 
amacı ile Ki‐Kare testi analizlerinden faydalanılmıştır. 

BULGULAR 
Tablo 1. Anketi Dolduran Katılımcılara Ait Kişisel Bilgilerin Dağılımı  

Değişkenler              f     % 

Ebeveyn  Anne      86  72,30 

  Baba      33  27,70 

   Toplam        119  100,00 

Yaş   22‐30 yaş        11  9,30 

  31‐40 yaş      60  50,40 

  41‐50 yaş      42  35,30 

  51‐60 yaş      6  5,00 

   Toplam        119  100,00 

Eğitim  Okur Yazar        1  0,80 

  İlköğretim      19  16,00 
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  Orta Öğretim      48  40,30 

  Üniversite      46  38,70 

  Lisansüstü      5  4,20 

   Toplam        119  100,00 

Gelir Düzeyi  Kötü         5  4,20 

  Orta       64  53,80 

  İyi       45  37,80 

  Çok İyi      5  4,20 

   Toplam        119  100,00 

Spor Geçmişi  Evet         49  41,20 

  Hayır      70  58,80 

   Toplam        119  100,00 

Tablo  1  incelendiğinde,  araştırma  kapsamında  yer  alan  katılımcıların 
%72,30’unun  çocukların  annesi,  %50,40’ının  31‐40  yaş  aralığında  olduğu,  % 
40,30’unun orta öğretim mezunu, %53,80’inin gelirinin Orta Düzeyde olduğu ve 
%58,80’inin spor geçmişi olmadığı anlaşılmaktadır. 

Tablo 2. Yaz Spor Okullarının Çocuklar Üzerindeki Etkinliği   

  

Ebeveynlere Göre Çocuklarının 
Boş Zamanlarında Tercih Ettikleri 

Aktiviteler 

Ebeveynlere Göre Çocuklarının Boş 
Zamanlarında Tercih Etmeleri Gereken 

Aktiviteler 

f  %  f  % 

Müzik dinler/dinlemeli  84  70,6  59  49,6 

Bilgisayar, internet ile uğra‐
şır/uğraşmalı  75  63  24  20,2 

Spor yapar/yapmalı  88  73,9  88  73,9 

Digital Oyunlar Oy‐
nar/oynamalı  43  36,1  7  5,90 

Arkadaşları ile sohbet eder‐
ler/etmeli  81  68,1  73  61,3 

Kitap, dergi vb. okur/okumalı 66  55,5  73  61,3 

Zeka oyunları ile uğra‐
şır/uğraşmalı  53  44,5  67  56,3 

Konsere, sinemaya gi‐
der/gitmeli  47  39,5  54  45,5 

Dinlenir/dinlenmeli  41  34,50  41  34,5 
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Müzik ens. ile ilgile‐
nir/ilgilenmeli  31  26,10  49  41,2 

Resim, heykel, seramik gibi 
el işleri ile uğraşır/uğraşmalı  33  27,70  36  30,3 

Bahçe işleri ile uğra‐
şır/uğraşmalı  12  10,10  15  12,6 

Tavla, okey vb. oyunlar 
oynar/oynamalı  14  11,8  8  6,70 

Kütüphaneye gider/gitmeli  17  14,30  44  37 

Koleksiyonculuk ya‐
par/yapmalı  10  8,40  12  10,10 

Tiyatro, operaya gi‐
der/gitmeli  20  16,80  41  34,5 

Ders Çalışmalı        59  49,60 

    Tablo  2’de  görüldüğü  üzere  araştırmaya  katılan  ebeveynlerin  çocuklarının 
yaptıkları boş zaman aktiviteleri ile ebeveynlerin çocuklarından bekledikleri boş 
zaman aktiviteleri farklılıklar göstermektedir. Fakat boş zaman aktivitelerinden 
spor yapar/spor yapmalı seçeneği her iki kategoride de eşit ve en yüksek puan 
almış olan boş  zaman  aktivitesi olarak karşımıza  çıkmaktadır. Ebeveynler  ço‐
cuklarının boş zamanlarını daha çok bilgisayar ve internet ile zaman geçirerek, 
arkadaşlarıyla  sohbet  ederek ve müzik dinleyerek geçirdiklerini düşünmekte‐
dir.  Buna  karşın  çocuklarının  boş  zamanlarını  kitap  ‐  dergi  okuyarak,  zeka 
oyunları ile uğraşarak, konsere sinemaya giderek geçirmeleri gerektiği kanısın‐
dadırlar. Bununla birlikte katılımcıların yaklaşık yarısı çocuklarının boş zaman‐
larında ders çalışması gerektiğini söylemişlerdir.  

Tablo 3. Boş zaman etkinliği olarak yaz spor okullarının çocuklar üzerindeki etkilerinin dağılımı 
  Kesinlikle 

Katılıyorum 
Katılıyorum  Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

  N % N  %  N  % N % N %

Çocukların dinlenmelerine 
yardımcı olur. 

63 52,90 51  4,00  4  3,40 1 0,80

Çocuklar için heyecan 
vericidir. 

64 53,80 52  43,70  3  2,50

Eğiticidir.  78 65,50 40  33,60  1  0,80

Çocukların stres atmalarına 
olanak sağlar. 

73 61,30 44  37,00  2  1,70
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Çocukların arkadaşlık ilişki‐
lerini geliştirir. 

75 63,00 43 36,10 1 0,80      

Rahatlatıcıdır ve can sıkıntı‐
sını giderir. 

69 58,00 49 41,20 1 0,80      

Profesyonel sporcu olması‐
na yardımcı olur. 

80 67,20 28 23,50 9 7,60 2 1,70     

Çevresinin gelişmesine 
yardımcı olur. 

84 70,60 34 28,60 1 0,80      

Derslerinin baskısından 
kurtulurlar. 

63 52,90 47 39,50 6 5,00 2 1,70  1  0,80 

Gelişim ve büyümelerine 
olumlu yönde katkı sağlar. 

 

83 69,70 36 30,30      

Sosyal gelişim kazandırır. 
78 68,50 40 33,60 1 0,80     

Çocukların dikkat seviyele‐
rini arttırır. 

70 58,80 45 37,80 4 3,40      

Psikolojik sağlıklarını olumlu 
etkiler. 

81 68,10 33 27,70 5 4,20      

Sağlıklı gelişimine önemli 
katkı sağlar. 

77 64,70 37 31,10 3 2,50 2 1,70     

Yaz Spor Okullarının çocu‐
ğuma hiçbir katkısı yoktur. 

3 2,50 22 18,50  94  79,00 

    Yaz spor okullarına kayıt yaptıran çocukların ebeveynlerinin yaz spor okulla‐
rının etkinliği üzerine yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda; Ebeveyn‐
lerinin büyük çoğunluğunun birçok etken açısından çocukları üzerinde yaz spor 
okullarının  olumlu  katkılar  yarattığını  düşünmüşlerdir.  Katılımcıların  çoğu 
önermelere “kesinlikle katılıyorum”  şeklinde yanıt vermişlerdir. Bunlardan en 
belirginleri “gelişim ve büyümelerine olumlu katkı sağlar” önermesi olmuştur. 
Katılımcılar bu maddeye %69,70 ile “kesinlikle katılıyorum” %30,30 ile de “katı‐
lıyorum” şeklinde yanıt vermişlerdir. Diğer yüksek ifadelerde % 68,50 “kesinlik‐
le katılıyorum” yanıtı ile “sosyal gelişim kazanır” ve %68,10 ile “psikolojik sağ‐
lıklarını olumlu etkiler” olmuştur. Yaz spor okullarının çocuğuma hiçbir katkısı 
yoktur  şeklindeki  son önermede katılımcıların %79.00’u “kesinlikle katılmıyo‐
rum” şeklinde cevap vermişlerdir.  
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Tablo 4. Ebeveynlerin İlerde Çocuklarının İlgilenmeleri İstedikleri Sportif Düzey İle Yaz Spor Okul‐
larının Ulaşılmak İstenen Bu Düzey İçin Ne Derece Yeterli Olduğuna İlişkin Ki‐Kare Sonuçları 

Sporla 
İlgilenme 
Düzeyi 

   Yeterlilik Düzeyi 

Toplam 

  

Kesinlikle 
Yeterli 

Yeterli 
Orta 

Düzeyde 
Yetersiz 

Kesinlikle 
Yetersiz 

Elit Düz.  N  25  24  8  4  0  61 

  %  41,00  39,30  13,10  6,6  0  100 

Kulüp Düz.  N  8  22  12  5  1  48 

  %  16,70  45,80  25,00  10,40  2,10  100 

Okul Spor. 
N  0  0  2  2  0  4 

%  0  0  50,00  50,00  0  100 

Boş Zam. 
Akt. 

N  0  5  1  0  0  6 

%  0  83,30  16,70  0  0  100 

Toplam 
N  33  21  23  11  1  119 

%  27,70  42,90  19,30  9,20  0,80  100 

X2=26.794 sd=12  p=.008           

    Tablo 4’deki verilere göre  çocuklarının  ilerde  sporla  ilgilenmeleri  istedikleri 
düzeyi elit sporcu olarak seçmiş ebeveynlerin  %41,00’i yaz spor okullarının bu 
amaç  için  “kesinlikle  yeterli”  düzeyde  olduğunu  düşünmüşlerdir;  bunun  ya‐
nında çocuklarının kulüp düzeyinde sporcu olmalarını isteyen katılımcıların % 
16,70’i  ise  yaz  spor  okullarının  “kesinlikle  yeterli”  olduğunu  belirtmişlerdir. 
Ebeveynlerin  ilerde  çocuklarının  ilgilenmeleri  istedikleri  sportif düzey  ile yaz 
spor okullarının ulaşılmak istenen bu düzey için ne derece yeterli olduğuna dair 
vermiş  oldukları  cevaplar  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  farklılıklar  bu‐
lunmuştur [X2=26.794, p<.05].  

SONUÇ 
Rekreatif etkinlik olarak yaz spor okullarını tercih eden çocukların ebeveynleri‐
nin bu kurslar hakkındaki görüşlerinin ve çocuklarından boş zamanları değer‐
lendirme kapsamında beklentileri üzerine yapılan  araştırmalara örnek olacağı 
düşünülen bu çalışmada İzmir ilinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
bünyesinde açılan yaz spor okullarına katılan çocukların boş zaman aktiviteleri 
ve  spor  faaliyetlerine  katılımları  ile  ilgili  ebeveynlerinin  görüş  ve  beklentileri 
değerlendirilmiştir. 
     Araştırmanın  sonuçlarına  göre  araştırmaya  katılan  ebeveynler  çocuklarının 
boş  zaman  aktivitelerini  daha  çok  bilgisayar  ve  internet  ile  zaman  geçirerek, 
arkadaşlarıyla  sohbet  ederek  ve müzik  dinleyerek  geçirdiklerini  düşünürken 
buna karşın çocuklarının boş zamanlarını kitap ‐ dergi okuyarak, zeka oyunları 
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ile  uğraşarak,  konsere  sinemaya  giderek  geçirmelerini  istemektedirler.  Yine 
bununla birlikte katılımcıların yaklaşık yarısının çocuklarının boş zamanlarında 
ders çalışması gerektiğini söylemişlerdir. Bu sonuçlar çerçevesinde çalışmamız 
Elçi  ve Mülazımoğlu  Ballı’  nın  (2010)  yaptığı  çalışmayı  destekler  niteliktedir. 
Ebeveynlerin  çocuklarının  davranışları  ve  alışkanlıkları  üzerinde  etkisi  düşü‐
nüldüğünde; ebeveynlerin göstermiş oldukları boş zaman aktivitelerinin çocuk‐
ları ile benzerlik göstermesi beklenmektedir. Fakat bizim çalışmamız ebeveynle‐
rin çocuklarından beklentileri noktasında literatüre katkı sağlamıştır. Gelecekte 
yapılacak  çalışmalarla  ebeveynlerin  boş  zaman  aktiviteleri  ve  çocukların  boş 
zaman aktiviteleri arasındaki  ilişki karşılaştırılarak alana  farklı bir katkı sağla‐
nabilir.  
     Çalışmanın diğer bir sonucu ise ebeveynlerin çocuklarının ilerde sporla ilgi‐
lenmeleri  istedikleri  düzeyi  elit  sporcu  düzeyi  olarak  seçmiş  ve %41,00’i  yaz 
spor  okullarının  bu  amaç  için  “kesinlikle  yeterli”  düzeyde  olduğunu  düşün‐
mektedir. Bunun yanında çocuklarının kulüp düzeyinde sporcu olmalarını iste‐
yen  ebeveynlerin %  16,70’i yaz  spor okullarının  “kesinlikle yeterli” olduğunu 
belirtmişlerdir. Ebeveynlerin  ilerde çocuklarının  ilgilenmeleri  istedikleri sportif 
düzey ile yaz spor okullarının ulaşılmak istenen bu düzey için ne derece yeterli 
olduğuna  dair  vermiş  oldukları  cevaplar  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı 
farklılıklar  bulunmuştur.  Yaz  spor  okullarında  sunulan  fiziksel  aktivitelerin 
çocukların sportif gelişimlerinin yanı sıra zihinsel ve psikolojik gelişimlerine de 
olumlu  katkı  sağladığı  yapılan  çalışmalarla  desteklenmiştir  ( Korkmaz,  2007; 
Ocak vd, 2010). Yaz spor okullarının yeterliliği noktasında literatürde yapılmış 
olan çalışma sayısı oldukça düşük kalmıştır, çalışmamız bundan sonra bu alan‐
da yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olması bakımından önemli olacaktır.  
     Yaz  spor okulları yaz aylarında özellikle ekonomik düzeyi düşük yaz  tatili 
için herhangi başka bir sosyal aktivite fırsatı bulamayan ailelerin tercih ettikleri 
ve ülke çapında kayıt oranlarına bakıldığında toplumun kayda değer bir çoğun‐
luğunun  tercih  ettiği merkezlerdir. Bu  bakımdan  bu merkezlerin  hem  sporcu 
yetiştirme  noktasında  hem  de  boş  zamanlarını  değerlendirme  kapsamındaki 
yeterliliğinin  araştırılması  bu  alanda  çalışan  araştırmacılar  için  yeni  bir  konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır.        
     Sonuç olarak çalışmaya katılan ebeveynler, çocuklarının boş zaman aktivitesi 
olarak onların gelişimine katkıda bulunacak eğitici ve sportif rekreatif faaliyet‐
ler içerisinde bulunması gerektiğini ve yaz spor okullarının çocuklarının ilerde 
ulaşmaları  istedikleri  sportif  düzeyleri  için  yeterli  düzeyde  olduğunu  düşün‐
mektedirler.  
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ÖZ 
Otantik liderlik umut, iyimserlik, esneklik, güven ve dürüstlük gibi pozitif örgütsel davranış‐
lar üzerine kurulmuş ve etik bireyi  temsil eden bir  liderlik  teorisidir. Bu çalışmanın amacı 
seyahat  acentelerinde  otantik  liderliğin  çalışanların  iş  bağlılığı  üzerindeki  etkisini  belirle‐
mektir. Bu  amaçla Otantik  Liderlik  Envanterinden  (ALI)  ve Utretch  İş Bağlılığı Ölçeğinden 
(UWES  yararlanarak  bir  anket  oluşturulmuştur.  Anket  kolayda  örnekleme  yöntemi  ile 
Kuşadası’nda  bulunan  seyahat  acentesi  çalışanlarına  yüz  yüze  anket  toplama  tekniği 
kullanılarak 2013 yılı Şubat ayında uygulanmıştır. Araştırmaya 126 seyahat acentesi çalışanı 
katılmıştır.  Araştırma  sonucunda  otantik  liderliğin  işgörenlerin  iş  bağlılığını  pozitif  olarak 
etkilediği  belirlenmiştir.  Buna  bağlı  olarak  seyahat  acentesi  yöneticilerine,  çalışanların  iş 
bağlılığını artırmak için otantik liderlik davranışları göstermeleri önerilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Otantik liderlik, İş Bağlılığı, Seyahat Acenteleri, Kuşadası. 

 
 

GİRİŞ 

Rekabetin  artması  ile  birlikte  işletmelerin  başarılı  olabilmeleri  için  yenilikçi, 
motivasyonu  yüksek,  değişime  hızlı  uyum  sağlayabilen  ve  işine  bağlı 
işgörenlere  olan  ihtiyaçları  artmıştır.    Ancak  günümüzde  çoğu  işletmede 
işgörenlerin  iş  tatmin düzeyi  oldukça düşük düzeyde  kalmakta  (Bayrak Kök, 
2006)  ve  işgörenler  daha  iyi  şartlarda  yeni  bir  iş  bulduklarında  çalıştıkları 
örgütü  değiştirmek  isteyebilmektedirler  (Abraham,  1999;  McNatt  ve  Judge, 
2008).  Bu  bağlamda  liderlerin  davranışları  işgörenlerin  iş  tatminlerini, 
motivasyonlarını, işe ve örgüte yönelik tutumlarını etkilemektedir (Wang, Tsui 
ve Xin, 2011; Tims, Bakker ve Xanthopoulou, 2011). 

Günümüzde örgütlerin takım temelli yapıları liderleri sadece motive eden ki‐
şiler  olarak  değil  aynı  zamanda  işgörenlerin  takım  olarak  hareket  etmelerini 
sağlayan kişiler haline getirmiştir  (Chen ve ark., 2007:331). Görev  tamamlama, 
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bilgi transferi,  işletme  içerisinde güven ve destek üzerine kurulu pozitif bir ik‐
lim yaratma, kaynakları yönetme, bireysel amaçlarla paylaşılan bir misyon ya‐
ratma  liderliğin  günümüzde  yaşadığı  değişimi  ifade  etmektedir  (Zaccaro  ve 
ark., 2001). 

Son 30 yıldır “Karizmatik” (Conger ve Kanungo, 1998; Shamir ve ark., 1993), 
“Vizyoner” ” (Sashkin, 1988) ve “Dönüşümcü” (Avolio ve ark., 1999; Bass, 1985) 
olarak isimlendirilen ve birçok alternatifi bulunan liderlik teorisi ortaya çıkmış‐
tır.  Otantik liderlik teorisi de karizmatik, dönüşümcü, vizyoner ve etik liderlik 
teorileri gibi pozitif örgütsel davranış  içerisinde yer alan  liderlik  teorilerinden 
biridir. 

Bu çalışmanın amacı otantik liderliğin çalışanların iş bağlılığı üzerindeki etki‐
sini  belirlemektir.  Bu  doğrultuda,  otantik  liderlik  ve  iş  bağlılığı  konularının 
kavramsal çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın araştırma kısmında 
ise Kuşadası’nda bulunan seyahat acentelerinde çalışan işgörenlerden toplanan 
veriler, yapısal eşitlik modeli kullanılarak analize  tabi  tutulmuştur. Son olarak 
ise analiz sonuçları değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.  

OTANTİK LİDERLİK 

Otantik liderlik, pozitif örgütsel davranış üzerine kurulmuş liderlik teorisinden 
biridir. Avolio ve ark. (2004:4) otantik lideri kendi düşüncelerinin, davranışları‐
nın ve diğerleri tarafından nasıl algılandığının farkında olan, kendisinin ve di‐
ğerlerinin değerlerini, ahlaki bakış açılarını, bilgilerini ve güçlü yönlerini bilen; 
içinde bulunduğu ortamı tanıyan, kendisine güvenen, umudu olan,  iyimser ve 
sorunların  üstesinden  çabuk  gelebilen  ahlaki  birey  olarak  tanımlamıştır.  Lut‐
hans  ve Avolio  (2003)  otantik  liderliği  pozitif  liderlik  yetenekleri  ve  gelişmiş 
örgüt kavramının birleştiği bir süreç olarak ifade etmiştir.  

Otantik liderler kendilerini tanır, güçlü ve zayıf yönlerini bilirlerse yakın iliş‐
kilerinde  duygularını  ve  düşüncelerini  paylaşmak  için  daha  yüksek  seviyede 
dürüstlük,  açıklık  ve  isteklilik  göstereceklerdir  (Gardner  ve  ark.,  2005:358). 
Otantik lidere dışsal baskılar değil, kendi ahlak standartları ve değerleri rehber‐
lik  eder. Otantik  liderin davranışları  kendi değerleri,  tercihleri  ve  inançlarına 
göredir. Başkalarını mutlu etmek, menfaat sağlamak veya cezadan kaçmak için 
otantik  liderler  istemedikleri  davranışları  göstermezler  (Luthans  ve  Avolio, 
2003). 

Otantik liderlik süreci bireyin kendi farkındalığını pozitif olarak etkiler. Ayrı‐
ca  izleyiciler  ve  lider  için  gelişime  uyarlanır.  Otantik  liderler;  güven,  umut, 
iyimserlik,  esneklik  özellikleriyle kendini  geleceğe uyumlu hale getirmek  için 
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çaba gösterirler (Ilies ve ark., 2005:376). Otantik liderliğin öne sürdüğü ayrımda 
liderlik  bireysel  farkındalık,  ilişkisel  şeffaflık,  içselleştirilmiş  ahlaki  bakış  ve 
dengeli davranış özellikleri üzerine kurulmuştur. Bireysel farkındalık liderin güç‐
lü  ve  zayıf  yönlerinin,  kişisel  özelliklerinin, değerlerinin  ve duygularının  far‐
kında olmasını ve bunlara güvenmesini ifade eder. İlişkisel şeffaflık liderin gerçek 
duygu ve düşüncelerini ifade etmesini içerir. Dengeli davranış inkarın, abartma‐
nın, saptırmanın olmadığı ve liderin bir karar vermeden önce ilgili bütün bilgi‐
leri  tarafsız olarak analiz etmesini  içerir.  İçselleştirilmiş ahlaki bakış  ise  şeffaf bir 
karar alma süreci olarak tanımlanmıştır (Luthans ve Avolio, 2003; Kernis 2003; 
May ve ark., 2003). 

İŞ BAĞLILIĞI 

İş bağlılığı,  işgörenlerin  işlerini yaparken kendilerini dinç hissetmeleri,  işlerine 
adamaları ya da işlerinden doyum almaları ve işlerine yoğunlaşmaları anlamına 
gelmektedir. Geçici değil sürekli olan, belli bir kişiye veya nesneye bağlı olma‐
yan  hem duygusal  hem de  bilişsel  bir durumdur  (Salanova  ve  ark.,  2001).  İş 
çevresinin  işgörenin kimliğinin merkezi olması durumunda ve  işgörenin  işiyle 
psikolojik olarak bütünleşmesi sonucunda oluşmaktadır (Lawler ve Hall, 1970; 
Morris ve Koch, 1979).  İşlerine bağlı  işgörenler, başka  faaliyetlerden çok kendi 
işleriyle ilgilenme eğilimindedirler (Çakar ve Ceylan, 2005:57).  

Elloy ve ark. (1995) iş bağlılığını etkileyen faktörler ile ilgili iki yaklaşım oldu‐
ğunu belirtmiştir.  İlk yaklaşıma göre  ihtiyaçlar, değerler ve kişilik özellikleri  iş 
bağlılığı  üzerinde  iş  çevresinden  daha  fazla  etkiye  sahiptir.  İkinci  yaklaşıma 
göre  ise  iş  çevresi,  iş  bağlılığı üzerinde  işgörenin  kişisel  özelliklerinden daha 
fazla  etkiye  sahiptir. Brown  ve Leigh’a  (1996)  göre  ise  işe  bağlılıkta  özerklik, 
beceri çeşitliliği, görev kimliği, görevin önemi, denetim gibi iş özellikleri ile içsel 
motivasyon gibi bireysel farklılıklar önemli olmaktadır.  

Yapılan araştırmalar iş bağlılığının işle ilgili özellikler ve iş memnuniyeti, ay‐
rılma isteği ve iş performansı gibi davranışsal sonuçlar üzerinde etkili olduğunu 
ortaya koymuştur  (Harter ve ark., 2002; Park ve Gursoy, 2012).    İşleri  ile daha 
fazla meşgul  olan  işgörenler,  işlerini  daha  anlamlı  ve  ilham  verici  bulmakta, 
kendilerini  daha  fazla  işlerine  adamakta  ve  işlerine  konsantre  olmaktadırlar 
(Menguç ve ark., 2012). Bunun doğal sonucu olarak da iş bağlılığının iş perfor‐
mansı üzerinde olumlu etkileri ortaya çıkmaktadır (Park ve Gursoy, 2012).  

Kim ve ark. (2009) işe bağlılığının işe istek duyma, işe adanma ve işe yoğun‐
laşma olmak üzere üç boyutta  toplanabileceğini  ifade etmiştir.  İşe  istek duyma, 
tükenmişliğin tam tersi bir kavramı gibi görülür, işinde istekli olarak çaba gös‐
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terme, yüksek düzeyde enerjiye sahip olmak olarak karakterize edilir. İşe adan‐
ma, işgörenin işini yaparken heyecan duyma, işine istek duyma ve işiyle gurur 
duyma  hali  olarak  ifade  edilir.    Son  olarak  işe  yoğunlaşma,  zamanın  çok  hızlı 
geçmesine  rağmen  kişinin  işine  tamamıyla  yoğunlaşması  olarak  karakterize 
edilir. 

OTANTİK LİDERLİK VE İŞ BAĞLILIĞI İLİŞKİSİ  

Harter vd.  (2002) göre  liderlik,  işgörenlerin  iş bağlılığı üzerinde  tek başına en 
büyük  katkıyı  yapan  faktörlerden  birisidir.  Ayrıca  Kahn  (1990)  liderlerin 
işgörenlerin  iş  bağlılığı  üzerinde  yüksek  düzeyde  etkili  olduğunu  özellikle 
işgörenlerin  kabul  edildiği,  desteklendiği,  olumsuz  sonuçlarla  karşılaşmadığı 
bir  örgüt  iklimi  yaratarak  liderlerin  işgörenlerin  kendilerini  psikolojik  olarak 
güven  içinde hissetmelerinin  iş bağlılığı üzerinde etkili olacağını belirlemiştir. 
Giallnardo vd. (2010) ve Walumbwa vd. (2010) otantik liderlerin içselleştirilmiş 
ahlaki bakışları ve bireysel  farkındalıkları  ile gösterdikleri  şeffaflık ve dengeli 
davranışın  işgörenlerin  iş  bağlılığı  üzerindeki  olumlu  etkileri  olduğunu 
belirlemişlerdir.  

Wang ve ark. (2011) liderin yaratıcı ve risk alan, iletişim kuran, yardımsever 
olmasının  işgörenlerin  örgütsel  destek  algıları,  örgütsel  bağlılıkları  ve  adalet 
algıları  üzerinde  pozitif  etkiye  sahip  olduğunu;  Yakın  ve  Erdil  (2012)  iş 
bağlılığını duygusal bağlılık, fiziksel bağlılık ve bilişsel bağlılık boyutlarında ele 
alarak  öz  güvenin  duygusal  ve  fiziksel  bağlılıkla;  girişimci  davranışın  ise 
duygusal bağlılıkla aralarında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki olduğunu; Kim ve 
ark. (2009) dürüstlük ve beceri çeşitliliği  ile işgörenlerin  iş bağlılıkları arasında 
pozitif,  tükenmişlik  ve  alaycılık  ile  iş  bağlılığı  arasında  ise  negatif  ilişki 
olduğunu; Bakker  ve  ark.  (2012)  iş  bağlılığı  ile  görev performansı, kavramsal 
performans  ve  aktif  öğrenme  arasında  pozitif  yönlü  bir  ilişki  olduğunu; Yen 
(2013) turizme katılımın iş bağlılığı ve iş memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir 
ilişki olduğunu belirlemiştir.  

Gillet  ve  ark.  (2013)  dönüşümcü  liderlik,  iş  yaşam  kalitesi  ve  iş  bağlılığı 
ilişkisini;  Yavuz  (2009)  örgütsel  bağlılık  ve  dönüşümcü  liderlik  ilişkisini; 
Çakınberk  ve Demirel  (2010) dönüşümcü  liderlik,  yönetsel  liderlik  ve  serbest 
bırakıcı liderlik ile örgütsel bağlılık ilişkisini; Karahan (2008) liderlik ile örgütsel 
bağlılık  ilişkisini;  Hemedoğlu  ve  Evliyaoğlu  (2012)  dönüşümcü  liderlik  ve 
örgütsel bağlılık  ilişkisini; Yörük ve Sağban (2012) örgütsel bağlılık ve kültürel 
liderlik  ilişkisini;  Yavuz  ve  Tokmak  (2009  )  örgütsel  bağlılık  ile  ılımlı  ve 
etkileşimci liderlik ilişkisini ortaya koymuştur. 
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Farklı  liderlik  kuramları  ile  örgütsel  bağlılık  ve  iş  bağlılığı  ilişkisi 
araştırılmasına  rağmen  yapılan  literatür  taramasında  otantik  liderlik  ve  iş 
bağlılığı  ilişkisini  ele  alan Walumbwa ve  ark.  (2010) ve Giallnardo vd.  (2010)  
tarafından yapılan  çalışmaların dışında  başka  bir  çalışmaya  rastlanılmamıştır. 
Kuşadası’nda  yapılan  bu  çalışmada,  otantik  liderliğin  seyehat  acentesi 
çalışanlarının iş bağlılığına olan etkisinin araştırılmasına odaklanılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma Modeli ve Hipotezi   

Tims ve ark. (2011) dönüşümcü liderlik ile iş bağlılık arasında pozitif bir ilişkisi 
olduğunu; Gillet ve ark. (2013) dönüşümcü liderliğin iş yaşam kalitesinin artıra‐
rak  işgörenlerin  işe  bağlılıklarını  artırdığını;  Giallnardo  ve  ark.  (2010), 
Walumbwa ve ark. (2010) otantik liderlik davranışlarının işgörenlerin işe bağlı‐
lıkları üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirlemişlerdir.  

Şekil  1’de model  olarak  ortaya  koyulan H1  hipotezi  ile Avolio  ve  Luthans 
(2006)  tarafından  teorik  olarak  ifade  edilen  ve Walumbwa  ve  ark.  (2010)  ve 
Giallnardo vd.  (2010)  tarafından görgül olarak belirlenen bir  liderin gösterdiği 
otantik  liderlik  davranışlarının  çalışanların  iş  bağlılıkları  üzerindeki  etkisinin 
seyahat acentelerinde belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 
 
 

H1: Otantik liderlik çalışanların iş bağlılığını pozitif olarak etkilemektedir. 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Bu  araştırmanın  amacı  seyahat  acentelerinde  otantik  liderliğin  çalışanların  iş 
bağlılığına  olan  etkisini  belirlenmesidir.  Kuşadası’nda  araştırmanın  yapıldığı 
2013  yılı  Şubat  ayında TURSAB  (www.tursab.org.tr, 1  Şubat  2013)  kayıtlarına 
göre 111 adet A Sınıfı, 2 adet B Sınıfı ve 1 adet C Sınıfı olmak üzere toplam 114 
adet seyahat acentesi faaliyet göstermektedir. Araştırmanın yapıldığı dönemde 
aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ve araştırmacılar tarafından ulaşılan 48 seya‐
hat  acentesinde  çalışan  174  işgören  çalışmanın  evrenini  oluşturmaktadır. Ana 
kütleden %95  güvenirlik  sınırları  içerisinde %5’lik  hata  payı dikkate  alınarak 
örneklem  büyüklüğü  120  kişi  olarak  hesaplanmıştır  (Sekaran,  2002).  Seyahat 
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acentelerinde yaptırılan 150 anketten 132 geri dönmüştür. Geri dönen 6 anketin 
değerlendirme için ön kabul şartlarına sahip olmadığı belirlendiği için 126 anket 
geçerli olarak kabul edilmiştir.  

Veri Toplama Aracı 
Otantik liderlik Envanteri 

Otantik  liderlik  Envanteri  (Authentic  Leadership  Inventory  ‐ALI)  Neider  ve 
Schriesheim  (2011)  tarafından  geliştirilmiştir.  Bu  çalışma  kapsamında 
uzmanların  görüşü  alınarak  ve  doğrulayıcı  faktör  analizi  sonuçlarına  bağlı 
kalınarak  ölçekte  kısaltmaya  gidilmiş  ve  4  ifade  ölçme  modeline  dahil 
edilmiştir. 

İş Bağlılığı Ölçeği 

İşgörenlerin  iş  bağlılıklarını  belirlemek  için  Utrecht  İş  Bağlılığı  Ölçeğinden 
(Utretch Work Engagement Scale –UWES‐) yararlanılmıştır. Bu ölçek Schaufeli 
ve  ark.  (2002)  tarafından  çalışanların  işe  bağlılıklarını  belirlemek  amacıyla 
geliştirilmiştir. Orijinali İngilizce olan ölçeğin Türkçe çeviri Eryılmaz ve Doğan 
(2012)  tarihinde yapılmıştır. Bu  çalışmada uzmanların görüşü  alınarak,  ayrıca 
doğrulayıcı  faktör  analizi  sonuçlarına  bağlı  kalınarak  ölçekte  kısaltmaya 
gidilmiş ve 4 ifade ölçme modeline dahil edilmiştir 

BULGULAR 

Çalışmada katılımcıların demografik özelliklerine  ilişkin  sayısal ve yüzdesel 
dağılım SPSS  18.0 programı  ile  analiz  edilmiştir. Araştırmaya  toplam  126 kişi 
katılmış olup elde edilen bulgular Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo  1:  Katılımcıların  Demografik  Özelliklerine  İlişkin  Sayısal  ve  Yüzdesel 
Dağılım Tablosu 
Değişkenler  n  % 
Yaş (n=124)    

25 ve altı  26  21 
26 ‐ 35  69  56 
36 ve üstü  29  27 
Cinsiyet( n=126)    

Kadın  46  37 
Erkek  80  63 
Medeni Durum (n=126)    

Bekâr  50  40 
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Evli  76  60 
İş Tecrübesi (n=124)    

5 yıl ve altı  38  31 
6 – 10 yıl  53  43 
10 yıl ve üstü  33  26 
Eğitim Durumu (n= 126)    

İlkokul  7  6 
Ortaokul  16  13 
Lise  26  21 
Üniversite  77  60 

Demografik  verilere  ilişkin  bulgulardan  sonra  ölçeğin  yapısal  geçerliliği  ve 
içsel tutarlılığı test edilmiştir. Verilerin güvenirliğini test etmek amacıyla her bir 
boyuta yönelik güvenilirlik (Croanbach’ Alpha) değerleri hesaplanmıştır.  

İş  bağlılığı  ve  otantik  liderlik  değişkenleri  için  yapılan  doğrulayıcı  faktör 
analizine  ait  çözümleme  değerleri,  t  değerleri,  r2  değerleri,  standart  hata 
değerleri ve uyum iyiliği değerleri Tablo 3’de yer almaktadır. Önerilen modelin 
geçerli  olarak  kabul  edilebilmesi  için  standardize  değerlerin  1’in  altında,  t 
değerlerinin  ise  1,96’ın  üzerinde  olması  gerekmektedir  (Hair  ve  ark.,  2007; 
Şimşek, 2007).  

Tablo 2’de yer alan ölçme modeline dahil edilen ifadelerin t değerleri 1,96’nın 
üzerinde ve standardize değerlerin 1’in altında ve uyum iyiliği değerleri kabul 
edilebilir sınırlarda olması nedeniyle önerilen modelin geçerli bir model oldu‐
ğunu söylemek mümkündür. Ayrıca tabloda yer alan Croanbach’ Alfa değerle‐
rine bağlı olarak çalışmanın güvenilirlik düzeyinin yüksek olduğu anlaşılmak‐
tadır (Nunnall, 1978; Sekaran, 2002). 

Tablo 2. Ölçme Modeline İlişkin Değerler 
Örtük ve Gözlenen Değişkenler Standardize 

Çözümleme 
Değerleri 

Standart
Hatalar 

t de‐
ğerleri 

R2 Alfa 
Değeri 

İş Bağlılığı   ,715
Çalışırken  zaman  su  gibi  akar 
gider. 

,58  ,66  6,65  ,34   

Çalışırken  etrafımdaki  her  şeyi 
unuturum. 

,79  ,37  9,83  ,63   

Yoğun  bir  şekilde  çalışırken  ken‐
dimi mutlu hissederim. 

,86  ,26  10,89  ,74   

Çalışırken  tamamen  işime  yoğun‐
laşır, dalar giderim. 

,70  ,50  8,43  ,50   
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Liderim  kendi  değerlerine  karşı 
olan fikirlerin açıklanmasını ister.  

,55  ,62  5,87  ,38   

Liderim bir karara varmadan önce 
farklı  bakış  açılarını  dikkatle  din‐
ler.  

,63  ,60  6,96  ,40   

Liderim karar vermeden önce ilgili 
verileri tarafsız olarak araştırır.  

,76  ,42  8,57  ,58   

Liderim  karşıt  görüşlerini  dile 
getirmesi  için  başkalarını  cesaret‐
lendirir.  

,72  ,48  8,01  ,52   

Χ2=21.75, df=19, P‐value=0.29665, RMSEA=0.034         Χ2/df=1.13 
Normed Fit Index (NFI) = 0,94                                 Non‐Normed Fit 
Index (NNFI) = 0,98    
Parsimony Normed Fit Index (PNFI) = 0,64           Comparative Fit 
Index (CFI) = 0,99 
Incremental Fit Index (IFI) = 0,99                             Relative Fit Index 
(RFI) = 0,91 
Root Mean Square Residual (RMR) = 0,071           Goodness of Fit 
Index (GFI) = 0,96 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0,92      Parsimony Good‐
ness of Fit Index (PGFI) = 0,51 

Otantik  liderliğin  iş bağlılığına olan etkisini belirlemek amacıyla oluşturulan 
araştırma hipotezini test etmek amacıyla geliştirilen model önerisine ait yapısal 
eşitlik modeli sonuçları Şekil 2’de yer almaktadır. 

                                                                  0,26**(2,49) 

   
Şekil 2. Modele İlişkin Ölçüm Değerleri 

*p,<05   **p<,01 

Not : Parantez içinde yer alan değerler değişkenlerin t değerleridir. 

Şekil 2’de otantik  liderlik değişkeni  iş bağlılığı değişkenini 0,26 faktör yüküyle 
doğrudan  etkilediği  görülmektedir.  Bu  etkiye  bağlı  olarak  araştırma  hipotezi 
(H1) kabul edilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kuşadası’nda  faaliyet  gösteren  seyahat  acentelerinde  otantik  liderliğih 
çalışanların iş bağlılığı üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmanın 
bulguları ile ilgili tartışma, sonuç ve önerileri kuramsal ve uygulamaya yönelik 
çıktılar başlıkları altında değerlendirilecektir. 
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Kuramsal Çıktılar 

Walumbwa vd.  (2010) otantik  liderlik  ile örgütsel vatandaşlık ve  iş bağlılığı 
arasında pozitif bir  ilişki olduğunu; Giallonardo vd. (2010) otantik  liderliğin  iş 
bağlılığını  ve  iş  memnuniyetini  pozitif  olarak  etkilediğini;  Rego  vd.  (2013) 
otantik  liderliğin  takım  bağlılığını  etkilediğini  belirlemiştir. Kuşadası’ndaki 
seyahat  acentelerinde  yapılan  bu  çalışmada  otantik  liderliğin  çalışanların  iş 
bağlılığını  pozitif  olarak  etkilediği  belirlenmiştir.  Bu  çalışma  bulguları  ile 
Walumbwa  ve  ark.  (2010), Giallonardo  ve  ark.  (2010)  ve Rego  ve  ark.  (2013) 
tarafından  yapılan  çalışmaların  bulgularının  benzeştiğini  söylemek mümkün‐
dür.  

Otantik  liderliğin  çalışanların  iş bağlılığını olumlu olarak etkilemesine bağlı 
olarak ilişkisel şeffaflık, dengeli davranış, içselleştirilmiş ahlaki bakış ve bireysel 
farkındalığın çalışanların iş bağlılığının artırılmasında önemli olduğu söylenebi‐
lir. Ayrıca  işletmedeki  liderlerin, otantik  liderlik davranışlarının artırılması  ta‐
kipçilerinin pozitif örgütsel davranışlarında etkili olacağını da söylemek müm‐
kündür. 

Uygulamaya Yönelik Çıktılar 

Kuşadası bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinde görev yapan yöne‐
ticilerin  otantik  liderlik  davranışları  olarak  ifade  edilen  içselleştirilmiş  ahlaki 
bakış, dengeli davranış,  ilişkisel  şeffaflık ve bireysel  farkındalık özellikleri art‐
tıkça  işgörenlerin  iş  bağlılıklarının  artacağını  söylemek mümkündür. Otantik 
liderliğin  iş bağlılığını artmasının  işgörenlerin örgütsel amaçlara ulaşmak  için 
gösterecekleri performansların da artırabileceği söylenebilir. 

Kuşadası’nda bulunan seyahat acentesi yöneticilerinin personel tedarik süre‐
cinde  etik değerlere  bağlı  kişileri  seçerek  bu  kişileri  işletmede  yönetici  konu‐
munda istihdam etmesi ile işgörenlerin iş bağlılıklarının artacağı düşünülebilir. 
Ayrıca işgören devir hızının oldukça yüksek olduğu turizm sektöründe faaliyet‐
lerini  sürdüren  seyahat  acentelerinde  yöneticilerin  gösterdiği  otantik  liderlik 
davranışları  ile  işgörenlerin  işe ve örgüte bağlılıklarının artırılmasının seyahat 
acentelerinin  örgütsel  başarısında  önemli  katkılarının  olacağını  da  söylemek 
mümkündür. 

Çalışmanın Sınırlılıkları 

Bu çalışma Kuşadası bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentelerinde görev 
yapan çalışanlarla sınırlandırılmıştır. Çalışmanın konaklama, ulaştırma ve yiye‐
cek‐içecek işletmelerinde daha büyük bir örneklem üzerinde uygulanması daha 
farklı ve sağlıklı yorumların yapılmasına yardımcı olabilecektir. 
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Çalışmada yararlanılan anket formunda otantik liderlik davranışlarını ölçmek 
amacıyla Neider  ve  Schriesheim  (2011)  tarafından  geliştirilen Authentic  Lea‐
dership Inventory, işgörenlerin iş bağlılığını ölmek için Schaufeli ve ark. (2002) 
tarafından geliştirilen Utrecht Work Engagement Scale’dan (UWES) yararlanıl‐
mıştır. Bu alandaki diğer  çalışmalarda otantik  liderlik davranışını ölçmek  için 
Avolio,  Gardner  ve Walumbwa  (2007)  tarafından  geliştirilen  Authentic  Lea‐
dership Questionnaire‐ALQ, iş bağlılığını ölçmek için Rich ve ark. (2010)   tara‐
fından geliştirilen ve  iş bağlılığını duygusal,  fiziksel ve bilişsel bağlılık olmak 
üzere üç boyutta  ele alan ölçekten yararlanılabilir. Ayrıca bundan  sonraki  ça‐
lışmalarda  otantik  liderlik  ve  iş  bağlılığı  ile  birlikte  kişilik  özellikleri,  benlik 
saygısı ve örgütsel bağlılığa ilişkin ifadelere yer verilmesi daha farklı hipotezle‐
rin sınanmasına ve yeni çıkarımlarda bulunulmasına katkıda bulunabilir. 
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ÖZ 
SPA  hizmeti  sunan  işletmeler,  sağlığın  geliştirilmesine  katkı  sağlayan,  insanları  psikolojik 
yönden rahatlatan hizmetler sunmaktadırlar. Hem turizm hem de sağlık sektörü bünyesinde 
değerlendirilebilmektedir. Özellikle sağlık turizmi kapsamında gerçekleştirilen birçok hizmet 
SPA işletmelerinde sunulmaktadır. Temeldeki kavramın sağlık olması, bu hizmeti alan müş‐
terilerinin güvenliklerinin sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkartmadır. Bu doğrultuda, SPA 
merkezlerinde uygulanan güvenlik önlemleri, çalışanların ve müşterilerin güvenlik algıları ve 
tutumlarının belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma, SPA merkezlerin‐
de uygulanabilecek önlem paketleri, müşteri güvenliği uygulamaları gibi çalışmaların gerçek‐
leştirilmesine  yön  gösterebilecektir. Araştırma  kapsamına  alınan  SPA merkezlerinden  392 
adet anket analizlere dahil edilmiştir. Uygulanan anketlerden elde edilen verilerin geçerlilik 
ve güvenilirlikleri kanıtlanmıştır. Daha sonra korelasyon ve  regresyon analizi gerçekleştiril‐
miştir. Geçerlilik analizi sonucunda SPA güvenliği  ile  ilgili altı boyutun oluştuğu  tespit edil‐
miştir. Bu boyutlar arasında pozitif yönde yüksek düzeyde bir ilişki vardır. Müşterinin kendi 
sağlığını güvence altında hissetmesini etkileyen boyutların sırasıyla geribildirim sistemi, ta‐
kım çalışması, müşteri ihtiyaç ve beklentileri olduğu tespit edilmiştir.  
 
Anahtar sözcükler: Müşteri Güvenliği, Kalite Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, SPA 
 
 

GİRİŞ 

Günümüz SPA sektörü çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. SPA merkezleri, otel 
SPAʹları,  sezonluk  çalışan  SPA merkezleri,  güzellik  salonları,  spor merkezleri 
gibi işletmeler günden güne çoğalmaktadır. SPA sektörünün genel ekonomideki 
yerinin ABD’de bulunan 16.000 ve dünyada bulunan 50.000 SPA merkezi ile 40 
milyar  dolar  olduğu  tahminlenmektedir  (SpaFinder,  2009).    Bu  sektörün  çok 
hızla  gelişiyor  olması  rekabeti  de  beraberinde  getirmektedir.  Ancak  rekabet 
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gücünü artıracak yönetici ve personel sayısının az olması işletmelere dezavantaj 
sağlamaktadır. 

Bilindiği üzere kalite müşteri beklentilerinin karşılanması ve bu beklen‐
tilerin üzerine  çıkarak müşteri memnuniyetinin  sağlanmasıdır. Bu doğrultuda 
müşterilerle uzun  süreli  ilişkilerin  geliştirilmesi  hedeflenmektedir. Müşteriler, 
ihtiyaçlarını da karşılarken sunulan hizmet kalitesi oldukça önemlidir. Müşteri 
memnuniyeti  sağlamak ve müşteri  sadakati yaratmak  SPA  işletmesine büyük 
kazanımlar  sağlamaktadır.  Özellikle  sahil  kesimlerinde  yabancı  müşterilere 
hizmet sunan resort SPA merkezlerinde kalite konusunda oldukça büyük sıkıntı 
yaşanmaktadır. Müşterinin sezonluk olarak otele gelmeleri müşteri sadakatine 
çok da önem verilmemesine neden olmaktadır. Ancak özellikle Türk müşterile‐
re hitap eden,  termal oteller veya günlük SPA merkezlerinin hizmet kalitesine 
daha çok önem verdikleri bilinmektedir.  

Özellikle SPA merkezlerinde  sunulan hizmet,  sağlık hizmetleri kapsa‐
mında değerlendirilebilir. Müşteriler bu tür hizmetleri alırken hem ruhen hem 
bedenen hem de sosyal yönden rahatlama ihtiyacını gerçekleştirmiş olmaktadır‐
lar. Bu doğrultuda müşteriler bir nevi sağlıklarını geliştirmektedirler. Sunulan 
hizmet bir  tedavi hizmeti değildir; ancak doğru bir şekilde uygulanmadığında 
insan sağlığını olumsuz etkileyecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, hem 
fiziksel  özelliklerin  insan  sağlığını  olumsuz  yönde  etmemesi  hem  de  çalışan 
personelin işinde deneyimli ve eğitimli olması gerekmektedir.  

Sağlık  hizmeti  sunan  işletmelerde  hasta  güvenliği  oldukça  önemli  bir 
konudur. Bir turistin tesise girişinden çıkışına kadar olan sürede mevcut sağlı‐
ğının bozulmaması veya var olan durumunun daha da kötüye gitmemesi ge‐
rekmektedir. Turistik  tesiste,  sağlık hizmetlerinin  sunulması,  turist  sağlığı gü‐
venliği  kavramını  ön  plana  çıkartmaktadır.  Sağlığını  geliştirmek  veya  sağlık 
kazanmak amacıyla gelen  turistlerin sağlıklarının bozulmaması veya daha kö‐
tüye gitmemesi  için  turistlik  tesislerin de, gereken çeşitli önlemleri almaları ve 
çalışanlarını bu konularda bilinçlendirmeleri gerekmektedir. 

SPA HİZMETLERİNDE GÜVENLİK 

SPA  işletmelerinde  bir  nevi  sağlık  hizmetinin  sunulmasından  yola  çıkılarak 
müşteri  güvenliği,  hasta  güvenliği  kapsamında  da  değerlendirilebilmektedir. 
SPA merkezine  gelen müşteriler  hasta  olabilir,  bunun  yanında  hiçbir  sağlık 
sorunu olmayan kişiler de olabilir. Ancak onların sağlıklarını kaybetmeden SPA 
işletmesinden  ayrılmaları  çok  önemlidir.  Bu  doğrultuda,  güvenlik,  güvenlik 
kültürü ve bu kültürün oluşturulmasına ilişkin çabaların hasta güvenliği çerçe‐
vesinde değerlendirilmesi yanlış olmayacaktır. 
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Güvenlik  kültürünün  değişen  ve  gelişen  çevreyle  beraber  öneminin  oldukça 
artığını görmekteyiz. Güvenlik kültürünün önemi  ilk olarak Çernobil kazasın‐
dan sonra patlak vermiş ve günümüze kadar önemini artırarak devam ettirmiş‐
tir. Hazırlanan  raporda kurumun güvenlik kültürünün zayıflığından  söz edil‐
miş ve bu kazanın nedenlerinden biri olarak gösterilmiştir. Bu kavram ve önemi 
çeşitli şekillerde vurgulanmasına rağmen detaylı bir şekilde tanımlanmamış ve 
ölçülebilirliği  üzerine  araştırmalar  yapılmamıştır.  Ancak,  IAEA  (Uluslararası 
Atom Enerjisi Kurumu) 1991 yılında bu kavramı tanımlamıştır. “Güvenlik kül‐
türü, kurumun sağlık ve güvenlik programlarının yeterliliğine, tarzına ve uygu‐
lamadaki ısrarına karar veren birey ve grupların değer, tutum, yetkinlik ve dav‐
ranış örüntülerinin bir ürünüdür.” Diğer yandan, “güvenlik kültürü” ve “gü‐
venlik  iklimi” üzerine yapılan  tanımlamalar,  ilgili boyutlar ve ölçümler bir ça‐
lışmadan diğer çalışmaya değişiklik göstermeye devam etmektedir.  

Tıp Enstitüsü, güvenlik kültürü ve hasta güvenliği  ile  ilgili olarak “To 
Err  Is Human”  ı  (IOM, 2003) yayınlamış ve bu konuların önemine dikkat çek‐
miştir. IOM’ye göre “ güvenli bir sağlık sistemine kavuşmada en büyük engel‐
lerden bir tanesi yapılan hatanın takım başarısızlığı olarak değil de kişisel başa‐
rısızlık  olarak  algılanmasıdır.  Bir  bütün  olarak  hareket  eden  ve  sorumluluğu 
üstlenen bir kültür geliştirilmesi esastır.”  ifadelerine yer verip güvenlik kültü‐
rünün önemini belirtmektedir. 

Güvenlik kültürünün anlaşılmasında öncelikle bu kavramın bileşenleri‐
ni açıklamamız gerekmektedir. Shein’e (1990) göre kültür, bir grubun dış çevre‐
deki yaşamsal  sorunlarını ve  içerideki bütünleşme problemlerini çözerken öğ‐
rendiği şeylerdir.  Yani genel anlamda kültür, bir örgüt içinde paylaşılan değer‐
ler, tutumlar ve inanışlar bütünüdür. Güvenlik ise, yanlışlıkla veya hata sonucu 
ortaya çıkabilecek bir kazaya maruz kalmama durumudur. Bu iki kavramı SPA 
hizmetlerine göre yorumladığımızda güvenlik kültürü; hasta (müşteri) güvenli‐
ğini tehlikeye sokan bütün durumların raporlandığı, yapılan hatalarda ve yan‐
lışlıklarda  suçun  diğer  personelin  sorumluluğunda  gösterilmediği  ve  bütün 
olarak  sorumluluğun  üstlenildiği,  üst  düzey  yöneticilerinin  tam  katılımının 
sağlandığı ve sistem üzerine odaklanan bir çevredir. SPA personelinin güvenlik 
kültürü gelişimine katkısı gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Güvenlik  kültürü,  SPA  hizmetleri  işletmelerinde  tüm  kademeler  ve 
meslek  grupları  tarafından  benimsenmeli  ve  yapılan  hatalar  diğer  personele 
deneyim kazandırabilmesi ve  iyileştirmelerin  sağlıklı yapılabilmesi  için  rapor‐
lanmalıdır.  Bilgi  paylaşımının  sağlanması  oluşabilecek  hataların  önlenmesine 
yönelik büyük bir adımdır. Güvenlik, SPA hizmeti sunan işletmelerin etkili bir 

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 452

şekilde varlıklarını sürdürüp toplumsal fayda sağlayabilmeleri açısından önce‐
likli bir konudur. Sağlık hizmeti sunan işletmeler kaynaklarının belirli bir mik‐
tarını  güvenlik  kültürünün  oluşturulması  ve  kültürün  devamlılığının  sürdü‐
rülmesi için ayırmalıdır (Yıldız, 2010). 

Bir SPA  işletmesinde güvenlik kültürünün oluşturulabilmesi  için önce‐
likle liderlerin buna inanması ve hasta (müşteri) güvenliğinin bir SPA işletmesi 
açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu benimsemesi gerekmektedir. Güven‐
lik  kültürünün  oluşturulması  ve devamlılığının  sağlanmasında  liderlerin  rolü 
oldukça büyüktür; çünkü SPA işletmesinin kültürüne göre personel tarafından 
rahatlıkla benimsenebilecek ve aynı zamanda iyileştirme yapılabilecek politika, 
prosedür veya stratejiler liderler tarafından oluşturulmaktadır. Tüm personelin 
gönüllülük esasıyla bu sürece dahil edilmeleri ve gerekirse motivasyon sağlaya‐
rak  desteklenmeleri  gerekmektedir.  Güvenlik  kültürü  bir  bütündür  ve  SPA 
işletmelerinde bulunan  tüm personelin katılımını gerektirmektedir. Bu yüzden 
personele kültürün tanımında var olan güvenlikle ilgili değerler, tutumlar, algı‐
lar ve normların benimsetilmesi gerekmektedir.  

Reiman  ve Oedewald  (2002)  literatürde  çalışmalardan  elde  edilen  ‘iyi 
güvenlik  kültürünün’  kriterlerini;  “güvenlik  politikaları,  yönetimin  güvenlik 
için görünür dirayeti, demokratik uygulamaları ve yetkinliği, güvenlik yönelim‐
li  olumlu  değerler,  tutumlar  ve  bağlılık,  zorunluluk  ve  sorumlulukların  açık 
tanımı, güvenlik ve üretim arasındaki denge, çalışanlar ve eğitim, yüksek moti‐
vasyon  ve  iş  tatmini,  yönetim  ve  çalışanlar  arasında  karşılıklı  güven  ve  adil 
yaklaşım, kalite, kural ve düzenlemelerin güncellenmesi, düzenli ekipman ba‐
kımı, gerekli olay ve küçük bile olsa kazaların rapor edilmesi ve etkin yorumu, 
farklı kurumsal seviyelerden ve görevlilerden sağlıklı bilgi akışı, uygun tasarım, 
yeterli kaynak ve sürekli iyileştirme ve otorite ile olan iş ilişkileri” ana başlıkla‐
rında toplamıştır. 

Bir işletmede iyi bir kültürün oluşması oldukça zordur. Kültürün oluş‐
turulması aşamasında olduğu gibi, değişim sürecinde de çalışanlarla kurulaşa‐
cak  iletişim ağı, değişimin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu kültürel 
değişimin işletme içinde yaratacağı olumlu veya olumsuz etkiler, önceden ana‐
liz  edilmeli,  kültürel  özellikler  açık  bir  şekilde  tanımlanmalıdır  (Çakır,  2007). 
Güvenlik  kültürü  yalnızca  güvenliğe  ilişkin  taahhüt,  iletişim  stili  ve  hataları 
rapor etmeye yönelik açık kurallarla değil aynı zamanda çalışanların motivas‐
yonu, morali,  hataları  algılama  biçimleri  ve  hataları  etkileyen  faktörlere  karşı 
tutumlar  ile de  ilgilidir. Bu nedenle olumlu bir güvenlik kültürüne sahip olan 
kurumlarda,  karşılıklı  güvene dayanan  iletişim,  güvenliğin  önemi ve  önleyici 
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tedbirlerin yararlı olacağı yönündeki algılamalar ön plana çıkmaktadır (Tütün‐
cü ve diğ., 2006). 

Sağlık  hizmetlerinde  ve  dolayısıyla  da  SPA  hizmetlerinde  yapılan  iş‐
lemler nedeniyle oluşan hatalar doğudan  insanın ölümüyle veya önemli dere‐
cede zarar görmesiyle sonuçlanabilmektedir. Hasta (müşteri) güvenliği ile ilgili 
yapılan çalışmalar, bu hataları ve buna bağlı zararları en aza  indirmeye odak‐
lanmaktadır (Kohn ve diğ., 2000). 

SPA  hizmetlerinde  güvenlik  kültürü  oluşturmanın  veya  geliştirmenin 
zor olması böyle bir kültürün asla geliştirilemeyeceği anlamına gelmemektedir. 
Bu konuyla ilgili lider takımı stratejilerini belirlemeli ve gelecek planlarını buna 
göre hazırlamalıdır. Çünkü böyle bir kültürün geliştirilmesi oldukça önemlidir. 
Sağlık  örgütlerinde  hem  çalışanların  hem  de  hastaların  güvenliğinin  gelişen 
teknoloji,  risk ve belirsizliklerden  fazla etkilenen bir yapıya  sahip olması, hiz‐
metlerin çeşitlenmesi, hastaların ve sağlık personelinin daha bilinçli hale gelme‐
si, beklentilerin artması ve değişim ve gelişimle yapılan hata oranlarının artması 
göz ardı edilemez bir durum olduğunu ortaya çıkarmıştır.    

Hasta (müşteri) güvenliği konusundaki eksikliklerin pek çok nedeni olabilir. 
Bu nedenlerden en çok karşılaşılanları (Richardson ve Briere, 2001; Kohn ve diğ. 
1999); 

 Çalışan yetersizliği, 

 Değişim ve yeni teknolojilerin ortaya çıkısındaki hızlılık, 

 Kalite geliştirme konusundaki etkin yolları uygulamak  için gerekli olan 
teknik bilgi eksikliği veya bu bilginin gelişmesine olanak tanıyacak yapı‐
nın olmayışı, 

 Hatanın  hissedilmesinde  /  tanınmasındaki  eksiklik  (genelde  tehlike  za‐
manında giderilir veya hata ortamı düzeltilir ve kişiler zarar görmez), 

 Hataları  izlemeye ve hatalardan öğrenmeye yardımcı olacak  sistemlerin 
eksikliği olarak belirlenmiştir. 

Burada güvenlik kavramı SPA hizmeti sunan bir işletmeye gelen müşterinin, 
işletmeye girişinden çıkışına kadar olan süreçte herhangi bir olumsuz durumla 
karşılaşmayıp  sağlığını  kaybetmemesi  çerçevesinde  ele  alınmaktadır. Bu doğ‐
rultuda, SPA hizmeti sunan  işletmelerde sağlık kapsamında müşteri güvenliği 
fiziksel özellikler, insan kaynakları, iletişim, takım çalışması, müşteri ihtiyaç ve 
beklentileri ile geribildirim sistemi başlıklarında ele alınmaktadır. 
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YÖNTEM 

SPA hizmeti sunan işletmeler, sağlığın geliştirilmesine katkı sağlayan, insanları 
psikolojik  yönden  rahatlatan  hizmetler  sunmaktadırlar.  Temeldeki  kavramın 
sağlık olması, bu hizmeti alan müşterilerinin güvenliklerinin sorgulanması ge‐
rekliliğini  ortaya  çıkartmadır.  Bu  doğrultuda,  SPA merkezlerinde  uygulanan 
güvenlik önlemleri, çalışanların ve müşterilerin güvenlik algıları ve  tutumları‐
nın belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma, SPA merkezle‐
rinde  uygulanabilecek  önlem  paketleri,  müşteri  güvenliği  uygulamaları  gibi 
çalışmaların gerçekleştirilmesine yön gösterebilecektir. 

Araştırmanın  kapsamında  9  SPA merkezi  dâhil  edilmiştir.  İzmir  kent 
merkezinde  bulunan  ve  anket  uygulanmasını  kabul  eden  SPA merkezlerinin 
özellikle hem  ıslak hem de kuru alan uygulamalarının olmasına sağlıklı kıyas‐
lama  yapabilmek  için  özellikle  dikkat  edilmiştir.   Araştırmanın  yapıldığı  dö‐
nemde  SPA  merkezlerine  gelen  herkese  anket  uygulaması  gerçekleştirilmek 
istenmiştir.  Ancak  anket  uygulamasını  kabul  eden  katılımcılara  anket  uygu‐
lanmıştır  ve  toplamda  geçersiz  anketler  kapsam  dışı  bırakıldıktan  sonra  392 
anket çalışma kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. 

Bu araştırma kapsamında değerlendirme yapabilmek için konuyla ilgili 
farklı  uzmanların  görüşlerinden  yararlanılmıştır.  Literatür  ve  uzmanlardan 
sağlanan  görüşler  doğrultusunda  SPA  güvenliği  ölçeği  oluşturulmuştur.  Bu 
ölçek,  iki bölümden oluşmaktadır ve  toplamda 46 soru bulunmaktadır. Birinci 
bölümde müşterilerin  sağlık açısından güvenlik algılarını belirlemek amacıyla 
sorulan 40  ifade yer almaktadır. Bu bölümde mevcut olan ifadelerin oluşturul‐
masında, York Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen “Sağlık Hizmeti Sunan 
İşletmelerde Hasta  Güvenliği  Anketi”  temelinde  Tütüncü  ve  diğerleri  (2007) 
tarafından ülkemize adapte edilen anketten faydalanılmıştır.   

Anketin  ikinci  bölümünde  ise,  katılımcıların  demografik  özellikleri 
(müşterinin cinsiyeti, yaşı, eğitimi vb.)  ile  ilgili sorular yer almaktadır. Ölçeğin 
ilk bölümünde katılımcılardan kendilerine yöneltilen 5’li likert tipi ölçeğindeki 
ifadelere  ilişkin “(1) Tamamen Katılmıyorum,  (2) Katılmıyorum,  (3) Ne Katılı‐
yorum, Ne Katılmıyorum, (4) Katılıyorum, (5)Tamamen Katılıyorum” seçenek‐
lerinden düşüncelerine en uygun olanını işaretleyerek cevap vermeleri istenmiş‐
tir.  

Anket  formlarının  kontrolünden  sonra  analize  dâhil  edilmesine  karar 
verilen anket  formları bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Veri analizi  için  IBM® 
SPSS®  18  programı  kullanılmıştır.  Ölçek  maddeleri  arasındaki  iç  tutarlılık 
Cronbach alpha katsayısı  ile ölçülmüştür. Çalışmada yapısal geçerliliği ölçmek 
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amacıyla  faktör  analizi uygulanmıştır.  SPA  güvenliği  boyutlarını,  bunlar  ara‐
sındaki  ilişkinin  yönünü  ve  kuvvetini  belirlemek  amacıyla  korelasyon  analizi 
yapılmıştır. Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişken üzerindeki etkilerini be‐
lirlemek amacı ile regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 

Hipotezler 

SPA merkezlerinde uygulanan güvenlik önlemleri, çalışanların ve müşterilerin 
güvenlik  algıları  ve  tutumlarının  belirlenmesi  amacıyla  gerçekleştirilen  çalış‐
manın hipotezleri aşağıda sıralanmaktadır. 

H1:  SPA  güvenliği değişkenleri  arasında  anlamlı  ve pozitif  yönde  ilişki 
vardır. 

H2: Müşterinin kendisini güvende hissetmesinde SPA güvenliği değişken‐
lerinin etkisi vardır. 

ANALİZ VE BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde SPA merkezlerinde sağlık kapsamında müşteri gü‐
venliği ile ilgili oluşturulan anketin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ele alın‐
maktadır. Daha sonra  faktör analizi  ile desteklenen boyutlar arasında korelas‐
yon  analizi  gerçekleştirilmiştir  ve  son  olarak,  müşterinin  kendisini  güvence 
altında hissetmesini etkileyen SPA güvenliği boyutlarının hangileri olduğu ve 
öncelik sıralarının belirlenmesi için regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 1. Faktör Analizi Sonuçları 
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1. FAKTÖR – ÇALIŞANLAR VE MALZEME‐
NİN NİTELİĞİ    21,906  56,169  3,25  16,139  ,96  ,001 

Yeterli personel bulunmaktaydı. ,832             

SPA  merkezinde  herkes  kendi  işini  yap‐
maktaydı. 

,791             

Benim  için  personelin  kazanmış  olduğu 
deneyimler yeterliydi. 

,782             

Çalışanlar hoş kokmaktaydı.  ,764     
Çalışanlar birbirine saygılıydı. ,756     
Çalışanlar  uygulama  esnasında  canımı 
acıtacak aksesuar takmaktaydı. 

,740             

Çalışanların kıyafetleri temizdi. ,689     
İstenilen tüm eğitimleri almışlardı. ,684     
SPA merkezinde yerler kaygan değildi. ,515     
Kullanılan  malzemeler  (kese,  havlu, 
peştamal) temizdi. 

,510             
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Malzemeler (kese, havlu..) yalnızca benim 
için kullanılmaktaydı. 

,496            

SPA  personeli  uygulama  sonunda  elde 
edeceğim faydaları bana açıkladı. 

,483            

2. FAKTÖR –TAKIM ÇALIŞMASI 2,528 6,481 2,91 2,642  ,83  ,015 
SPA  personeli  kendine  düşen  görevleri 
yerine getirmekteydi. 

,775            

Programın belirlenen saatte başladı. ,734    
Programım belirlenen saatte bitti. ,693    
SPA merkezinde herkesin görevleri belir‐
liydi. 

,686            

Olumsuz herhangi bir durumda ulaştırıla‐
cağım sağlık merkezi belirliydi. 

,666            

Personel  benimle  ilgili  bilgileri  ilgili  per‐
sonele aktardı. 

,596            

SPA  merkezinde  takım  ruhunun  olduğu 
belliydi. 

,596            

3. FAKTÖR – İLETİŞİM 1,882 4,825 3,64 37,300  ,90  ,001 
SPA personeli bana ismin ile hitap etti. ,839    
SPA  personeli  beklentilerimi  anlamaya 
çalıştı. 

,820            

SPA personeli beni güler yüzle karşıladı. ,811    
SPA  merkezinde  personel  bana  nazik 
davrandı. 

,706            

SPA personeli bana uygulanacak program 
ile ilgili bilgi verdi. 

,499            

4. FAKTÖR – GERİBİLDİRİM SİSTEMİ 1,276 3,271 3,16 33,274  ,93  ,001 
SPA personeli  randevum  ile  ilgili hatırlat‐
mada bulundu. 

,734            

SPA hizmeti aldıktan sonra memnun kalıp 
kalmadığım soruldu. 

,721            

SPA merkezindeki yeni programlarla  ilgili 
bilgilendirme yapıldı. 

,694            

Her  türlü  sıkıntımı  rahatça  personele 
bildirebilirdim. 

,649            

Herhangi bir sıkıntımda başvuracağım yer 
belirliydi. 

,428            

5.  FAKTÖR  – MÜŞTERİ  İHTİYAÇ VE BEK‐
LENTİLERİ    1,086  2,784  3,29  10,979  ,92  ,001 

Merkezden  ayrılırken  ihtiyaçlarımın 
karşılanıp karşılanmadığını soruldu. 

,725            

İhtiyaçlarıma  yönelik  olarak  bana  prog‐
ramlar önerildi. 

,719            

Uygulama  süresince  herhangi  bir şeye 
ihtiyacım olup olmadığı soruldu. 

,713            

Personel  SPA  merkezine  ne  amaçla 
geldiğimi sordu. 

,698            

Uygulamaya başlamadan önce bilgilendi‐
rilmiş onam formu doldurtuldu. 

,670            

6. FAKTÖR – FİZİKSEL ÖZELLİKLER 1,030 2,641 3,29 58,700  ,87  ,001 
SPA  merkezinde  huzurlu  bir  ambiyans 
oluşturulmuştu. 

,672            
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Gerekli  uyarı  levhaları  ve  yönlendirme 
tabelaları bulunmaktaydı. 

,646             

SPA merkezinin ısısı yeterliydi. ,622     
SPA  merkezinin  ışıklandırma  sistemi 
uygundu. 

,558             

SPA  merkezinde  hijyenin  önemi  anlaşıl‐
maktaydı. 

,518             

KMO= 0,957; Barlett’s Test of Sphericity= 10100,712; Toplam Açıklanan Varyans= 76,171; p<0,001

SPA hizmetlerinden sağlık açısından müşteri güvenliği  için geliştirilen 
ölçeğin  yapısal  geçerliliğini  sınamak  amacıyla  faktör  analizi  uygulanmıştır. 
Yapılan faktör analizi (Tablo 1) sürecinde Kaiser‐Meyer‐Olkin Örneklem Ölçü‐
mü 0,96 (p<0,001) olarak tespit edilmiştir. Bu değer örneklemin doğru seçildiği‐
nin  bir  göstergesi  olarak  karşımıza  çıkmakta  ve  faktör  analizine  uygunluğu 
vurgulanmaktadır (Hair ve diğ., 2007).  

Faktör analizi sonucunda SPA hizmetlerinden sağlık açısından müşteri 
güvenliği ile ilgili ifadelerin altı boyut altında toplandığı tespit edilmiştir (Tablo 
1).  Bu  altı  boyutun  SPA  hizmetlerinde  sağlık  açısından  müşteri  güvenliğini 
%76,17 oranında açıkladığı belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen 
boyutlar; çalışanlar ve malzemenin niteliği,  takım çalışması,  iletişim, geribildi‐
rim  sistemi, müşteri  ihtiyaç  ve  beklentileri  ve  fiziksel  özelliklerdir.  Bu  analiz 
sonucunda hiçbir ifade kapsam dışında tutulmamıştır.  

Genel  güvenilirlik  analizine  göre  Cronbach’s  alpha  katsayısının  0,98 
olması çalışmada kullanılan maddelerin birbiri ile tutarlı olduğunu ve geliştiri‐
len ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir  (Nunnally,  1967). Boyutlar ba‐
zında güvenilirlik analizleri Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Korelasyon Tablosu 

  Ort.  SS  1  2  3  4  5  6 

Çalışanlar  ve  Malzemenin 
Niteliği  3,2408  ,76152  1           

Takım Çalışması  2,8967  ,93921  ,697*  1         

İletişim  3,6136  ,79973  ,648*  ,466*  1       

Geribildirim Sistemi  3,1692  ,87359  ,767*  ,717*  ,584*  1     

Müşteri  İhtiyaç ve Beklentile‐
ri  3,2812  ,71763  ,688*  ,611*  ,638*  ,717*  1   

Fiziksel Özellikler  3,2967  ,78686  ,777*  ,656*  ,537*  ,711*  ,631*  1 

*  Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlı (2‐tailed). 
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SPA  hizmetlerinden  sağlık  açısından müşteri  güvenliği  boyutları  ara‐
sındaki korelasyonun yönü ve kuvvetini belirlemek amacıyla korelasyon analizi 
yapılmıştır. Tüm boyutlar arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı ilişki tespit edil‐
miştir. H1 kabul edilmiştir. Korelasyon analizi  ile  ilgili bulgular Tablo 2’de yer 
almaktadır.  

Tablo 3. Müşteri Sağlığının Güvence Altında Hissetmesine İlişkin Regresyon Analizi 

DEĞİŞKENLER  β  t  Sig T 

Geribildirim Sistemi  ,458  7,899  ,000 

Takım Çalışması  ,248  4,842  ,000 

Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri  ,112  2,213  ,028 

SABİT  ‐,217  ‐1,224  ,222 

Not: Multiple R: ,745; R Square: ,555; Adjusted R Square: ,551; F: 152,888; p< 0,001 

Tablo 3 incelendiğinde regresyon analizinin p<0,001 düzeyinde anlamlı 
olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak Multiple R= 0,745 ve R Square= 0,555 
olarak gerçekleşmiştir. Regresyon analizinde elde edilen sonuçlara göre, müşte‐
rinin kendi  sağlığını güvence  altında hissetmesini  en  fazla  etkileyen bağımsız 
değişken  grubunun  “Geribildirim  Sistemi”  olduğu  gözlenmektedir  (p<,001 ve  
β=  0,459). Müşterinin  sağlığını  güvence  altında  hissetmesini  etkileyen  ikinci 
değişken olarak “Takım Çalışması” karşımıza çıkmaktadır (p<0,001 ve  β=0,248). 
Üçüncü değişken “Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri”dir (p=0,028 ve  β= 0,112). Bu 
üç değişken müşterinin kendi  sağlığını güvence altında hissetmesini %55 ora‐
nında  açıklamaktadır  (R2=,555).  Regresyon  analizinden  elde  edilen  bulgulara 
göre H2 “Geribildirim Sistemi”, “Takım Çalışması” ve “Müşteri İhtiyaç ve Bek‐
lentiler” değişkenleri için kabul edilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hızla gelişen bir sektör olan SPA ile ilgili dünya trendleri ve değişimlerine ayak 
uydurmak günden güne zorlaşmakta ve SPA merkezlerinin sayısının hızla art‐
masıyla  rekabet  üst  düzeye  çıkmaktadır.  Bu  noktada  yapılacak  farklılaştırma 
çabaları, SPA merkezine rekabet avantajı sağlayacak ve rakiplerinin önüne çıka‐
racaktır. Son yılların en hızlı gelişen sektörlerden bir olan SPA eş zamanlı olarak 
ülkemizde de gündemde yerini aldı. Bazı güzellik veya kuaför merkezleri, mer‐
kezlerine bir masaj yatağı alarak kendi merkezlerine SPA unvanını eklediler.  

Otel  tercihleri,  içinde barındırdıkları aktivitelere ve bu aktivitelerin çe‐
şitliliğine göre belirlenmektedir. Bireylerin otel tercihlerinde, otelin SPA merke‐
zinin olup olmamasının büyük etkisi olmaktadır. Çünkü artık bireyler de yavaş 
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yavaş SPA kültürü oluşmaya başlamıştır. Kişisel sağlıklarına kavuşmak, sağlık‐
larını geliştirmek ve günlük yaşam stresinden ve koşuşturmalarından uzaklaş‐
mak  için SPA merkezlerine başvurmaktadırlar ve halkın bu konu  ile  ilgili  far‐
kındalığı günden güne artmaktadır (Cohen, 2004).  Hatta gelecekte SPA merkez‐
lerinin eğitici bir rol üstleneceği ve halka kendilerine daha iyi nasıl bakabilecek‐
leri  ve  optimum  sağlık  düzeyine  nasıl  ulaşabilecekleri  konusunda  eğitimler 
verebileceği düşünülmektedir (Stapleton, 2003). 

SPA merkezleri amaçlarına göre sağlın geliştirilmesi ve rehabilite edici 
hizmetler olarak kabul edilmektedir. Sunulan hizmet  insan sağlığını doğrudan 
etkilediği  için daha dikkatli ve bilinçli olunması gerekmektedir. Bu hizmetlere 
bu kadar  talebin olmasının nedenlerinden biri de  sağlığı geliştirici özelliğinin 
olması yanında bireylerin eğlenceli zaman geçirme ihtiyaçlarını da gidermesidir 
(Pert ve Marriot,  2006). Eğlenceli zaman geçirirken kişinin sağlığının bozulması 
arzu edilebilecek bir durum değildir. 

SPA Merkezlerinde görev alan masörler,  tellaklar ve  terapistlerin  sun‐
dukları hizmetin müşterilerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi ve uygulanması en 
önemli konulardan birisidir. Burada  sunulan hizmet doğrudan  insan  sağlığını 
etkilediği  için bilgili ve deneyimli personel  tarafından kaliteli hizmetin  sunul‐
ması müşterinin rahatlamasına,  iyileşmesine ve sağlığının daha da gelişmesine 
katkıda bulunmaktadır. Ancak yeteri düzeyde bilgiye ve deneyime sahip olma‐
yan kişiler  tarafından bu hizmetlerin sunulması çok ciddi zararlara neden ola‐
bilmektedir. Hatta geri dönüşü olmayan  sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ge‐
rekli  eğitimi  almış ve  bu  eğitimleri  belgeleyebilen ve  ayrıca yeterince  tecrübe 
sahibi olan personel tarafından sunulan hizmet müşteri memnuniyeti ve güven‐
liği açısından çok önemlidir (Aydın, 2011). 

Sonuç olarak SPA hizmetlerinde  sağlık kapsamında müşteri güvenliği 
oldukça önemli bir konudur. Sağlık turizminin de gelişmesi ve turistlerin termal 
ve SPA hizmetleri için ülkeye gelmeleri, ülkemizde müşteri güvenliğine yönelik 
standart  sisteminin  oluşturulması  gerekliliğini  doğuracaktır.  Bazı  uzmanlar, 
şuanda  SPA merkezlerinde  kalite  belgelendirmesi  yapmakta;  ancak  bu  belge‐
lendirme uluslararası düzeyde kurumların ülke temsilcilikleri olarak karşımıza 
çıkmakla birlikte etkinliğini tam olarak kazanamamıştır. İnsan sağlığı söz konu‐
su  olduğundan  güvenlik  kavramının  bu  sektörde  de  vazgeçilmez  olduğunu 
vurgulamak gerekmektedir. 
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ÖZ 
Araştırmada eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar ile aynı yaş grubu içerisinde yer alan normal 
bireyleri rekreatif etkinlikler  içerisinde yer alan eğlenceli atletizm çalışma programı  ile kay‐
naştırarak çocukların hem duygu ve düşünce, hem de yaşam ve  iletişim becerilerine etkisi‐
nin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 11‐14 arasında olan 36 eğitilebilir zihin‐
sel engelli ile 8 normal eğitim alan öğrenci olmak üzere toplam 44 erkek öğrenci katılmıştır. 
Antrenmanlar, haftada 3 gün, günde 90 dakika olmak üzere toplam 8 hafta süresince devam 
etmiştir. Antrenmanların son haftasında deney grubundaki çocuklara “Özel Olimpiyatlar An‐
ket Formu” uygulanmıştır. Özel Olimpiyatlar anketi Siperstein ve Hardman (2001) yılında ge‐
liştirilen, anne‐babalara, sporculara, partnerlere ve antrenörlere uygulanabilen bir ankettir. 
Bu çalışmada anket partner, partnerli ve partnersiz bireylere uygulanmıştır. Anketlerden el‐
de edilen verilerin frekans ve yüzde değerlerine ilişkin dağılımları değerlendirilerek tablolar 
haline getirilmiştir. Eğlenceli atletizm  çalışmalarına katılan partner, partnerli ve partnersiz 
grubun tümü kendileriyle ilgili daha iyi duygular hissettiklerini anket sonuçlarında belirtmiş‐
lerdir. özel olimpiyatlar programı sonrasında engellilerin hem hareket becerilerini arttırdık‐
ları hem de sosyal ilişki kurmada başarılı ve mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.   
 
 Anahtar sözcükler:  Eğitilebilir zihinsel engelli, eğlenceli atletizmpsikomotor gelişim, kaynaş‐
tırma eğitimi. 
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GİRİŞ 
Yenilenme, yeniden tazelenme, yeniden güçlendirme, yeniden gençlik ve dinç‐
lik kazandırma olarak  ele  alınan  rekreasyonun  engelli bireylerin  eğitimindeki 
etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş bir yaklaşımla rekreatif etkinlikler, ço‐
cuğun kendi kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark edebildiği, yaratıcı po‐
tansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliş‐
tirebildiği önemli bir  fırsattır  (Aytaç,  2003).Özel  eğitim,  çoğunluktan  farklı ve 
özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğ‐
rultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele 
dönüştürmeyi  önleyen,  engelli  bireyi  kendine  yeterli  hale  getirerek  topluma 
kaynaşmasını ve bağımsız  ‐ üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle 
donatan eğitimdir (Ataman, 2003). 
  Kaynaştırma;  özel  eğitim  gerektiren  bireylerin,  yetersizliği  olmayan 
akranları  ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel, okulöncesi,  ilköğre‐
tim,  ortaöğretim  ve  yaygın  eğitim  kurumlarında  sürdürme  esasına  dayanan, 
destek  eğitim  hizmetlerinin  sağlandığı  özel  eğitim  uygulamalarıdır  (Erdem, 
2005). 
  Kaynaştırma  programlarında  ve  özel  eğitimde  amaç,  normalizasyon‐
dur. Eğitilebilir  zihinsel  engelli  çocuğun yaşamı boyunca kendi kendine yete‐
bilmesini sağlayacak beceriler kazanmasına yardımcı olmaktır (Karakaya, 2005).   
  Zihinsel engelli çocukların eğitim ve gelişimlerinde rekreatif etkinlikler 
de ön planda  tutulmaktadır. Step, aerobik, halk dansları, drama, el  işleri, dart, 
eğlenceli  atletizm,  tekerlekli  paten,  bocce,  vb.  rekreatif  etkinlikleri  serbest  za‐
manlarında ve normal  eğitim  saatlerinde  yapmaları  onların hem psiko‐sosyal 
hem de psiko‐motor olarak gelişimlerine önemli derecede katkı sağlamaktadır. 
YÖNTEM 
Araştırma  grubunu, Kocaeli  İli’nde  çalışmanın  kurumunda  yapılmasını  kabul 
eden ve  rehabilitasyon merkezlerine düzenli olarak devam eden,  IQ düzeyleri 
45‐75  arasında olan ve yaşları  11‐14 yaş  arasında değişen  150  erkek  çocuktan 
tesadüfi yolla seçilen 36 eğitilebilir zihinsel engelli ile rehabilitasyon merkezine 
yakın  olan  okullar  içerisinde  çalışmaya  onay  veren  okuldan  tesadüfi  olarak 
seçilen yaş özelliği açısından benzer olan sağlıklı ve normal IQ düzeyine sahip 8 
çocuk (partner) olmak üzere toplam 44 çocuk oluşturmuştur. 
    Deneklerin seçiminde daha önce eğlenceli atletizm etkinliğine katılma‐
mış olmalarına dikkat edilmiştir. Ayrıca, deneklerin yaşadıkları yörelerin ve aile 
özelliklerinin birbirine benzer olması nedeniyle sosyo‐ekonomik yapı  farklılık‐
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ları  açısından  standardizasyona  gerek  duyulmamıştır.  Çalışmalar  süresince 
bütün denekler antrenmanlara ve test ortamlarına katılmıştır. 
    Araştırmada,  eğitilebilir  zihinsel  engelli  çocukların motor  özelliklerini 
daha iyi geliştirebilmelerini sağlamak için normal çocuklarla birlikte kaynaştır‐
ma eğitimi içerisinde hareket etmeleri düşünüldüğünden partnerli grupta part‐
nerler kullanılmıştır.  
Partnerli grubu; Kocaeli İli Derince İlçesi’nde bulunan Gün Gelişim Özel Eğitim 
ve  Rehabilitasyon Merkezi’nde  araştırma  kriterlerine  uygun  (eğitilebilir  zeka 
düzeyinde, ikinci bir engeli olmayan, yaşları 11,8±1,03; boyları 138,4±3,34; ağır‐
lıkları 31,8±3,76 olan ve ailesi tarafından çalışmalara katılmasına izin verilen) 12 
partnerli eğitilebilir zihinsel engelli erkek çocuk  ile Necatibey  İlköğretim Oku‐
lun’daki  (eğitim‐öğretimine devam  eden,  yaşları  11,9±1,13;  boyları  136,6±3,10; 
ağırlıkları 29,9±3,5 olan ve ailesi tarafından çalışmalara katılmasına izin verilen) 
8 erkek partner (normal çocuk) olmak üzere 20 (12+8) çocuk oluşturmuştur. 
Partnersiz grubu; Kocaeli  İli  İzmit  İlçesi’nde bulunan  Sezgice Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi’nde  araştırma kriterlerine uygun  (eğitilebilir  zeka dü‐
zeyinde, ikinci bir engeli olmayan, yaşları 12,08±1,16; boyları 138,7±2,6; ağırlık‐
ları 31,5±3,03 olan ve ailesi tarafından çalışmalara katılmasına izin verilen) 12+0 
partnersiz eğitilebilir zihinsel engelli erkek çocuk oluşturmuştur. 
Kontrol grubu; Kontrol grubunu; Kocaeli İli Kuruçeşme İlçesi’nde bulunan Can 
Ufkum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde araştırma kriterlerine uygun 
(eğitilebilir zeka düzeyinde, ikinci bir engeli olmayan, yaşları 12,17±1,11; boyları 
139,7±2,5; ağırlıkları 32,08±2,23 olan ve ailesi tarafından çalışmalara katılmasına 
izin verilen) 12+0 eğitilebilir zihinsel engelli erkek çocuk oluşturmuştur.  
    Tüm deneklerin 8 haftalık sportif rekreatif aktivite programını uygulama 
öncesi  sağlık kuruluşlarından  “spor yapmasında bir  sakınca yoktur”  şeklinde 
sağlık  raporu almaları sağlanmış ve programa katılmalarında sağlık açısından 
bir sakınca olmadığı belirlenmiştir. Deneklere haftada 3 gün, günde 90 dakika 
olmak üzere  toplam 8 haftalık motorik özellikleri geliştirmeye yönelik antren‐
man programı uygulanmıştır.    
    Kaynaştırma programının amacı hakkında bilgiye sahip olan profesyonel‐
ler ve zihinsel engellilik alanında çalışan uzmanlar tarafından geliştirilen “Özel 
Olimpiyatlar  Anketi”  normal  gelişim  gösteren  ve  eğitilebilir  zihinsel  engelli 
bireylere  göre  iki  ayrı  formatta  hazırlanmış  bir  ankettir. Bu  anket  antrenman 
programımıza uyarlanarak partner, partnerli ve partnersiz gruba uygulanmış‐
tır.Anketler,  partnerlere  sınıf  ortamında  bir  antrenör  tarafından,  partnerli  ve 
partnersiz gruba özel eğitim aldıkları kurumlarda bireysel eğitim öğretmenleri 
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tarafından birebir  (öğretmenlerin soruları okuması, çocuğun cevap vermesi ve 
öğretmenin  yazması  şeklinde)  uygulanmıştır.  Anket  soruları  uygulanan  ant‐
renman programına bağlı olduğundan kontrol grubuna anket uygulanmamıştır.  
  Özel Olimpiyatlar anketi Siperstein ve Hardman tarafından (2001) gelişti‐
rilen, anne‐babalara,  sporculara, partnerlere ve antrenörlere uygulanabilen bir 
ankettir. Anket, spor programı katılımcılarının dahil edildiği sorular ile açık ve 
kapalı  uçlu  sorulardan meydana  gelmektedir.  Sorularda  Likert  Skalası  kulla‐
nılmıştır (Baran, 2005). Normal gelişim gösteren bireylere uygulanan anket for‐
munda 1., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. ve 17. sorular ile eğitilebilir zihin‐
sel engellilere uygulanan anket formunda ise 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. 
ve  15.  sorular direkt  konuyla  ilişkili  görüldüğünden dolayı  tablolaştırılmıştır. 
Eğitilebilir zihinsel engellilere uygulanan anket formunda yer alan 1., 6., 12. ve 
15. sorular sadece partnerli gruba sorulmuştur. Anketlerden elde edilen verile‐
rin  frekans  ve  yüzde  değerlerine  ilişkin  dağılımları  değerlendirilerek  tablolar 
haline getirilmiştir. 
BULGULAR 
Tablo 1. Grupların Yaşlarının, Boylarının ve Kilolarının ile Ön‐Testi ve Son‐Testi Bitirme Sürelerinin 
Tanımlayıcı İstatistiksel Değerleri 

 
GRUPLAR  YAŞ  BOY  AĞIRLIK  ÖN‐TEST 

 
SON‐TEST 

 
 
 

PARTNERLİ 

    _
X±SS 

       _
X±SS 

    _
X±SS 

    _
X±SS 

      _ 
X±SS 

11,8 ±1,02  138,4 ± 3,34  31,8 ± 3,8  18,9 ± 7,14 
 

14,1 ± 5,63 
 

PARTNER  11,9 ±1,12  136,6 ± 3,99  29,9 ± 3,5  14,1 ± 1,2 
 

10,5 ± 0,92 
 

PARTNERSİZ  12,1 ± 1,7  138,7 ± 2,6  31,5 ± 3,03  23,2 ± 10,1 
 

16,5 ± 4,5 
 

KONTROL  12,2 ± 1,12  139,7 ± 2,5  32,2 ± 2,23  24,5 ± 3,6 
 

24,6 ± 3,8 

Partnerli grubun aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, yaş 11,8 ± 1,02; 
boy 138,4 ± 3,34; ağırlık 31,8 ± 3,8; ön‐test 18,9 ± 7,14 ve son‐test 14,1 ± 5,63 bulun‐
muştur.  
Partner  grubunun  aritmetik  ortalama ve  standart  sapma değerleri,  yaş  11,9  ± 
1,12; boy 136,6 ± 3,99; ağırlık 29,9 ± 3,5; ön‐test 14,1 ± 1,2 ve son‐test 10,5 ± 0,92 
bulunmuştur. 
Partnersiz  grubun  aritmetik  ortalama ve  standart  sapma değerleri,  yaş  12,1  ± 
1,7; boy 138,7 ± 2,6; ağırlık 31,5 ± 3,03; ön‐test 23,2 ± 10,1 ve son‐test 16,5 ± 4,5 
bulunmuştur. 
Kontrol  grubunun  aritmetik  ortalama  ve  standart  sapma  değerleri  yaş  12,2  ± 
1,12; boy 139,7 ± 2,5; ağırlık 32,2 ± 2,23; ön‐test 24,5 ± 3,6 ve son‐test 24,6 ± 3,8 
bulunmuştur. 
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Tablo 2. Partner ve Partnerli Grubun Kaynaştırma Sporlara Katılımına Göre Dağılımı       

         Partner 8 (%100) ve partnerli 12 (%100) grup daha önce herhangi bir kay‐
naştırma spor programına katılmadıklarını belirtmişlerdir.  
Tablo 3. Partner Grubunun Yarışmalardan Ne Kadar Hoşlandıklarına Göre Dağılımı 

    Yarışmalardan  biraz  hoşlanıyorum  diyenler  2  (%25,0),  çok  hoşlanıyo‐
rum diyenler 6 (%75,0) olarak belirlenmiştir. 
  Yarışmalardan  biraz  hoşlanıyorum  diyenler  2  (%25,0),  çok  hoşlanıyo‐
rum diyenler 6 (%75,0) olarak belirlenmiştir. 
Tablo 4. Partner Grubunun Arkadaşlarıyla Birlikte Olmaktan Ne Kadar Hoşlandıklarına Göre Dağı‐
lımı  
  F % 

ÇOK HOŞLANIYORUM  8  100 
TOPLAM  8  100 

Arkadaşlarıyla birlikte olmaktan hoşlananların 8 (% 100) olduğu belirlenmiştir.  
Tablo 5. Partner Grubunun Kaynaştığı Eğitilebilir Zihinsel Engelli Arkadaşlarıyla Anlaşmasına Göre  
Dağılımı 
  F % 
HİÇBİRİYLE ANLAŞAMIYORUM 1 12,5
BİRAZIYLA ANLAŞIYORUM  1 12,5
HEPSİYLE ANLAŞIYORUM  6 75,0
TOPLAM  8 100

       Hiçbiriyle  anlaşamıyorum  diyenler  1  (%12,5),  birazıyla  anlaşıyorum 
diyenler 1 (%75,0), hepsiyle anlaşıyorum diyenler 6 (%12,5)’dır. 
Tablo  6.  Partner Grubunun Kendi Okulundan Olan Normal Gelişim Gösteren Arkadaşlarıyla  İyi 
Anlaşmasına Göre Dağılımı 

F  %  

HEPSİYLE ANLAŞIYORUM  8  100 

TOPLAM  8  100 

Hepsiyle anlaşıyorum diyenler 8 (%100)’dir. 
Tablo  7.  Partner  Grubunun  Kaynaştırma Ortamında  Eğitilebilir  Zihinsel  Engelli  Bireyleri  Anlamasına   Göre 
Dağılımı 
  F % 

BİRAZ DAHA İYİ  3  37,5  
ÇOK DAHA İYİ  5 62,5
TOPLAM  8 100

  Eğitilebilir zihinsel engellileri biraz daha iyi anlıyorum diyenler 3 
(%37,5), çok daha iyi anlıyorum diyenler 5 (%62,5)’tir.  

  F  % F %
HAYIR  8  100 12 100
TOPLAM  8  100 12 100

  F  % 
BİRAZ HOŞLANIYORUM  2  25,0 
ÇOK HOŞLANIYORUM  6 75,0
TOPLAM  8 100
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Tablo 8. Partner Grubunun Eğlenceli Atletizm Antrenman Programıyla İlgili Yaklaşımına Göre Dağılımı 

             Eğlenceli atletizm antrenman programıyla  ilgili yaklaşım değerlendiril‐
diğinde;  5  (%62,5)  her  zaman  yeteneğimin  en  iyisini  sergiliyorum;  3  (%37,5) 
eğitilebilir zihinsel engelli arkadaşlarıma destek veriyorum demiştir. 
Tablo 9. Partner Grubunun Eğlenceli Atletizm Çalışmalarıyla Daha İyi Olmaya Başlamasına Göre 
Dağılımı 

F %  
HAYIR  1 12,5 
BİRAZ  3 37,5 
ÇOK DAHA İYİ 4 50,0 
TOPLAM  8 100 

     Antrenmanlarla daha iyi bir noktaya gelme ile ilgili; 1 (%12,5) Hayır, 3 
(%37,5) biraz, 4 (%50,0) çok daha iyi yanıtını vermiştir.  
Tablo 10. Partner Grubunun Eğlenceli Atletizm Çalışmalarıyla Daha İyi Duygular Hissetmesine Göre 
Dağılımı 

F %  
 EVET  7 87,5 
HAYIR  1 12,5 
TOPLAM  8 100 

           Eğlenceli atletizm çalışmalarıyla daha iyi duygular hissetmeye 7 (%87,5) 
evet, 1 (%12,5) hayır seçeneklerini işaretlemişlerdir. 
Tablo 11. Partner Grubunun Kaynaştırma Spor Kapsamında Hangi Branşların Yer Almasına Göre 
Dağılımı 

F %  
BUZ PATENİ/ ATLETİZM 2 25,0 
BUZ PATENİ/ BUZ HOKEYİ 2 25,0 
BUZ PATENİ/ FUTBOL 2 25,0 
DART/ BOWLING 1 12,5 
BUZ PATENİ/ ATLETİZM/ FUTBOL 1 12,5 
TOPLAM  8 100 

  Partnerlerin, 2 (%25,0)’si buz pateni ‐ atletizm, 2 (%25,0)’si buz pateni ‐ 
buz hokeyi, 2 (%25,0)’si buz pateni ‐ futbol, 1 (%12,5)’i dart ‐ bowling, 1 (%12,5)’i 
buz pateni ‐ atletizm ‐ futbol branşlarının kaynaştırma spor kapsamında uygu‐
lanmasını istemektedir. 
Tablo 12. Partner Grubunun Kaynaştırma Spor Programıyla İlgili En Çok Hoşlandıkları Hareketlere 
Göre Dağılımı 

F %  
KOŞULAR  4  50,0 
KÖPRÜDEN GEÇMEK 1 12,5 
BASKETBOL TOPUYLA SLALOM  1 12,5 
SIÇRAMAK  1 12,5 
ENGEL ATLAMAK 1 12,5 

  F  %  

HER ZAMAN YETENEĞİMİN EN İYİSİNİ SERGİLİYORUM  5  62,5 
EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ARKADAŞLARIMA DESTEK VERİYORUM 3 37,5 
TOPLAM  8 100 
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TOPLAM  8 100

  Partnerler; en çok hoşlandıklarının 4 (%50,0) ile koşular, diğerlerinin ise 
1 (%12,5) köprüden geçme, 1 (%12,5) basketbol topuyla slalom, 1 (%12,5) sıçra‐
mak, 1 (%12,5) engel atlama olduğunu belirtmişlerdir. 
 Tablo 13. Partner Grubunun Kaynaştırma Spor Programıyla İlgili En Az Hoşlandıkları Hareketlere 
Göre Dağılımı 
  F % 
ÇEMBERDEN GEÇMEK  2 25,0
SIRAYA GİRMEK  3 37,5
SLALOM YAPMAK  1 12,5
TAKLA ATMAK  1 12,5
SIÇRAMAK  1 12,5
TOPLAM  8 100

            Partner  grubunun,  en  az  hoşlandıklarının  3  (%37,5)  ile  sıraya  girmek, 
diğer hoşlanmadıkları hareketlerin 2  (%25,0)’si çemberden geçmek, 1  (%12,5)’i 
slalom yapmak, 1  (%12,5)’i  takla atmak, 1  (%12,5)’i  sıçramak olduğunu belirt‐
miştir. 
Tablo  14. Partnerli ve Partnersiz Grubun Antrenman Yapmaktan Ne Kadar Hoşlandıklarına Göre 
Dağılımı 
  F % 
HİÇ HOŞLANMIYORUM  1 4,2
BİRAZ HOŞLANIYORUM  3 12,5
ÇOK HOŞLANIYORUM  20 83,3
TOPLAM  24 100

  Partnerli ve partnersiz grup, 1  (%4,2)’i antrenman yapmaktan hiç hoş‐
lanmadığını, 3  (%12,5)’ü biraz hoşlandığını, 20  (%83,3)’si  çok hoşlandığını be‐
lirtmiştir.  
Tablo  15. Partner, Partnerli  ve Partnersiz Grubun Yarışmalardan Ne Kadar Hoşlandıklarına Göre 
Dağılımı 
  F  % F % 
BİRAZ HOŞLANIYORUM  6  25,0 2 25,0
ÇOK HOŞLANIYORUM  18  75,0  6 75,0 
TOPLAM  24  100 8 100

 Partner grubunda antrenman yapmaktan biraz hoşlanıyorum diyenler 
2  (%25,0),  çok  hoşlanıyorum  diyenler  6  (%  75,0)’dır.  Partnerli  ve  partnersiz 
grupta  6 (25,0)’sı yarışmalardan biraz hoşlandığını, 18 (%75,0)’i çok hoşlandığı‐
nı ifade etmiştir. 
Tablo 16. Partnerli ve Partnersiz Grubun Arkadaşlarıyla Birlikte Olmaktan Ne Kadar Hoşlandıkları‐
na Göre Dağılımı 
  F % 
HİÇ HOŞLANMIYORUM  1 4,2
BİRAZ HOŞLANIYORUM  3 12,5
ÇOK HOŞLANIYORUM  20 83,3
TOPLAM  24 100
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                Arkadaşlarıyla  birlikte  olmaktan  hiç  hoşlanmayanlar  1  (%4,2),  biraz 
hoşlananlar 3 (%12,5), çok hoşlananlar 20 (%83,3)’dir. 
Tablo 17. Partnerli ve Partnersiz Grubun Başka Okuldan Gelen Eğitilebilir Zihinsel Engelli Arkadaş‐
larıyla Anlaşmasına Göre Dağılımı 

F %  
BİRKISMI İLE ANLAŞIYORUM  10  41,7 
HEPSİYLE ANLAŞIYORUM 14 58,3 
TOPLAM  24 100 

    Başka okuldan gelen eğitilebilir zihinsel engelli arkadaşlarının bir kısmı 
ile anlaşıyorum diyenler 10 (%41,7)’u, hepsiyle anlaşıyorum diyenler 14 
(%58,3)’ü oluşturmaktadır. 
Tablo 18. Partnerli ve Partnersiz Grubun Eğlenceli Atletizm Çalışmalarında Daha İyi Olmaya Başla‐
masına Göre Dağılımı 

F %  
HAYIR  1 4,2 
BİRAZ  5 20,8 
ÇOK DAHA İYİ 18 75,0 
TOPLAM  24 100 

         Partnerli ve partnersiz grubun eğlenceli atletizm çalışmalarında 
daha  iyi olmaya başlama  ile  ilgili; hayır diyenler  1  (%4,2)’i, biraz diyenler  11 
(%45,8)’i, çok daha iyi oldum diyenler 18 (%75,0)’i oluşturmaktadır.  
Tablo 19. Partnerli ve Partnersiz Grubun Çalışmalarında Kendiyle  İlgili Daha  İyi Duygular Hisset‐
mesine Göre Dağılımı 

F %  
EVET  24 100 
TOPLAM  24 100 

           Eğlenceli atletizm çalışmalarına katılan 24  (%100) eğitilebilir zihinsel en‐
gelliler kendileriyle ilgili daha iyi duygular hissettiklerini belirtmişlerdir. 
Tablo 20. Partnerli ve Partnersiz Grubun Çalışmalarına Katılırken Kendiyle İlgili Daha İyi Duygular 
Hissetme Nedenine Göre Dağılımı  

F %  
RUH SAĞLIĞIM İYİ OLUYOR 5 20,8 
EĞLENİYORUM 3 12,5 
HOŞUMA GİDİYOR 1 4,2 
FİZİKSEL YÖNDEN GELİŞTİĞİMİ HİSSEDİYORUM 5 20,8 
PAYLAŞMAYI ÖĞRENİYORUM 2 8,3 
MUTLU OLUYORUM 3 12,5 
ÖZGÜVENİM ARTIYOR 3 12,5 
KENDİMİ SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM 2 8,3 
TOPLAM  24 100 

         Eğitilebilir zihinsel engelli bireyler eğlenceli atletizm çalışmalarına katı‐
lırken kendiyle  ilgili daha  iyi duygular hissetme nedenini; 5  (%20,8) ruh sağlı‐
ğım iyi oluyor, 3 (%12,5) eğleniyorum, 1 (%4,2) hoşuma gidiyor, 5 (%20,8) fizik‐
sel  yönden  geliştiğimi  hissediyorum,  2  (%8,3)  paylaşmayı  öğreniyorum,  3 
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(%12,5) mutlu oluyorum, 3 (%12,5) özgüvenim artıyor, 2 (%8,3) kendimi sağlıklı 
hissediyorum, şeklinde ifade etmişlerdir. 
Tablo 21. Partner Grubu ile Partnerli Grubun Kaynaştırma Sporları Önermesine Göre Dağılımı 
  F  % F %
KESİNLİKLE ÖNERİRİM  8  100 24 100
TOPLAM  8  100 12 100

  Partner grubunun 8 (%100)’i, partnerli grubun 24 (%100)’ü kaynaştırma 
sporlarına katılmayı arkadaşlarına önereceğini ifade etmiştir. 
Tablo  22. Partnerli ve Partnersiz Grubun Eğlenceli Atletizmle  İlgili En Çok Hoşlandıklarına Göre 
Dağılımı 
  F % 
YARIŞMALAR  3 12,5
TAKLA ATMAK  4 16,7
EĞLENCELİ OLMASI  1 4,2
ENGEL GEÇMEK  2 8,3
GRUP ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE OLMAK 2 8,3
ETKİNLİK YAPMAK  2 8,3
KOŞMAK  2 8,3
HOPLAMAK  1 4,2
DENGE HAREKETLERİ YAPMAK 2 8,3
OYUN OYNAMAK  1 4,2
ARKADAŞLIKLAR KURMAK  1 4,2
SLALOM YAPMAK  1 4,2
NESNELERLE HAREKET ETMEK 1 4,2
ETKİNLİK YAPMAK/ OYUN OYNAMAK 1 4,2
TOPLAM  24 100

  Eğitilebilir  zihinsel  engelli  bireyler  eğlenceli  atletizm  çalışmalarıyla 
ilgili en çok hoşlandıkları unsuların; yarışmalar 3 (%12,5), takla atmak 4 (%16,7), 
eğlenceli olması 1  (%4,2),  engel geçmek 2  (%8,3), grup arkadaşlarımla birlikte 
olmak 2 (%8,3), etkinlik yapmak 2 (%8,3), koşmak 2 (%8,3), hoplamak 1 (%4,2), 
denge  hareketlerini  yapmak,  2  (%8,3),  oyun  oynamak1  (%4,2),  arkadaşlıklar 
kurmak  1  (%4,2),  slalom  yapmak1  (%4,2),  nesnelerle  hareket  etmek  1  (%4,2), 
etkinlik yapmak ‐ oyun oynamak 1 (%4,2) olduğunu belirtmişlerdir. 
Tablo  23.  Partnerli  ve  Partnersiz Grubun  Kaynaştırma  Sporla  İlgili  En Az Hoşlandıklarına Göre 
Dağılımı 
  F %
YOK  11 45,8
KOLLARI GERMEK  1 4,2
DURARAK UZUN ATLAMAK  1 4,2
SIRAYA GİRMEK  1  4,2 
ZOR HAREKETLER YAPMAK  1 4,2
TAKLA ATMAK  2  8,3 
KOŞMAK  3 12,5
İPLİ HAREKETLER YAPMAK  2  8,3 
OYUN OYNAMAMAK  1 4,2
SIÇRAMAK  1  4,2 
  24 100
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TOPLAM 

  Eğitilebilir  zihinsel  engelli  bireyler  eğlenceli  atletizm  çalışmalarıyla 
ilgili  en  çok  hoşlandıkları  unsuların;  yok  11  (%45,8),  kollarımızı  germek  1 
(%42,2), durarak uzun atlamak 1 (%42,2), sıraya girmek 1 (%42,2), zor hareketler 
1 (%42,2), takla atmak 2 (%8,3), koşmak 3 (%12,), ipli hareketler 2 (%8,3), oyun 
oynamamak 1 (%4,2) olduğunu belirtmişlerdir. 
Tablo 24. Partnerli Grubun Kaynaştığı Partner Grubuyla Anlaşmasına Göre Dağılımı 

    Eğitilebilir  zihinsel  engellilerin, normal  gelişim  gösteren  bireylerin  bir 
kısmıyla  anlaşıyorum  diyenler  4  (%33,3),  hepsiyle  anlaşıyorum  diyenler  8 
(%66,7)’dir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Eğlenceli atletizm, çocukların  salon ve açık alanlarda hafifletilmiş atma aletle‐
riyle ve atlama alanlarıyla kısaltılmış mesafelerde uyguladıkları eğlenceli veya 
eğlendirici aktivitelerin bütünüdür (Seyrek, 2005). 

  Eğlenceli atletizmin amacı; genç bireysel şampiyonlar yetiştirmek değil, 
çocuklara takım ruhunu aşılayarak takımda mevcut bulunan bireylerin gayreti 
ile kazanmanın güzelliğini yaşatmaya çalışmak olarak ifade edilebilir. Eğlenceli 
atletizm antrenmanı sonrasında hem partnerli hem partnersiz grup istatistiksel 
anlamda gelişme göstermiştir.  Kaynaştırma eğitimi, eğitilebilir zihinsel engelli‐
lerin normal yaşıtları  ile benzer ortamlarda bir arada olmasının sağlanmasıdır. 
Kaynaştırma eğitiminin amacı; özellikle sosyal beceri geliştirme, sorumluluk ve 
özgüven kazandırma, grup  aktivitelerine katılma, motor davranışlarında  artış 
sağlama, vb. konularda eğitilebilir zihinsel engellilerin gelişimine katkıda bulu‐
nabilir. 

  Çocukların  yeni  antrenörlere  uyum  sürecinin  artabileceği,  antrenman 
ortamından uzaklaşmalar olabileceği ve çocukların uyumsuz davranışlar göste‐
rebileceği düşüncesiyle  antrenmanlar  süresince  antrenörler  görev  aldıkları  ilk 
yerlerde çalışmış, görev yerleri değiştirilmemiştir. Böylelikle, Damentko’nun da 
(2005) araştırmasında belirttiği gibi, birleştirilmiş spor aktivitelerinde katılımcı‐
nın oryantasyonu ve antrenörün gerekli eğitimi almış olmasının önemine ilişkin 
deneyimsizlik,  bilgisizlik  veya  program  güçlükleri  nedeniyle  oluşabilecek 
olumsuzluklar giderilmeye çalışılmıştır.  

  F  %  
BİRKISMI İLE ANLAŞIYORUM 4 33,3 
HEPSİYLE ANLAŞIYORUM  8  66,7 
TOPLAM  12 100 
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  Hem  hijyenik  hem  de  samimi  bir  ortam  yaratmanın  çocukları  çalışma 
ortamına kısa sürede motive ederek daha etkili bir öğrenme oluşturması düşün‐
cesinden hareketle, çalışma süresince antrenmanların yapıldığı ortamların sıcak 
ve temiz olmasına özen gösterilmiştir. Özcan (2005) da araştırmasında kaynaş‐
tırmanın yapılacağı ortamın  fiziksel özelliklerinin  iyi olması becerilerin öğreti‐
minde önemli bir unsur olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle çalışma ortamının 
mümkün olduğunca temiz, sevimli ve çalışmaya teşvik edici şekilde biçimlendi‐
rilmesi öğrencilerin katılımını ve öğrenmeye karşı olumlu  tutumlar geliştirme‐
lerini sağlayacağı sonucuna ulaşmıştır. 

  Heward (1996) yaptığı bir çalışmada, engelli bireylerin boş zaman etkin‐
liklerini yerine getirebilecekleri akran olanaklarına sahip olamadıkları sonucuna 
varmıştır. Çalışmamızda  ise destek  alacağımız partnerlerin  tespit  edilmesinde 
ve yönlendirilmesinde gönüllülüğü ve okulun rehabilitasyon merkezine yakın‐
lığını esas alındığında, kaynaştırma eğitiminin önemini kavrayan ve engellileri 
topluma kazandırma konusunda destek veren kurumun ve ailelerin olmasından 
dolayı bu konuda sorun yaşanmamıştır.     

  Block, Conatser, Montgomery, Flynn, Munson ve Dease (2001) 7‐14 yaş 
arasında 13 erkek 13 kızdan oluşan zihinsel engelli bireylere ve aynı yaş gru‐
bundan  olan  15  kız  10  erkekten  oluşan  toplam  25  partnere  özel  olimpiyatlar 
fiziksel  aktivite  programı  12  hafta  süresince  uygulanmıştır. Çalışma  sonunda 
engelli ve partnerlere yapılan gözlem formu sonucunda benlik, arkadaşlar arası 
iletişim,  kendi  kendilerini  ifade  etmede  anlamlı  gelişme  gösterdikleri,  ayrıca 
bütün  deneklerin  çalışma  öncesi  alınan  değerlerinde  çalışma  sonrasında  artış 
olduğu bulunmuştur.  

  Baran (2005) futbol becerileri, sosyal yeterlilik ve sorun davranışlar yö‐
nünden  eğitilebilir  zihinsel  engelli  bireyler  ve  partnerler  üzerindeki  etkilerini 
incelemek amacıyla 12‐15 yaş arasında olan 25 engelli ve 25 partner olmak üzere 
toplam 50 çocuk üzerinde yaptığı çalışmada, futbol eğitiminin bazı sorun dav‐
ranışlarının azalmasında ve sosyal yeterlilik davranışlarının gelişmesinde hem 
engelli hem de partnerlerin futbol becerilerinin artmasında olumlu etkiler oldu‐
ğu belirlenmiştir. 

  Halle,  Gabler  ve  Bemben  (1989)  tarafından  yapılan  bir  araştırmada, 
yaşları 6‐13 arasında değişen 14 ileri derecede zihinsel engelli öğrenciye aerobik 
beceriler akranları tarafından öğretilmiş ve becerilerde olumlu davranış değişik‐
liği  ortaya  çıkmıştır.  Yapılan  çalışmada  da  partnerli  ve  partnersiz  olarak  iki 
gruba  uygulanan  eğlenceli  atletizm  antrenman  programı  sonucunda  olumlu 
motor  davranış değişikliği görülmüştür. 
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  Baran’ın  (2005)  çalışmasından  alınan;  Fenning,  Parraga,  Bhojwani, 
Meyer,   Molitor, Malloy, Labiak, Taube  ve Mulcrone  (2000),  ʺGençler Ara‐
sında Karşılıklı Beğenme ve Kabul için Spor (SMART)ʺ olarak adlandırılan bir 
etkinlik  çerçevesinde;  engeli  olmayan  ve  işitme‐zihinsel‐hareket‐görme 
engeli olan, 15 yaş ortalamasına sahip gençler arasından her bir engel grubu 
için kaynaştırma basketbol takımları oluşturmuştur. Bir günlük turnuva maç‐
ları  sonunda uygulanan  6 maddelik  anket  soruları değerlendirildiğinde  en‐
gelli ve engelli olmayan sporcular arasında sportmenlik davranışı (müsabaka, 
beceride yardım, eşitlik, efor) yönünden fark olmadığı; engelli olmayan birey‐
lerin  çoğunluğu  bu  etkinlikler  sonunda  farklılıkları  anlama/öğrenme  (%54) 
ve pozitif motor beceriler (%21); engelli katılımcılar da farklılıkları anlama 
(%22) ve pozitif motor beceriler  (%19) açısından kazançlı olduğu  sonucuna 
varılmıştır. 

Krebs  (2005)  zihinsel  engellilerde  yaptığı  uygulamalarda  sportif  becerilerin 
oyun  formunda verilmesinin hem motor davranışların hem de yaşam ve  ileti‐
şim becerilerinin arttığı sonucuna varmıştır.  

  Eğlenceli atletizm çalışmalarına katılan partner, partnerli ve partnersiz 
grubun tümü kendileriyle ilgili daha iyi duygular hissettiklerini anket sonuçla‐
rında belirtmişlerdir. Bunların nedenini, insanın doğasında var olan ve özellikle 
çocuklar için çok önemli bir yer tutan hareket etme ihtiyacını oyunlarla sağlaya‐
rak bireylerin mutlu olmasına, kendine değer verildiğini hissetmesine, becerile‐
rinde  iyileşme  ve  artış  olmasından  dolayı  özgüveninin  artmasına  bağlamak 
mümkün olabilir.    

Çalışmada partnerlerin eğitilebilir zihinsel engellileri, çok daha  iyi anladıkları, 
partner ve engelli arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutlu oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Damentko  (2005), yaptığı çalışmada da birleştirilmiş spor aktivite‐
leri  sırasında partnerler  zihinsel  engellileri daha  iyi  anladıklarını ve program 
arkadaşları  ile birlikte olmaktan  (özellikle eğitilebilir zihinsel engelli olanlarla) 
mutluluk duyduklarını belirtmektedirler.  

  Partnerli grubun sosyal ilişkilerinde ve arkadaşlarıyla anlaşmada olum‐
lu duygular içinde oldukları görülmüştür. Mikelkeviciute, Sajute, ve Paulauska‐
ite  (2005) 150 ülkeden 12‐26 yaş arası milyonlarca zihinsel  engelliye motor ve 
sosyal becerilerini geliştirmek için uygulanan özel olimpiyatlar programı sonra‐
sında  engellilerin  hem  hareket  becerilerini  arttırdıkları  hem  de  sosyal  ilişki 
kurmada başarılı ve mutlu oldukları sonucuna ulaşılmıştır.   
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı; Düzce Üniversitesi akademik personelinin serbest zaman alışkanlıkla‐
rının belirlenmesi ve demografik özellikleri ile rekreatif faaliyetlere katılımları arasındaki iliş‐
kinin  ortaya  konulmasıdır.  Aynı  zamanda  Düzce  üniversitesinde  bulunan  yüzme  havuzu, 
stadyum, kapalı spor salonu vb. alanlarının yeterliliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmak‐
tadır. Düzce ili rekreasyonel kaynaklar açısından oldukça zengin, büyükşehirlere oranla trafik 
nedenli zaman kayıplarının az görüldüğü bir şehir olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca üniver‐
site yerleşkesinde yer alan spor tesisleri ve sosyal tesislerde akademisyenlere ve öğrencilere 
rekreatif olanaklar sunmaktadır.  Bu koşullar çerçevesinde Düzce üniversitesi akademik per‐
sonelinin rekreatif tercihlerini belirlemek amacı ile  2012‐2013 eğitim‐öğretim yılında, Düzce 
Üniversitesinde görev yapan akademik personele internet üzerinde 18 soruluk, anket uygu‐
lanmış olup, anket sonuçları SPSS 19 programında çözümlenmiştir. Anketten elde edilen ve‐
rilerin yüzde ve frekans değerleri alınmış ve one‐way anova testi kullanılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:Düzce Üniversitesi, Akademik Personel, Rekreatif Tercih 
 
 

GİRİŞ 
Günümüzde  yoğun  iş  temposuna  ayak  uydurmakta  güçlük  çeken  çalışanlar 
monoton ve sosyal yaşamdan uzak bir hayat sürmektedirler. Yapılan çalışmalar, 
bu şekilde yaşayan insanlarda psikolojik, fizyolojik ve sosyal problemlerin orta‐
ya  çıktığını  göstermektedir. Maraşlı  (1990)’ya  göre  bireyin  geçimini  sağlamak 
amacıyla  idame ettirdiği  işler, kişiyi stres ve sıkıntı  içinde bırakıyor  ise birçok 
fiziksel ve pskilojik probleme yol açabilir  (Sezgin ve ark.,2012). Sağlıklı olarak 
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yaşamlarını  idame  ettiremeyen  bu  kişilerden  iş,  okul  ve  sosyal  yaşamlarında 
yeteri kadar verim göstermeleri beklenemez. Son zamanlarda, özellikle gelişmiş 
ülkeler kişilerin verimliliğini arttırmak ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağla‐
mak  amacıyla  spor,  sanat,  gezi  gibi  rekreatif  etkinliklere  katılımlarını  teşvik 
etmektedirler (Tunçkol ve Çumralıgil, 2005). 

Rekreasyon, Latince  yenilenme,  yeniden  yaratılma veya yeniden  yapılanma 
anlamına  gelen  “recreatio”  kelimesinden  gelmektedir.  Rekreasyon;  insanların 
çalışma  ve  zorunlu  ihtiyaçlar  için  ayırdığı  zamanlar  dışında  yapılan,  bireyin 
kendisini fiziksel ve zihinsel açıdan yenilemesinin yanı sıra aynı zamanda zevk 
almasını  sağlayan  toplumsal, ekonomik, kültürel ve yaşadığı  toplumun yapısı 
ile bağımlı olarak yapılan faaliyetlerin bütünüdür. (Koç, 1991; Akten, 2003). 

Bireylere  rekreaktif  faaliyetler yoluyla olumlu alışkanlıklar kazandırılmakta‐
dır. Bu alışkanlıklar  serbest zamanları verimli bir  şekilde değerlendirme,  spor 
yapma, paylaşma, dayanışma, yenme ve yenilme duygusu, takdir etme duygu‐
su, kurallara uyma, grup bilinci, başarma duygusu, vb. alışkanlıklar ve duygu‐
lar olarak sıralayabiliriz (Pepe ve Can, 2003). 

Rekreaktif etkinlikler yapıldığı yer, zaman, katılımcı sayısı gibi birçok değiş‐
kene  bağlı  olarak  sınıflandırılabilir.  Fakat  bireylerin  rekreasyonel  etkinliklere 
katılabilmeleri ya da katıldıkları rekreasyon faaliyetleri daha iyi şartlarda yapa‐
bilmeleri  için  bazı  etkenler  bulunmaktadır. Bu  etkenlerden  özellikle  sezonluk 
engeller,  finansal  kaynaklar,  cinsiyet,  sosyal  sınırlama,  fiziksel  kaynaklar  ve 
moda  rekreasyon etkinliklere katılmayı engelleyen en önemli unsurlardır (Sevil 
ve ark.,2012). 

Çalışan bireylerin iş vakitleri dışında kalan zamanlarını iyi bir biçimde değer‐
lendirmesi  hem  iş  verimliliğini  arttırmakta  hem  de  çalışma  yaşamı  üzerine 
olumlu etkiler yapmaktadır  (Yeniçeri ve ark., 2002; Sabbağ ve Aksoy, 2011).  İş 
hayatında oldukça zaman harcayan kişiler günlük yaşamlarında kendilerine az 
vakit ayırmaktadırlar (Tracy, 2008; Sabbağ ve Aksoy, 2011). Çoğu kişi daha fazla 
para  harcamak  uğruna  boş  zamanlarını  yeterince  değerlendirmemektedir 
(Goltz, 2005; Sabbağ ve Aksoy, 2011). Fakat birey hangi yaşta olursa olsun bir 
şekilde boş zamanlarını değerlendirmeye gerek duyarlar (Özdağ ve ark., 2009; 
Sabbağ ve Aksoy, 2011). Günümüzde, çalışma hayatının ve diğer etkinliklerin 
yoğun, yorucu, sıradan, sıkıcı ve stresli olması, kişileri rekreatif faaliyetlere yön‐
lendirmiş ve yaşamımızın önemli bir parçası haline getirmiştir. Bu sayede birey 
kendini yenileme, dinlenme ve yeniden  toparlanmak süreci  içine girer. Ayrıca 
çalışma hayatındaki stres, yorgunluk vb. gibi durumların üstesinden gelebilme‐
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lerini ve sosyal yaşamda daha mutlu ve başarılı olabilmelerine katkıda bulunur 
(Aydoğan ve Gündoğdu, 2006; Sabbağ ve Aksoy, 2011 ). 

Rekreasyonel  etkinlikler  fiziksel  ve düşünsel  alanlarda  çalışan  bireyler üze‐
rinde  olumlu  etki  yaratarak,  kişinin  daha  verimli  çalışmasını  sağlamaktadır 
(Karaküçük, 1997). Özellikle üniversitelerde bilimsel faaliyetler ile uğraşan aka‐
demisyenlerin hangi  rekreatif  faaliyetlerde bulunduğunun araştırılması gerek‐
mektedir (Mete, 2002). 

Özdağ ve ark. (2009) devlet memurlarının boş zaman değerlendirmesi ile ilgili 
yaptığı  çalışmasında,  rekreatif  faaliyetlere  katılmanın  kişilerde  sıkıntı  azaltıcı, 
dinlendirici, eğlendirici, sağlık verici, eğitici, mutluluk verici etkileri olduğunu 
saptamışlardır  (Sabbağ  ve  Aksoy,  2011).  Ayrıca  ülkemizde  son  zamanlarda 
gündeme gelen  konulardan biri olan çalışma ile birlikte insanların boş zaman‐
larını nasıl geçirdiği ve olumlu yönde geçirilen boş zamanın yararlarıdır (Özdağ 
ve ark., 2009). 

Bu doğrultuda çalışmanın amacı;   Düzce Üniversitesi akademik personelinin 
rekreatif faaliyetlere katılımındaki tercihlerin belirlenmesi olmuştur. 2006 yılın‐
da kurulan bir üniversite olan Düzce üniversitesi genç ve dinamik bir kadroya 
sahiptir. Üniversite yerleşkesi kuruluşundan bu yana yeni bir yapılanma  içeri‐
sindedir ve yerleşke pek  çok  rekreatif olanak barındırmaktadır. Çalışma  içeri‐
sinde  ayrıca Düzce üniversitesi  spor ve  sosyal  tesislerinin yeterliliklerinin de‐
ğerlendirmesi yapılmıştır. 
Düzce üniversitesi akademik personelinin rekreatif tercihlerinin belirlenmesi‐

ni amaçlayan çalışmanın hipotezleri şu şekildedir; 
H1: Katılımcıların akademik ünvanları ile rekreasyon faaliyeti için yeterli zama‐
nı olup olmadığı arasında  anlamlı bir fark vardır. 
H2:Katılımcıların  akademik  ünvanları  ile  katıldıkları  rekreasyon  faaliyetleri 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H3:  Katılımcıların  akademik  ünvanları  ile  rekreasyona  katılamama  nedenleri 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H4: Katılımcıların  çalıştıkları  fakülte  ile  katıldıkları  rekreasyonel  faaliyet  ara‐
sında anlamlı bir ilişki vardır. 
H5: Katılımcıların çalıştıkları fakülte ile boş zamanlarını nerede değerlendirdik‐
leri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışmanın amacı Düzce Üniversitesi akademik personelinin rekreasyon eğilim‐
lerinin belirlenmesi, cinsiyet, medeni durum, unvan, boş zaman miktarı, ders ve 
idari  yükleri  vb.  gibi  demografik  özelliklerin  rekreasyon  faaliyetlere  katılımı 
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hangi  düzeyde  etkilediğinin  ortaya  konulmasıdır.  Ayrıca  Düzce  Üniversitesi 
akademik personelinin üniversitenin  sağladığı  rekreasyonel  imkanlarından ve 
fiziksel mekanlarının yeterliliği saptanmaya çalışılmıştır. 

Araştırma  evrenini 2012‐2013 Eğitim‐Öğretim yılında Düzce Üniversitesi  fa‐
külteleri,  yüksek  okulları ve meslek  yüksekokullarında  görev  yapan  750  aka‐
demik personel oluşturmaktadır.  

18  sorudan  oluşan  elektronik  anket  formu  üniversitenin  iletişim  ve  tanıtım 
koordinatörlüğü birimi aracılığı  ile  tüm akademik personelin mail adreslerine 
gönderilmiştir. Anket uygulaması 2013 yılı mayıs ayı  içerisinde, 1 aylık zaman 
diliminde  3  defa  mail  adreslerine  gönderilerek  uygulanmıştır.  Anket  formu 
gönderilen  tüm Düzce Üniversitesi  akademik  personelinden  90  ‘ı  geri  dönüş 
yapmıştır.  

Elde  edilen  veriler  SPSS  19  paket  programında  değerlendirilmiş,  sıklık  ve 
yüzde değerlerine  bakılmıştır. Çalışmanın  hipotezleri  one‐way  anova  testi  ile 
analiz edilmiştir. 

BULGULAR 

Düzce Üniversitesi Akademik  personelinin  rekreatif  tercihlerinin  belirlenmesi 
amacıyla yapılan anket çalışması sonucunda öncelikle katılımcı özellikleri belir‐
lenmeye  çalışılmıştır.  Çalışmaya  katılanların  demografik  özelliklerine  ilişkin 
bilgilerin sayısal ve yüzde dağılımı Tablo 1’de belirtilmektedir. 

Tablo 1. Ankete Katılan Düzce Üniversitesi Akademik Personelinin Demografik Özellikleri 
Cinsiyet  Sayı (N) Yüzde (%) 
Bay  70  77.8 
Bayan  20  22.2 
Yaş     

20‐30  39  43.3 
31‐40  39  43.3 
41‐50  6  6.7 
50’den büyük  4  4.4 
Medeni Durum    

Bekar  32  35.6 
Evli  57  63.3 
Diğer  1  1,1 
Çocuğu Var mı?    

Var  47  52,2 
Yok  43  47,8 
Akademik Ünvan    

Arş. Gör.  24  26,7 
Dr. Arş. Gör  2  2,2 
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Yrd. Doç.  21  23,3 
Doç.  6  6,7 
Prof.   2  2,2 
Okutman  10  11,1 
Öğr. Gör.  27  27,8 
Fakültesi     

Tıp  2  2,2 
Orman  26  28,9 
Eğitim  3  3,3 
Fen‐Edebiyat  9  10 
İşletme  5  5,6 
Mühendislik  2  2,2 
Sanat ve Tasarım  1  1,1 
Teknoloji  5  5,6 
Teknik Eğitim  22  24,4 
Ziraat ve Doğa Bilimleri  14  15,6 
MYO  1  1,1 
Haftalık ders saatiniz     

4‐8 saat  14  15,6 
9‐15 saat  6  6,7 
15‐20 saat  13  14,4 
20‐30 saat  37  41,1 
30 saat üzeri  10  11,1 
Haftaiçi 1 günde boş zaman miktarı    

Hiç yok  8  8,9 
1‐2 saat  44  48,9 
3‐4 saat  26  28,9 
5‐6 saat  5  5,6 
Yarım gün  7  7,8 

Ankete katılanların  cinsiyetlerine  ilişkin dağılıma bakıldığında  70 kişi  ile % 
77.8 ‘inin erkek, 20 kişi ile % 22.2 ‘sinin bayan olduğu; yaşlarına ilişkin dağılıma 
bakıldığında 39 kişi ile % 43.3 ‘ünün 20‐30 yaş arasında, 39 kişi ile %43,3 ‘ünün 
31‐40 yaş arasında olduğu, 6 kişi ile % 6.7 ‘sinin 41‐50 yaş aralığında olduğu ve 4 
kişi  ile %4,4  ‘ünün 50 yaşından büyük olduğu görülmektedir. Medeni durum 
açısından  değerlendirildiğinde;  32  kişi  ile  %  35,6    ‘sının  bekar,  57  kişi  ile 
%63,3’ünün evli olduğu belirlenmiştir. 47 kişi ile ankete katılanların % 52,2  ‘si‐
nin çocuğu var, 43 kişi ile  %47,8’inin çocuğu yoktur. 

Akademik  ünvanlara  ilişkin  dağılımlarına  bakıldığında  ise  katılımcıların % 
26,7  ‘sini 24 kişi  ile araştırma görevlileri, %2,2  ‘sini 2 kişi  ile Dr. Araştırma gö‐
revlileri, %23,3’ünü 21 kişi ile yardımcı doçentler, %6.7’sini 6 kişi ile doçentler, 
%2,2 ‘sini 2 kişi ile profesörler, %11.1’ini 10 kişi ile okutmanlar ve % 27.8 ‘ini 27 
kişi  ile  öğretim  görevlileri  oluşturmaktadır.  Ankete  ağırlıklı  olarak  sırasıyla 
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öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve yardımcı doçentler katılım göster‐
mişlerdir. 

Ankete  katılanların  görev  yaptıkları  fakültelerin  dağılımlarına  bakıldığında 
Tıp  fakültesinden katılımın 2 kişi  ile %2,2 olduğu, orman  fakültesinden katılı‐
mın 26 kişi ile %28,9 olduğu, Eğitim fakültesinden katılımın % 3,3 ile 3 kişi ol‐
duğu,     Fen Edebiyat fakültesinden katılımın 9 kişi  ile %10 olduğu,  İşletme fa‐
kültesinden katılımın 5 kişi  ile %5,6 olduğu, Mühendislik  fakültesinden katılı‐
mın 2 kişi  ile %2,2 olduğu, Sanat ve Tasarım  fakültesinden katılımın 1 kişi  ile 
%1.1 olduğu, Teknoloji  fakültesinden katılımın  5 kişi  ile %5,6 olduğu, Teknik 
eğitim fakültesinden katılımın 22 kişi ile %24,4 olduğu, Ziraat ve Doğa Bilimleri 
fakültesinden katılımın   14 kişi  ile % 15,6 olduğu ve Meslek yüksek okulların‐
dan katılımın 1 kişi  ile %1,1 olduğu görülmektedir. Sırasıyla Orman  fakültesi, 
Teknik Eğitim Fakültesi ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültelerinden katılımın 
diğer fakülte ve meslek yüksek okullarına oranla daha fazla olduğu görülmek‐
tedir. 

Ankete katılanlara yöneltilen haftalık ders saati ile ilgili soruya verdikleri ce‐
vap değerlendirildiğinde %15,6  ‘sının 14 kişi  ile 0‐4 saat derse girdikleri, %6,7 
‘sinin  6 kişi ile 9‐15 saat derse girdikleri, %14,4 ‘ünün 13 kişi ile 15‐20 saat derse 
girdikleri, %41,1’inin 37 kişi ile 20‐30 arasında derse girdikleri, ve % 11,1 ‘inin 10 
kişi ile 30 saat üzerinde derse girdikleri belirlenmiştir. 

Ankete katılan akademisyenlere, iş yoğunluğunun olduğu haftaiçi 1 gün içe‐
risindeki boş zaman miktarları sorulduğunda verilen cevaplar değerlendirildi‐
ğinde;  % 8,9 ‘unun 8 kişi ile hiç zamanlarının olmadığını, %48,9 ‘unun 44 kişi ile 
gün içerisinde 1‐2 saat boş zamanlarının olduğunu, %28,9 ‘unun 26 kişi ile gün‐
de  3‐4  saat boş  zamanları olduğunu, %5,6  ‘sının  5 kişi  ile günde  5‐6  saat boş 
zamanı olduğunu ve %7,8’inin  ise 7 kişi  ile yarım gün boş zamanlarının oldu‐
ğunu belirtmişlerdir. 

Ankete katılan Düzce Üniversitesi Akademik personelinin rekreatif etkinlikler 
ile ilgili sorulara verdiği cevaplara ilişkin bilgiler tablo 2 ‘de belirtilmektedir. 

Tablo 2. Düzce Üniversitesi Akademik Perseonelinin Rekreatif Özelliklerine İlişkin Bilgiler 
Serbest  zaman  faaliyeti  için yeterli  zamanı var 
mı? 

Sayı (N) Yüzde (%) 

Evet  26  28,9 
Kısmen  53  58,9 
Hayır  11  12,2 
Haftada  kaç  gün  serbest  zaman  faaliyetine     
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katıldığı 
1‐2 gün  76  84,4 
3‐4 gün  9  10 
5 yada daha fazla  1  1,1 
Rekreasyon faaliyetine zaman ayırmanın önün‐
deki engel 

   

Ders yükü  28  31,1 
Bilimsel çalışma  25  27,8 
İdari görev  17  18,9 
Ailevi neden  9  10 
Sağlık  3  3,3 
Ulaşım  2  2,2 
Trafik  1  1,1 
Serbest zamanını nasıl değerlendirdiği     

Evde  41  45,6 
Spor tesisinde  9  10 
Açık ve yeşil alanlarda  28  31,1 
AVM, lokal, kafe vb.  11  12,2 
Diğer  1  1,1 
En sık katıldığı rekreasyon faaliyeti    

Futbol  30  33,3 
Basketbol  4  4,4 
Tenis  3  3,3 
Masa Tenisi  14  15,6 
Yüzme  19  21,1 
Bisiklet  3  3,3 
Dans  1  1,1 
Fitness  1  1,1 
Kampçılık  1  1,1 
Piknik  11  12,2 
Doğa yürüyüşü  2  2,2 
Fotoğrafçılık  1  1,1 
SerbestZaman Faaliyetine Kimlerle Katıldığı     

Aile  50  55,6 
İş arkadaşı  32  35,6 
Komşu  1  1,1 
Yalnız  6  6,7 
Diğer  1  1,1 
Serbest  zaman  faaliyetine  günün hangi  zaman 
diliminde katıldığı 

   

Haftaiçi sabah  1  1,1 
Haftaiçi öğlen  5  5,6 
Haftaiçi akşam  13  14,4 
Haftaiçi gece  2  2,2 
Haftasonu sabah  6  6,7 
Haftasonuöğlen  29  32,2 
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Haftasonu akşam  29  32,2 
Haftasonu gece  4  4,4 
Serbest  zaman  faaliyetinin  akademik  kariyer 
sürecini olumlu etkilediğini düşünüyor mu? 

   

Evet  50  55,6 
Kısmen  37  41,1 
Hayır  1  1,1 

Ankete katılanların rekreatif etkinliklere yönelik sorulara verdikleri cevaplar 
değerlendirildiğinde; %28,9  ‘u  (26 kişi)  serbest  zaman  faaliyeti  için yeterli  za‐
manının olduğunu düşünüyor, %58.9 ‘u (53 kişi) kısmen zaman ayırabiliyor ve 
% 12.2  ‘si  (11 kişi) yeterli zamanının olmadığını düşünüyor. Haftada kaç gün 
serbest zaman faaliyetine katıldığı sorusuna ise % 84,4 ‘ü (76) kişi 1‐2 gün katıl‐
dığını, % 10’u (9 kişi) 3‐4 gün katıldığını, %1.1’i 5 ve daha fazla gün katıldığını 
belirtmiştir. 

 Rekreasyon  faaliyetlerine  katılamama  nedeni  olarak %31.1  ‘i  (28  kişi)  ders 
yükünün  fazla  olduğunu, %  27.8’i  (25  kişi)  bilimsel  çalışmalara  fazla  zaman 
ayırdıklarını, % 18,9  ‘u  (17 kişi)  idari görevler dolayısıyla olduğunu, % 10’u (9 
kişi) ailevi nedenlerden dolayı, %3,3  ‘ü  (3 kişi) sağlık nedenlerinden dolayı, % 
2,2’si (2 kişi)ulaşım zorluğu nedeniyle ve %1,1 ‘i (1 kişi) trafik nedeniyle rekre‐
asyon  faaliyetlerine katılamadıklarını belirtmişlerdir. Ankete katılan akademik 
personele göre en  fazla ders yükü ve bilimsel çalışmaların  fazla zaman alamsı 
nedeniyle rekreasyon faaliyetlerine fazla zaman ayırılamamaktadır. 

Ankete katılan Düzce üniversitesi  akademik personelinin %  45,6’sı  (41 kişi) 
serbest  zamanını  evde  geçirdiğini, %  10’u  (9  kişi)  spor  tesisinde  geçirdiğini, 
%31,1  ‘i  (28 kişi) açık ve yeşil alanlarda geçirdiğini, %12,2’si  (11 kişi) AVM ve 
kafelerde  geçirdiğini, %1,1  ‘i diğer  alanlarda  serbest  zamanlarını değerlendir‐
diklerini belirtmişlerdir. 

En sık katıldıkları rekreasyon aktivitesine verdikleri cevap ise %33,3’ü  (30 ki‐
şi) futbol, % 4,4’ü  (4 kişi) basketbol, % 3,3’ü(3 kişi)  tenis, %15,6’sı (14 kişi)  ma‐
satenisi, %21,1’i  (19 kişi)  yüzme, %3,3’ü  (3  kişi)  bisiklet, %1,1’i  (1 kişi  ) dans, 
%1,1’i (1 kişi ) , %1,1’i (1 kişi ) kampçılık,  %12,2’si piknik, %2,2’si (2 kişi) doğa 
yürüyüşü, % 1,1 (1 kişi) fotoğrafçılık olarak belirtmişlerdir. Ankete katılan Düz‐
ce üniversitesi akademik personeli sırası ile en çok futbol, yüzme ve masatenisi 
ile serbest zamanlarını değerlendirmektedir. 

Ankete  katılanların %  55,6’sı  (50  kişi)  rekreasyonel  faaliyetlere  ailesiyle, % 
35,6’sı  ( 32 kişi)  iş arkadaşları  ile, %1,1  ‘i  (1 kişi) komşusu  ile, % 6,7’si  (6 kişi) 
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yalnız katıldığını belirtmişlerdir. % 1,1’i (1 kişi) ise diğer seçeneğini tercih etmiş‐
lerdir. 

 Serbest zaman  faaliyetine gün  içinde katıldıkları zaman dilimi olarak  ise; % 
1,1 ‘i (1 kişi) haftaiçi sabah, % 5,6’sı (5 kişi) haftaiçi öğlen, %14,4 ‘ü (13 kişi) haf‐
taiçi akşam, %2,2’si (2 kişi) haftaiçi gece, % 6,7’si (6 kişi), %32,2’si (29) kişi) haf‐
tasonu öğlen, % 32,2’si  (29 kişi) haftasonu akşam, % 4,4’ü  ( 4 kişi)   haftasonu 
gece olarak belirtmişlerdir.  Buna göre ankete katılanların genellikle mesai saat‐
leri dışında, haftasonu tatilinde rekreasyon aktiviteleri ile ilgilendikleri sonucu‐
na varılabilir. 

Serbest zaman faaliyetinin akademik kariyer süreci üzerinde olumlu etkisinin 
olup  olmadığı  sorusuna  ankete  katılanların %  55,6  ‘sı  (50  kişi)  olumlu  etkisi 
olduğunu, %  41,1’i  (  37  kişi)  kısmen  olumlu  etkisi  olduğunu, %  1,1’i  (1  kişi) 
olumlu etkisi olmadığını düşündüğünü belirtmiştir. Genel olarak ankete katılan 
Düzce üniversitesi akademik personeli  rekreasyonel aktivitelere katılımın aka‐
demik kariyer sürecine olumlu etkisi olduğunu düşündükleri söylenebilir. 

Ankete katılanların Düzce Üniversitesi tesislerinin yeterliliğine ilişkin 5’li ska‐
la üzerinden yaptıkları değerlendirme tablo 3’te belirtilmektedir.  

Tablo 3.  Düzce Üniversitesi tesislerinin yeterliliğine ilişkin değerlendirme 

Tesisler  Ortalama
Yüzme havuzu  3,80 
Kapalı Spor salonu  3,00 
Stadyum  3,40 
Voleybol  2,38 
Basketbol sahası  2,83 
Tenis kortu  2,45 
Amfi tiyatro  2,58 
Konferans salonu  2,57 
Ortak yaşam alanı  2,82 
Kafeterya  2,64 
 1: Hiç yeterli değil, 2: yetersiz, 3:Ne yeterli‐ ne yetersiz, 4: yeterli, 5: oldukça yeterli 

Ankete katılanlar en fazla yüzme havuzu ve stadyumun yeterli olduğunu dü‐
şünmektedirler. Voleybol  sahası  ve  tenis  kortunu  ise  yetersiz  bulmaktadırlar. 
Diğer tesislerin yeterliliği konusunda kararsız kalmaktadırlar. 

Katılımcıların akademik ünvanları ile rekreasyon faaliyeti için yeterli zaman‐
ları olup olmadığı, hangi rekreasyon faaliyetine katıldıkları, rekreasyon faaliyet‐
lerine katılmama nedenleri arasında  arasında anlamlı bir farklılığın olup olma‐
dığı One‐ way Anova  testi  ile  gerçekleştirilmiştir. Elde  edilen  bulgular Tablo 
4’te belirtilmektedir. 
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Tablo 4. Akademik unvan ile katıldıkları rekreasyon faaliyeti ve rekreasyona katılamamaları neden‐
leri,yeterli zamanlarının olup olmadığı arasındaki ilişki 

Değişkenler Akademik 
ünvan 

n Ort. S.S. Std. 
Hata 

F Sig. 

Katıldıkları 
rekreasyon 
faaliyeti 

Araş. Gör.  24  2,83  2,71  ,55 

5,034  0,00 

Dr. Araş. 
Gör. 

2  1,0  ,000  ,000 

Yrd. Doç.  21  4,57  3,81  ,83 

Doç.  6  6,66  3,61  1,47 
Prof.  2  10,0  5,65  4,00 

Okutman  10  7,0  4,66  1,47 

Öğr. Gör.  25  7,32  3,48  ,69 
Toplam  90  5,32  4,00  ,42     

Rekreasyona 
katılamama 
nedenleri 

Araş. Gör.  24  2,75  1,59  ,32 

3,276  0,006 

Dr. Araş. 
Gör. 

2  2,00  ,00  ,00 

Yrd. Doç.  21  2,28  1,18  ,25 

Doç.  6  3,66  1,86  ,76 

Prof.  2  1,50  2,12  1,50 

Okutman  10  1,10  ,56  ,17     

Öğr. Gör.  25  1,84  1,34  ,26     

  Toplam  90  2,22  1,46  ,15     

  Araş. Gör.  24  1,83  ,63  ,13     

Rekreasyon 
Faaliyetine 
Katılım için 
yeterli za‐
manı olup 
olmadığı 

Dr. Araş. 
Gör. 

2  1,50  ,70  ,50     

Yrd. Doç.  21  1,57  ,59  ,13     

Doç.  6  1,16  ,40  ,16  3,92  0,02 

Prof.  2  2,50  ,70  ,50     

Okutman  10  2,20  ,42  ,13     

  Öğr. Gör.  25  2,04  ,53  ,10     

  Toplam  90  1,83  ,62  ,06     

1‐9 Arası aktif rekreasyon faaliyetleri,10‐14 arası pasif rekreasyon faaliyetleri olarak kodlandırılmış‐
tır. 
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Katılımcıların  akademik  ünvanları  ile  katıldıkları  rekreasyon  faaliyetleri  ve 
rekreasyona katılamam nedenleri   arasında anlamlı bir  farklılık olup olmadığı 
ANOVA  testi  ile sınanmıştır  (Tablo 4). Elde edilen bulgularda bu değişkenler 
arasında anlamlı bir  farklılık  tespit edilmiştir. Genel olarak araştırma görevlisi 
ve Dr. araştırma görevlisi gibi kariyer sürecinin başında olan katılımcılar futbol, 
basketbol  aktivitelerini  tercih  ederken,  doçent  ve  profesör  ünvanlarına  sahip 
olan katılımcılar, yüzme ve piknik aktivitelerini tercih etmişlerdir. Okutman ve 
öğretim görevlileri de yine yüzme, piknik, bisiklet aktivitelerini tercih etmişler‐
dir. 

Katılımcılar  rekreasyona  katılamama  nedenleri  ile  akademik  ünvanları  ara‐
sında anlamlı bir farklılık olup olmadığı yine ANOVA testi ile analiz edilmiştir. 
Elde  edilen  bulgularda  bu  değişkenler  arasında  anlamlı  bir  farklılık  olduğu 
belirlenmiştir. Genel olarak Profesör ünvanına  sahip olan katılımcılar bilimsel 
çalışmalar  ve ders  yükü  nedeniyle  katılamadıklarını,  araştırma  görevlisi,  yar‐
dımcı doçent ve Dr. araştırma görevlileri ise  ders yükü ve idari görev yoğunlu‐
ğu nedeniyle katılamadıklarını belirtmektedir. Doçent ünvanına sahip olan katı‐
lımcılar ise ailevi nedenler ve idari görevler nedeniyle rekreasyon faaliyetlerine 
katılamadıklarını belirtmişlerdir. 

Katılımcıların akademik ünvanları ile rekreasyona katılım için yeterli zaman‐
larının olup olmadığı arasında anlamlı bir  ilişki olup olmadığı one‐way anova 
ile test edilmiştir. Profesör, öğretim görevlisi ve okutmanların yeterli zamanları 
oldukları  görülürken,  yardımcı  doçent,  araştırma  görevlisi,  doktor  araştırma 
görevlilerinin yeterli zamanlarının olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların  çalıştıkları  fakülte  ile hangi  rekreasyon  faaliyetine katıldıkları 
ve  boş  zamanlarını  nerede  değerlendirdikleri  arasında  anlamlı  bir  farklılığın 
olup olmadığı One‐ way Anova testi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular 
Tablo 5’te belirtilmektedir. 

Tablo 5. Katılımcıların çalıştıkları fakülte ile hangi rekreasyon faaliyetine katıldıkları ve boş zaman‐
larını nerede değerlendirdikleri arasındaki ilişki  

Değişkenler  Çalıştıkları 
fakülte 

n  Ort.  S.S. Std. 
Hata 

F Sig.

Katıldıkları rekre‐
asyon faaliyeti 

Tıp  3  5,50  ,70  ,50 

   

Orman  26  3,38  3,16  ,62 

Eğitim  3  3,00  2,64  1,52 

Fen‐Edebiyat  9  7,44  4,18  1,39 

İşletme  5  4,60  4,09  1,83 
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Mühendislik  2  6,00  5,65  4,00 

Sanat‐

Tasarım 
1  1,00  .  . 

Teknoloji  5  1,80  1,78  ,80  2,62  0.08 

Teknik‐ eği‐

tim 
22  7,45  3,67  ,78 

   

MYO  14  6,42  4,55  1,21     

Toplam  90  5,32  4,00  ,42     

Boş zamanlarını 
nerede değerlen‐

dirdikleri 

Tıp  3  3,00  3,00  3,00 

   

Orman  26  1,81  2,64  1,00 

Eğitim  3  1,00  1,00  1,00 

Fen‐Edebiyat  9  1,68  3,42  1,00 

İşletme  5  ,28  2,5  1,00 

Mühendislik  2  ‐2,85  9,85  3,00  2,83  0,05 

Sanat‐

Tasarım 
1  .  .  4,00 

   

Teknoloji  5  ,43  3,16  1,00     

Teknik eği‐

tim 
22  1,68  2,77  1,00 

   

MYO  14  ,95  2,04  1,00     

Toplam  90  1,88  2,37  1,00     

Katılımcıların çalıştıkları fakülte  ile rekreasyona katılım  için yeterli zamanla‐
rının olup olmadığı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı one‐way anova ile 
test edilmiştir. Basketbol, voleybol, futbol tenis vb. aktif rekreasyon faaliyetleri‐
ne  en  çok  sırasıyla  sanat‐tasarım,  teknoloji,  eğitim ve  orman  fakülteleri  katıl‐
maktadır. Yürüyüş, piknik,  fotoğraf  çekimi vb. pasif  rekreasyon  faaliyetlerine 
ise en çok sırası ile teknik eğitim, fen‐edebiyat fakültesi, meslek yüksek okulları, 
mühendislik fakültesi katılmaktadır. 

Katılımcıların çalıştıkları fakülte  ile rekreasyona katılım  için yeterli zamanla‐
rının olup olmadığı arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı one‐way anova ile 
test.edilmiştir.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bulgular incelendiğinde katılımcıların ağırlıklı olarak erkek, evli, 20‐40 yaş ara‐
lığında, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olduğu, gün içerisinde 1‐2 saat 
serbest zamanlarının bulunduğu ve haftalık ders saatlerinin 20‐30 saat arasında 
olduğu görülmektedir. Araştırmaya  en  fazla orman  fakültesi ve  teknik  eğitim 
fakültesi personeli katılım göstermiştir. Elde edilen bulgularda araştırma görev‐
lisi  ve Dr.  araştırma  görevlisi  gibi  kariyer  sürecinin  başında  olan  katılımcılar 
futbol, basketbol  aktivitelerini  tercih  ederken, doçent ve profesör ünvanlarına 
sahip olan katılımcılar, yüzme ve piknik aktivitelerini tercih etmişlerdir. Arda‐
han (2013)   yaş ilerledikçe performans sporuna katılımın azaldığını çalışmasın‐
da  ortaya  koymuştur.  Akademisyenlerde  de  yaş  ilerledikçe  aktif  rekreasyon 
faaliyetleri yerine pasif rekreasyona katılımın arttığı söylenebilir. 

Rekreatif özelliklere ilişkin bir değerlendirme yapıldığında katılımcıların haf‐
tada 1‐2 gün rekreasyonel aktivitelere katıldığı, en  fazla ders yükü ve bilimsel 
çalışmalar  nedeniyle  rekreasyonel  faaliyetlere  katılamadıklarını  belirttikleri 
görülmektedir. Yılmaz  ve  ark.  (2012)’na  göre  akademik  faaliyetlerini  yürüten 
öğretim  elemanları,  öğrencilerle  sürekli  iletişim  halinde  olmalarının  yanı  sıra 
kendilerini sürekli olarak geliştirmek durumunda olmaları ve akademik kariyer 
için yükselme kriterlerini  tamamlayabilme amacıyla baskı ve stres altında kal‐
maktadırlar.   Çalışmada Profesör ünvanına sahip olan katılımcılar bilimsel ça‐
lışmalar  ve  ders  yükü  nedeniyle  rekreasyonel  faaliyetlere  katılamadıklarını, 
araştırma görevlisi, yardımcı doçent ve Dr. araştırma görevlileri ise   ders yükü 
ve idari görev yoğunluğu nedeniyle  rekreasyonel faaliyetlere katılamadıklarını 
belirtmektedir. 

Katılımcılar serbest zamanlarında çoğunlukla futbol ve yüzme ile serbest za‐
manlarını değerlendirdiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuca paralel olarak üniver‐
site  tesislerinden  kapalı  yüzme  havuzu  ve  stadyumu  yeterli  bulduklarını  be‐
lirtmişlerdir. Kampüs  içerisinde yer  alan voleybol  sahası ve  tenis kortunu  ise 
yetersiz bulmuşlardır. 

Katılımcılar rekreasyon faaliyetlerine daha çok aileleriyle ve iş arkadaşları ile 
haftasonu  öğlen  ve  akşam  saatlerinde  katılmaktadırlar.  Güngörmüş  ve  ark. 
(2006)’nın yaptığı  çalışmada öğretim elemanlarının %48.6’sının arkadaş grubu 
ile, %31.1’inin ailesi ile rekreasyonel faaliyetlere katıldığı görülmüştür. 

Ankete katılanlar rekreasyon faaliyetlerine katılımın akademik kariyer süreç‐
lerini olumlu etkilediğini düşünmektedirler. Güngörmüş ve ark. (2006)’nın yap‐
tığı  çalışmada  öğretim  elemanları  boş  zaman  faaliyetlerine  katıldığı  zaman 
%58.3’ünün akademik kariyerinde daha rahat ettiğini ortaya koymuştur. 
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Araştırma,  internet üzerinden 750 akademik personele uygulanmış ancak 90 
geri dönüş  sağlanmıştır. E‐posta  anketleri hızlı ve düşük maliyetli olması,  ce‐
vaplayıcıya her an ankete cevap verme kolaylığı sağlaması, sanal ortamın getir‐
diği  rahatlıkla objektifliğin artması nedenleriyle  tercih edilmiştir  (Altunışık ve 
ark.,2007). Ancak bu  çalışmada  e‐posta  anketlerinin bir dezavatajı olarak her‐
hangi bir zorlama olmaması ve çalışma temposunun yoğunluğu gibi nedenlerle 
istenilen düzeyde ankete katılım sağlanamamıştır. Benzer çalışmalarda, özellik‐
le akademisyenlere uygulanacak anketlerde yüzyüze anket tekniği uygulanarak 
yapılmasının ankete katılım oranını arttıracağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak, öğretim elemanlarına daha fazla boş 
zaman  imkânı sağlanması gerektiğini söylemek mümkündür. Ayrıca   rekreatif 
faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik çalışmaların 
sayıca arttırılması gerekmektedir. Fiziksel ve zihinsel olarak rahatlama, dinlen‐
me,  stres  atmak  için  akademisyenlerin  rekreatif  faaliyetlere  teşvik  etmek  ve 
bununla birlikte boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla ilgi alanlarına göre 
etkinlikleri  çeşitlendirerek  öğretim  elemanlarının  motivasyonunu  ve  çalışma 
performansını arttıracağı düşünülmektedir.  

Üniversitelerin öncelikli hedefi olan  eğitim, araştırma ve bilimsel yayınların 
yanı sıra oluşturduğu çevresel yapılanmalarla ve etrafında olması gereken açık 
hava  organizasyonları  ile  bulunduğu  çevreye  örnek  olmalıdır  (Günaydın  ve 
ark.,  2012). Gerek  köklü üniversitelerde  gerekse  yeni  kurulan üniversitelerde, 
yerleşke içerisinde yer alan spor ve sosyal tesislerin kalitesine, sağladığı hizmet‐
lere gerekli önem verilmelidir. Akademisyenlerin yanı sıra tüm üniversite per‐
soneline  ve  öğrencilerine  rekreasyonel  faaliyetleri  gerçekleştirebilmeleri  için 
uygun koşullar sağlanmalıdır. 

TEŞEKKÜR 
Bu  araştırmaya katkı  sağlayan  tüm Düzce Üniversitesi Akademik Personeline 
teşekkür ederiz. 
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ÖZ 
Son yıllarda  filmlerde yer alan destinasyonların merak ve cazibe unsuru yaratması,  izleyici 
kitlesi tarafından rağbet görmesi ve filmlerin gösterime girmesinin hemen ardından meyda‐
na gelen ziyaretçi sayısındaki artış film turizmini gündeme getirmiştir.  Bu çalışmada filmle‐
rin  turizm hareketlerine ve destinasyona yönelik etkilerini  saptamak amacıyla  literatür  ta‐
rama yapılmıştır. Literatür taraması  internet siteleri üzerinden 2013 yılında Haziran ayında 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada film turizmi kavramı açıklanmış, literatüre bağlı olarak talebe, 
imaja  ve  ekonomiye  olan  etkileri  ile  film  turizminin  neden  olduğu  olumsuz  etkiler  tespit 
edilmiştir. Literatür taraması sonucunda film turizminin destinasyona popülarite sağlayarak 
bir ekonomik kaldıraç etkisi doğurduğu, film endüstrisi ve hükümetler arasında yapılacak iş‐
birliği  ile olumlu etkilerin her  iki taraf  içinde daha verimli hale gelebileceği,  filmlerin çekil‐
mesinden hemen sonra destinasyona yönelik oluşan  talebin olumsuz sonuçlar doğurabile‐
ceği belirlenmiştir. Buna bağlı olarak merkezi ve yerel yönetimlere film turizminin yol açabi‐
leceği sorunların çözüme kavuşması, doğanın korunması, destinasyon kapasitesinin aşılma‐
ması ve yerel halkın rahatsız olmaması gibi konularda çözüm önerilerinde bulunulmuştur 
 
Anahtar Kelimeler: Filmler, turizm, film turizmi  destinasyon pazarlaması. 
 

 

GİRİŞ 

Kitle iletişim araçları gibi görev yapan filmler yeni marka imajı geliştirmeyi ve 
süregelen imajı desteklemeyi sağlayabilmektedir. Bu bağlamda, filmler ve tele‐
vizyon dizileri, destinasyonların pazarlanması konusunda etkili bir araç konu‐
muna gelmiştir (Kim vd. 2007). Çanakkale belgeseli veya Gelibolu filmi ile tarihi 
ya da  kültürel değerlerimizin  sinema yoluyla  aktarılması,  bir  tarih  bilimcinin 
kitlelere  aktaracağı mesajdan  çok  daha  etkili  olabilmektedir. Hiç Amerika’ya 
gitmemiş  birisinin New  York  sokaklarını,  ya  da  bir Amerikan  ailesinin  nasıl 
yaşadığını bilmesi Amerikan sinemasının ne kadar etkili olabildiğinin bir gös‐
tergesidir. Bu bağlamda sinema, kitleler üzerindeki etkisini açıkça göstermekte‐
dir (Vergi Konseyi, 2013). 
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Bugün,  sinemanın  karakteristik  özelliklerine  sahip  olan  bir  film;  Sinema, 
VCD, DVD ve TV aracılığı ile yüz milyondan fazla izleyiciye ulaşabilmektedir. 
Televizyon dizileri de aynı şekilde büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak, turizm 
merkezlerinin çekiciliğini etkin bir biçimde artırabilmektedir  (Hudson ve Ritc‐
hie,  2006a).  Televizyon,  insanların  dikkatini  çekme  konusunda  çeşitli  görsel 
medya  alternatifleri  içerisinde  en  popüler  olanıdır.  Pek  çok  insan,  işten  veya 
okuldan eve döndükten sonra  televizyon  izleme eğilimindedir. Kablolu yayın‐
ların  hızla  artmasıyla  birlikte  televizyonlara  eklenen  programlar  çeşitlilik  ka‐
zanmıştır.  Televizyonlar  artık  sadece  dünyada  olup  bitenlerle  ilgili  bilgi  ver‐
mekle kalmayıp aynı zamanda spor, evden alışveriş, yabancı dil, inanç ve seya‐
hat  programları  ile  insanların  boş  zamanlarının  önemli  bir  kısmını  değerlen‐
dirmektedir (Kim vd. 2007). 

Turizm ve sinema  farklı özelliklere sahip olmalarına rağmen birbiriyle  iç  içe 
ve birbirine ihtiyaç duyan iki sektördür. Turizm hareketliliğini arttırabilmek için 
tanıtımı  etkili  bir  şekilde  yapabilen  sinemaya,  sinemanın  ise  daha  iyi  filmler 
çekmek için maddi desteğe ihtiyacı vardır. Böylelikle, reklam faaliyetlerine göre 
daha  az  girdiyle  daha  etkili  tanıtım  yapılarak  turist  sayısı  arttırılabilecek  ve 
sinema  da  daha  kaliteli  filmler  çekerek  daha  fazla  seyirci  toplayabilecektir 
(Yanmaz, 2006). 

Bu  çalışmada  insanların  film  faktörüne bağlı olarak yaptıkları  turistik  seya‐
hatlerin sonucunda film turizminin hem bölgeye hem de ülkeye olan etkisi lite‐
ratür  taraması  yapılarak  belirlenmiştir.  Bu  kapsamda  öncelikle  film  turizmi 
kavramı,  film  turizminin destinasyona ve ekonomiye olan etkisi ve  film  turiz‐
minin olası olumsuz etkileri ortaya konulmuştur. Son bölümde literatür tarama‐
sına bağlı olarak öneriler geliştirilmiştir. 

FİLM TURİZMİ KAVRAMI 

Film  turizmi;  televizyon,  video  veya  sinema  ekranında,  destinasyonun  göste‐
rilmesi  sonucu,  ilgili destinasyon  ya da  çekim merkezine  yönelik  gerçekleşen 
turistik hareketlilik olarak tanımlanmaktadır (Hudson ve Ritchie, 2006b). Kültü‐
rel turizmin çatısı altına düşen, film turizmi, dünya çapında büyüyen bir feno‐
mendir. Eğlence sektörünü geliştirmesinin yanı sıra uluslararası seyahatleri de 
arttırmaktadır (Hudson ve Ritchie, 2006b). Bir diğer tanımda, film ve televizyon 
programları sonrasında ve esnasında gösterilen yerlere, turist çeken spesifik bir 
turizm dalıdır.  İskoçya Ulusal  Turizm Örgütü  ise;  film  de  veya  televizyonda 
anlatılan bir hikayede geçen yere turist hareketlerinin olması olarak açıklamıştır 
(Roesch, 2009). Film  teşvikli  turizm  literatürde medya,  film,  ekran  teşvikli  tu‐
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rizm,  sinematografik  turizm, medya yolcusu ve medya büyüsü  içinde medya 
yolcusu olarak ifade edilmektedir (www.academia.edu 10 Nisan 2013). 

Gemide  İsyan  filmi  (1935),  film  lokasyonunda  turizm  hareketliliğine  neden 
olan  ilk  filmlerden  biridir. Kitle  turizminin  evrimi  1970ʹler  ve  1980ʹlerde  gişe 
rekorları  kıran  filmlerin  ortaya  çıkmasıyla  film  turizmi  gelişme  göstermiştir 
(Roesch, 2009). Son on yılda,  film  turizmi akademik  çevrede ve  turizm  sektö‐
ründe giderek ön plana çıkmaya başlamış, Yüzüklerin Efendisi filmi  ile dikkat 
çeken bir yükseliş göstermiştir (Roesch, 2009).  

“Film teşvikli turizm hareketliliklerindeki artış, hem uluslar arası seyahatler‐
deki artış ile hem de film endüstrisinin gelişimi ile ilişkilidir. 1975 yılında göste‐
rime giren  Jaws adlı  film, 465 salonda  izlenebilirken bu  tarihten yaklaşık otuz 
yıl sonra Yüzüklerin Efendisi  filmi 10 bin salonda birden gösterime girmiştir.” 
(Hudson ve Ritchie, 2006a:257). 

Film teşvikli turizm, turizm hareketliliğini arttırmıştır. Çünkü filmlerde geçen 
yerleri  gerçekten  tecrübelendirmek  insanların  ilgisini  çekmektedir  (Tuclea  ve 
Nistoreanu, 2011). Film  izlemenin, beyazperdede sergilenen yerle  ilgili duygu‐
sal  bağlar  yaratabileceğini  destekleyen  yeterince  kanıt  vardır  (Roesch,  2009). 
Sinema  sistematik  olarak  günlük  hayatın  rutininden  kurtulmak  için  bir  araç 
işlevi görmektedir ve bu özellik turizmde de vardır. Tam da bu nedenle birçok 
kez turistik yer olarak seçtiğimiz mekan zihnimizde somut ve duygusal olarak 
canlandırdığımız bir yerdir. Çoğumuz Paris’i romantik bir atmosferle bütünleş‐
tiririz, çünkü büyük stüdyolar Paris’i romantik komedilerin çekim merkezi ola‐
rak kullanmışlardır. Bu süreç, izleyicinin filmin kahramanları ile empati kurma‐
sına, bilinçsiz bir  şekilde  filmin konusundan bir parça yaşamak  istemesine ve 
böylece bahsi geçen mekanda bulunmak  için  çaba göstermesine yol  açar  (Va‐
gionis ve Loumioti, 2011).  

ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ, KAPSAMI VE SINIRLILIKLARI 

Günümüzde  filmlerin  çekildiği destinasyonlara yönelik  turist akışı yaşanmak‐
tadır. Destinasyona  yönelik  talebin  artması  bölge  ekonomisine  çeşitli  yararlar 
sağlamakla birlikte bazı olumsuz etkileri de beraberinde getirmektedir. Bu araş‐
tırmanın amacı filmlerin turizm hareketlerine ve destinasyonlara olan etkilerini 
yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalara bağlı olarak  incelemektir. Bu kap‐
samda Nisan 2013’de literatür incelemesi yapılmıştır. İncelemede 28 uluslararası 
16 ulusal kaynaktan yararlanılmıştır. 

Kısıtlı bir zaman diliminde yapılması nedeniyle alan araştırılması yapılama‐
ması,  sadece  literatür  taraması  yapılması  araştırmanın  en  önemli  sınırlılığını 
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oluşturmaktadır. Ayrıca yararlanılan kaynaklarda sınırlı sayıda  filmin  turizme 
etkisinin incelenmiş olması da çalışmanın bir diğer sınırlılığı olarak değerlendi‐
rilebilir. 

Film Turizminin Destinasyon Tanıtımına ve İmajına Etkileri 

Bir ülke için zihnimizde oluşturduğumuz imaj, ülkenin doğal ve yapay çevresi, 
tarihi ve o yerin sakinlerinden beslenmektedir ayrıca başkalarının anlattığından, 
okuduğumuz  kitaplardan  ve  büyük  ölçüde  ülkede  yapılan  filmlerin  izlenme‐
sinden sonra zihnimizde oluşturduğumuz bir senaryodur. Bir reklam uzun süre 
gösterilebilir  ancak  kampanya  bittikten  sonra  nadiren  izleyicinin  hafızasında 
kalır.  Bunun  aksine,  filmler  daha  uzun  süren  bir  etkiye  sahiptir  çünkü  onlar 
izleyicilerin  estetik  tercihlerine göre duygusal ya da  ideolojik  ilgiyi  tatmin  et‐
meye meyillidirler. Böylece izleyici bu hissi yeniden duymak için film müziğini 
satın alma ya da DVD’deki filmi yeniden  izlemeye eğilimine girer ve bu süreç 
bir  bölgenin  turistik  gelişimine  özel  bir  değer  katar  (Vagionis  ve  Loumioti, 
2011).  

Filmlerin ve  televizyon dizilerinin  turizmi doğrudan etkileyen araştırma ko‐
nularından  biri  yerel  topluma  veya  ülkeye  dair  bir  görünüm  oluşturarak  ev 
sahibi mekanda farkındalık düzeyini arttırmak gibi maddi olmayan bir faydaya 
neden olmasıdır. Filmlerin  aksine TV dizileri her hafta gösterildiği  için desti‐
nasyon  cazibesini  sürekli  yeniler  ve  turizm  için  olağanüstü  bir  fırsat  yaratır 
(Kim vd. 2007). Bir film izlendiğinde filmde yer alan destinasyon veya ülke için 
geleneksel  turizm  tutundurma  faaliyetleri  ile  ulaşılamayacak  büyüklükte  bir 
tanıtım etkisi yaratır. (Hudson ve Ritchie, 2006b). Destinasyonun film içinde ne 
kadar  süre,  ne  zaman  görüldüğü  ve  ne  kadar  belirgin  gösterildiği  de  diğer 
önemli unsurlardır (Hudson ve Ritchie, 2006a).  

İnsanların  son  zamanlarda daha  az  okumaları  görsel medyadan daha  fazla 
etkilenmelerine  yol  açmaktadır.  Sinema  filmlerinde  bu  görsel  malzemelerin 
içine, etkileyici bir konu, benzerlik kurulacak karakterler girince, filmlerin kitle‐
lerin üzerindeki etkisi çok daha güçlü olmaktadır. Herkes tarafından bilinen ve 
sevilen filmler gösterime girdiği yerlerde, filmlerin çekildiği destinasyonlara bir 
ilgi yaratmaktadır. Filmlerin gösterime girmesinden  sonra  filmlerin  çekiminin 
yapıldığı yerlerdeki  turist sayısı önemli oranlarda artmıştır. Bazen bir  film, bir 
destinasyon  için hiçbir tanıtım aracının veya pazarlamacının yapamayacağı bir 
tanıtım  işlevini  yerine  getirebilmektedir.  Bunun  en  güzel  örneği  Yüzüklerin 
Efendisi  film  üçlemesinin  Yeni  Zelanda’da  yarattığı  turizm  hareketliliğidir 
(Yanmaz, 2006). 
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Filmleri diğer tutundurma araçlarına göre farklı kılan en önemli özellik, filmle‐
rin gösterime girmesinden uzun zaman  sonra da  turistleri destinasyonlara çe‐
kebilmeleridir. Bu  yüzden  olmalıdır  ki  1952  yapımı  olan  John  Fordʹun  Sessiz 
Adam filmi 50 yıl sonra hala İrlanda’nın Mayo köyüne her yıl Amerikalı turist‐
leri getirmeye devam etmektedir (www.academia.edu 10 Nisan 2013). 

Motorsiklet Günlükleri filmi  ise; Güney Amerikaʹya olan  farkındalığı arttıra‐
rak destinasyon pazarlamacılarının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Güney Ame‐
rikaʹnın soyutlanmış, kendine özgü olan tehlikeli imajını değiştirmeyi başarmış‐
tır  (Shani vd. 2009). Motorsiklet Günlükleri  filminde Ernesto Che Guavera’nın 
Bolivyaʹya  yapmış  olduğu  yolculuk  Bolivyaʹya  yapılan  rezervasyonları  %30 
arttırmıştır (Hudson vd. 2011). 

Filmler  sayesinde ulusal  ve  uluslararası  turist  akışında  önemli değişiklikler 
meydana gelebilmektedir. Topkapı filminden sonra yüz binlerce kişi Türkiye’ye 
özellikle  İstanbul’a  gelirken Gece Yarısı  Ekspresi’nden  sonra  oluşan  olumsuz 
imaj nedeniyle İstanbul tercih edilmeyen bir destinasyon haline gelmiştir. Sade‐
ce doğal ve tarihi çekiciliklerini ön plana çıkarabilen ancak olumsuz imaja sahip 
olan ülkelerin günümüzde  turist çekmesi çok güçtür. Gece Yarısı Ekspresi’nde 
olduğu gibi çekilen bir tek film bile insanların ülkeye dair bakış açılarını etkile‐
yebilmektedir. Bu bağlamda ülkeler olumsuz  imajlarını olumluya çevirmek ya 
da  var  olan  olumlu  imajlarının  korunmasını  sağlamak  amacıyla  sinemadan 
yararlanabilmektedirler (Yanmaz, 2006).  

Sinop Cezaevinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesinin  ardından 
ziyaretçi sayısı her yıl artarak, 2007 yılı  itibarıyla 150 bin kişiye ulaşmıştır. Ce‐
zaevine olan bu  ilgi  film yapımcılarının da dikkatini  çekmiş, Pardon ve Firar 
isimli filmler ile Köpek dizisinin bazı bölümleri burada çekilmiştir. Parmaklıklar 
Ardında dizisi, film sahnelerinin arka planında Sinop’un tarihi ve doğal çekici‐
liklerinin gösterilmesi nedeniyle Sinop’un  tanıtımında etkili olmuştur  (Yılmaz, 
2009). 

Filmlerin turizm üzerindeki etkisi bu kadar açıkken, film turizmden yararla‐
nabilmek için doğru bir strateji oluşturmak gerekmektedir. Film teşvikli turizm 
üzerine  derinlemesine  araştırmalar  yapan,  devlet  düzeyinde  öneriler  sunan 
öncü ülkelerden biri olan Birleşik Krallık’ta yapılan araştırmalarda filmlerin ve 
televizyon  dizilerinin  seyahat  etme  arzusunu  etkileyen  önemli  bir  değişken 
olduğu belirlenmiştir (Gjorgievski ve Trpkova, 2012). Yararlanılabilecek strateji‐
lerden biri film turistlerini etkilemek için film endüstrisi ile yapılan ortak kam‐
panyalardır. İngiltere bu anlamda iyi bir örnektir. Yaklaşık 28 milyon kişi film‐
leri izledikten sonra her yıl İngiltereʹyi ziyaret etmektedir. (Ţuclea ve Nistorea‐
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nu, 2011). Britanyalıların onda sekizinin  tatil  için destinasyon seçme  fikri  izle‐
dikleri filmlerden etkilenmektedir. Bunlardan beş de biri gerçekten favori film‐
lerinin  lokasyonlarına  fanatizm  yaratmaktadır. Yapılan  çalışmalar  sonucunda, 
aileler ve arkadaşlardan sonra internet, televizyon, programları ve filmler seya‐
hat kararı verilmesinde etkin rol oynamaktadır. Aynı çalışma sonucunda insan‐
ların  %13ʹünün izledikleri televizyon programları ve filmlerin etkisi ile o ülke‐
lere ilgi duymaya başladıkları belirlenmiştir (Hudson vd. 2011). 

Film Turizminin Ekonomik Etkileri 

Film ve  televizyon  teşvikli  turizm  sayesinde meydana gelen  turist  sayısındaki 
artış, yerel ekonomiyi canlandırmakla birlikte, dört mevsim hareketlilik  sağla‐
ması  nedeniyle  talebin mevsimsellik  özelliğini  hafifletir  (Hudson  ve  Ritchie, 
2006b).  Film  turizmi  ekonomik  bir  kaldıraç  etkisi  yaratarak  destinasyonlara 
büyük  ekonomik  gelir  sağlayabilir. Örneğin  Birleşik  Krallık  film  izleyenlerin 
onda birinin ülkeye girmesi ile 2006 yılında 1.8 milyar pound geliri sağladı ve 20 
bin  kişiye  iş  olanağı  yarattı. Ülkenin  gayri  safi  yurtiçi  hasılasına  900 milyon 
pound katkıda bulundu. (Hudson vd. 2011). Film endüstrisi ile gerçekleştirilen 
işbirliği kampanyaları, izledikleri filmlerin etkisi ile seyahat kararı alan turistler 
için güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Destinasyon pazarlamacıları filmle‐
rin ve televizyon dizilerinin olumlu etkilerinden yararlanabilmek  için, yapımcı 
şirketler  ile Film Komisyonları aracılığıyla  ilişki kurmaktadırlar. Örneğin; Film 
Komisyonunun,  Turizm  Bakanlığı  çatısı  altında  olduğu  Bahamalar’da,  Pierce 
Brosman’ın başrolünde oynadığı Gün Batarken filmine 16 milyon dolar yatırım 
yapılmıştır. Buradaki amaç söz konusu film aracılığı  ile bu destinasyon için en 
üst düzey faydayı sağlamaktır. Avustralya Turizm Komisyonu, film endüstrisi 
ile  ilişki kurma noktasında  oldukça  aktiftir. Yakın  zamanda Disney  ile Kayıp 
balık Nemo adlı animasyon  filmi  film endüstrisinin ve  turizm komisyonunun 
işbirliğinde yapılmıştır (Hudson ve Ritchie, 2006a). 

Arthur Andersen’in yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, 14 milyon doları ge‐
nel yapım maliyeti olan bir film, yerel ekonomide 21 milyon dolar tutarında bir 
ekonomik etki oluşturmanın yanı sıra 183 tam zamanlı iş yaratmakta ve 800 bin 
dolara yakın vergi geliri sağlamaktadır. Yine yapılan bir araştırmanın sonucuna 
göre, Yüzüklerin Efendisi filminin Yeni Zelanda’da yarattığı ekonomik değer 2 
milyar dolardır ve buna filmin başkahramanlarından birisi olan Frodo’dan esin‐
lenerek Frodo Ekonomisi adı verilmiştir. Bu değer Yeni Zelanda’nın süt sanayi‐
den sağladığı değerin üzerindedir (Kim vd. 2007).  

Filmlerin ve televizyon dizilerinin ziyaretçi sayısı ve turizm geliri üzerine et‐
kisi Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Tablo 1’e göre filmler gösterime gir‐
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dikten sonra filmde geçen destinasyonlara yönelik talep anlamlı bir şekilde artış 
gösterirken, destinasyonlarda yaratılan ekonomik  fayda da oldukça büyümek‐
tedir. Örneğin Üçüncü Türden Yakınlaşmalar,  fantastik bir  film olmasına  rağ‐
men gösterime girdiği yıl turist sayısını %75 arttırmıştır. Truva filmi gösterime 
girdiği  yıl,  film Çanakkale’de  çekilmediği  halde,  Truva Atı’nın Çanakkale’de 
olması nedeniyle, Çanakkale’de turist sayısında %73’lük bir artış sağlamıştır.  

Tablo 1. Filmlerin ve TV dizilerinin talebe veya gelire etkisi 
Film – Dizi  Destinasyon Ziyaretçi Sayısı veya Gelire Etkisi
Cesur Yürek  Wallace anıtı, İskoçya  Filmin  gösteriminden  sonra  ziyaretçi  sayısı %300 

artmıştır. 
Görevimiz Tehlike 2  Sydney’deki milli parklar  2000’de ziyaretçi sayısı %200 artmıştır.

Aşk ve Gurur  Lyme Park in Cheshire, UK  Ziyaretçi sayısı %150 artmıştır.
Miami Vice 
 

Miami 1985’den  1998’e  kadar  Alman  ziyaretçi  sayısı 
%150 artmıştır. 

Üçüncü Türden Yakın 
İlişkiler 

Devils kulesi, Wyoming  1975  de %75  artış  olmuş,  2006’da %20  artış  söz 
konusudur. 

Truva  Çanakkale, Türkiye  Ziyaretçi sayısı  %73 artmıştır.
Küçük Kadınlar  Orchard  evi,  Concord, 

Massachusetts 
Filmin  gösteriminden  sonra  ziyaretçi  sayısı  %65 
artmıştır. 

Harry Potter  İngiltere’de  farklı destinas‐
yonlar 

Tüm  destinasyonlarda  turist  sayısında  %50  ve 
üzeri artış meydana gelmiştir. 

Kaptan Corelli’nin Man‐
dolini 

Cephalonia, Yunanistan  Üç yılda ziyaretçi sayısı %50 artmıştır.

Er Ryan’ı Kurtarmak 
 

Normandiya, Fransa  Gelen Amerikalı  turist  sayısında %40 artış olmuş‐
tur. 

Middlemarch  Stamford,  Lincolnshire, 
İngiltere 

1994’te ziyaretçi sayısı %27 artmıştır.

Son Mohikan  Chimney  Rock  Park, North 
Carolina 

Filmin gösteriminden sonra % 25 artış.

Mrs. Brown  Osborne Evi,  Isle of Wight, 
U.K. 

Ziyaretçi sayısı %25 artmıştır.

Kumsal  Tayland 2000  yılında  genç  pazarında  %22  artış meydana 
gelmiştir. 

Timsah Dundee  Avusturalya Amerikalı  ziyaretçiler  sayısı  1981  yılından  1988 
yılına kadar %20.5 artmıştır. 

Kaçak  Dillsboro, Kuzey Carolina   Filmin  gösterimden  sonra  ziyaretçi  sayısı  %11 
artmıştır. 

Yüzüklerin Efendisi 
 

Yeni Zelanda 1998 yılından 2003 yılına kadar İngiltere’den gelen 
turist sayısında her yıl %10 artış meydana gelmiş‐
tir. 

Nothing Hill  Kenwood Evi, İngiltere  1 ayda ziyaretçi sayısında %10’luk artış olmuştur.
Forest Gump  Savannah, Georgia  Turist sayısında %7’lik bir artış olmuştur.
Dallas  South Ranch, Dallas  Her yıl 500 bin yeni turist kazanılmıştır.
Kurtlarla Dans  Fort Hayes, Kansas  Filmden sonra 20 bin yeni turist kazanılmıştır.
4 Nikah 1 Cenaze  Crown  Hotel,  Amersham, 

İngiltere 
Filmin çekildiği otelde son 3 yılda tamamen dolu‐
luk yaşanmıştır. 

Kaynak: Hudson ve Ritchie, (2006:389). 
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Film Turizminin Olası Olumsuz Etkileri 

Film  turizminin  pek  çok  olumlu  etkisi  olmasına  rağmen  aynı  zamanda  film 
turizmi yerel halkı, çevreyi ve  lokasyonu olumsuz olarak da etkileyebilmekte‐
dir. Yüzüklerin Efendisi filminin üçlemesinde, Yeni Zelanda küresel bir izleyici 
kitlesine maruz kalmıştır. Dünyanın ortasındaki ev sloganıyla,  ikonik bir  tablo 
oluşturmuştur. Diğer film turizmi destinasyonlarında olduğu gibi ekran  lokas‐
yonları, film seti ve dijital geliştirmelerin karışımı olduğu için, turistlerin filmde 
gösterilen manzaraları  tecrübe  etmeleri mümkün olmayacaktır. Filmler büyük 
ekranda, farklı tasvir edildiği için, turistler destinasyona geldiklerinde, gördük‐
leri manzara karşısında memnuniyetsiz olabilmektedirler  (www.academia.edu 
10 Nisan 2013). 

Kaptan Corelli’nin Mandolini  filmi  ile  tanınan Yunanistan’a bağlı Sami ada‐
sında ki bazı yetkililer,  film  turizminin kısa  süreli ekonomik katkı  sağladığını 
ancak  muhtemel  sakıncalarını  fark  ettiklerini  belirtmişlerdir.  Filmden  sonra 
adaya olan rağbet kitle  turizmine neden olmuş ve bu durun yetkilileri endişe‐
lendirmiştir. Adaya  olan  talepteki  artış  arazi  değerlerini %75  arttırmıştır.  Bu 
artış adaya gelen ziyaretçilerin aynı hizmeti daha yüksek fiyattan satın almala‐
rına ve böylece seyahat harcamalarının da artmasına neden olmuştur (Hudson 
ve Ritchie, 2006a).  

Kumsal filminde kullanılan ada, buldozerlerle genişletilmiş ve doğal bitki ör‐
tüsü yok edilmiştir. İngiltere’de göller bölgesinde, çevreci bir dernek olan ‘göller 
bölgesinin dostları’, koruma altına alınmış göllerin Darcy etkisi ( Aşk ve Gurur 
filmindeki  başrol  karakteri)  ile  olumsuz,  sosyal  ve  çevresel  etkileri  olduğunu 
dile getirmişlerdir. Onlara göre turistlerden edinilen ekonomik değer destinas‐
yonda meydana gelen aşınma ve yıpranmaları ve alt yapı hizmetlerini iyileştir‐
mek için harcanacaktır. Bu nedenle turizmden sağlanacak geliri feragatta bulu‐
nulması gereken kazanç miktarı olarak görmektedirler. Bu nedenle  turist sayı‐
sındaki artışın getireceği ek bir fayda olmayacaktır (www.academia.edu 10 Ni‐
san 2013). 

Film turizminin bir diğer sakıncası filmlerin gösterimi sonucunda, turistlerin 
gelmesiyle, pazarda oluşan saldırgan turizm tarzının, geleneksel tatil organiza‐
törlerini iş yapmaktan mahrum bırakmasıdır. Turist sayısının artması ile bölge‐
nin  taşıma kapasitesi  aşılmakta,  trafik, özel hayatın gizliliği kaybı,  tesislerden 
yerlilerin yeterince yararlanamamaları ve doğal çevrenin tahrip edilmesi gibi bir 
dizi istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir.   (Hudson ve Ritchie, 2006b). Bee‐
ton’a  göre  (2009)  ekran  karşısında destinasyonu  gören  insanların destinasyon 
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ziyaretini aktifleştirmek için yapılan çalışmalarda, aşırı kalabalıklaşma ve kala‐
balıklaşmanın yaratacağı olumsuz etkiler ihmal edilmemelidir (Saltık, 2009).  

Film turizminin bir diğer sakıncası, filmlerin verdiği mesajdır. Verilen mesaj‐
lar ve oluşturulmak istenen imaj her zaman iyi niyetli olmayabilir. Günümüzün 
küreselleşme  ortamında  çoğunluğu  Batı’nın  kontrolünde  olan  slogan  haline 
gelmiş  ifade  ve düşünceler, medya  araçları  ve  filmler  ile  basmakalıp  imajları 
yaygınlaştırma  gücüne  sahiptir  (Yanmaz,  2006).  Slovakya’da  çekilen  Hostel 
filmi ve Brezilya’da çekilen Turistler filmi korku filmleri oldukları için Slovakya 
ve Brezilya yetkilileri tarafından eleştirilmişlerdir. Filmde geçen işkence sahne‐
leri  insanları korkuttuğu  için, destinasyonlar üzerinde olumsuz bir  imaj oluş‐
turmuş ve insanlar bu destinasyonlara gelmeyi tercih etmemişlerdir (Shani vd. 
2009). 

ÖNERİLER 

Yapılan  literatür  taramaları  sonucunda,  filmlerin destinasyonların  tanıtımında 
önemli bir araç olduğu belirlenmiştir. Destinasyonlarını  tanıtmak  için  sinema‐
dan  yararlanarak  reklam  bütçesini  hafifletmek  isteyen  ülkeler  yönetmenlerle 
işbirliği yapabilirler. Tanıtım yanı sıra, ekonomik etkileri ve  istenilen  imajı ka‐
zandırma gibi  faaliyetler ülkelerin  film endüstrisi  ile anlaşma yapması  için ye‐
terli olabilir. 

Film turizminin neden olabileceği olumsuz etkiler için örneğin trafik, kapasite 
aşımı, doğal çevrenin tahrip edilmesi gibi hükümetler Şehir ve Bölge Planlama‐
cılığı  çatısı  altında  yeniden  iyileştirme  konseyi  kurabilir  böylelikle  turizmin 
olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilirler.   

Türkiye’de  henüz  dünya  çapında  gösterilmiş  bir  Türk  filmi  çekilmemiştir. 
Ancak Fatih Akın’ın İstanbul Hatırası filmi İstanbul’u insanları, doğası, müziği, 
modası, mimarisi ile birlikte anlatabilen belgesel tadında bir filmdir. Kültür ve                       
Turizm Bakanlığı ve Sinemalar Genel Müdürlüğü  işbirliği  içinde çalışıp bu fil‐
min  yurtdışındaki  film  festivallerinde  yer  almasını  sağlayabilirlerse,  film mil‐
yonlara ulaşır. Bir yandan İstanbul’un tanıtımı yapılırken bir yandan da yurtdı‐
şındaki  olumsuz  Türkiye  ve  Türk  imajı  değiştirilebilir.  Böylelikle  insanların 
İstanbul  özelinde  tüm  Türkiye’yi  kapsayan  olumlu  bir  izlenim  edinmeleri  ve 
Türkiye’ye gelmek  isteyecek potansiyel  turistlerin ülkeye yönelik  turizm hare‐
ketliliğine katılmaları sağlanabilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı,   bakanlık kap‐
samında Sinemalar Genel Müdürlüğüyle ortak çalışabilecek halkla  ilişkiler uz‐
manları  yetiştirebilirler. Uzmanlar Hollywood  ile  görüşmeler  yaparak, dünya 
çapında gösterilecek filmlerin veya dizilerin Türkiye’de çekilmesi için anlaşma‐
lar yapabilirler. Tüm dünyada etki uyandıran Hollywood  filmlerinden birinde 
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Türkiye’ye ait bir destinasyonun yer alması, Türkiye için çok önemli bir reklam 
fırsatı yaratabilecektir. Film turizminde etkin stratejiler geliştirebilen diğer ülke‐
ler gibi Türkiye’de, filmlere hizmet sunacak destinasyonları belirleyip, film hari‐
taları ve film kitapları çıkarabilirse film turizmi pazarından istediği payı alabile‐
cektir.  
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ÖZ 
Kentlerdeki hızlı nüfus artışının getirmiş olduğu yoğunluk, iş yükünün fazlalığı, gürültü‐hava 
kirliliği gibi çevresel etmenlerin yaratmış olduğu olumsuz etkilerden kurtulmak isteyen kent 
halkı, günümüzde genellikle kentlerin yakın çevrelerinde bulunan doğal alanlarda vakit ge‐
çirmeye başlamışlardır. Kent insanının hem sosyal hem de iş hayatında daha verimli olabil‐
mesi amacıyla boş zamanlarını kent dışındaki alanlarda değerlendirme isteği kent ormanla‐
rının  rekreasyonel açıdan önemini arttırmaktadır. Rekreasyonun  ihtiyaç olduğunun anlaşıl‐
masıyla birlikte kent  içinde ve kent çevrelerinde azalmakta olan yeşil alanların değerlendi‐
rilmesi çalışmaları başlamıştır. Bu çalışmanın amacı; Beynam Ormanları dışında doğal orman 
alanları olmayan Ankara kent halkının, monoton ve gürültülü kent havasından uzaklaşarak, 
alışıla gelmişin dışında farklı tiplerdeki rekreatif faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri orman içi 
rekreasyon alanı olan Beynam Ormanı Mesire Alanı’nın  rekreasyonel potansiyelini belirle‐
mek ve değerlendirmek olacaktır. Çalışma alanında yerinde gözlemler yapılarak mevcut kul‐
lanımlar saptanmış, orman alanından sorumlu kişilerle mülakat yapılarak alan hakkında bil‐
giler  edinilmiş,  çalışma  alanına  dair  gerekli  doğal  veriler  ilgili  kamu  kurumlarından  temin 
edilmiş ve konu  ile  ilgili kapsamlı bir  literatür  çalışması yapılmıştır. Bu bilgiler neticesinde 
araştırmada çalışma alanı olarak seçilmiş olan Beynam Mesire Alanı’nın mevcut rekreasyo‐
nel potansiyelini belirlemek amacıyla Gülez (1990) yönteminden yararlanılmıştır. Elde edilen 
bulguların değerlendirilmesi sonucu, alanın mevcut potansiyeli %52 olarak bulunmuştur ve 
Gülez yöntemine göre ‘orta’ dereceli potansiyele sahip olduğu saptanmıştır. Bu sonuç doğ‐
rultusunda alanın mevcut potansiyel değerini arttırmak amacıyla  çeşitli çözüm önerileri ge‐
tirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Beynam Ormanı, Mesire Alanı, Rekreasyonel Potansiyel, Rekreatif Faali‐
yet 
 
 

GİRİŞ 
Günümüzde    hızlı  nüfus  artışı,  kırsal  yerleşimlerden  kente  göç,  insanların  iş 
yoğunluğu,  hava  ve  gürültü  kirliliği  gibi  birçok  faktör  hızla  gelişmekte  olan 
kentlerde sorunlar yaratmaktadır. Kentte yaşayan bireyler bu sorunlar karşısın‐
da  fiziksel ve zihinsel olarak  çöküntüye uğramakta hem  iş hem de  sosyal ya‐
şamlarında verimliliklerini kaybetmektedirler. Bu nedenle de rekreasyonel faa‐
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liyetlere  katılma  ihtiyacını  yoğun  bir  şekilde  hissetmektedirler  (Korkmaz  ve 
Karadeniz, 2004). 

Rekreasyonun  ihtiyaç olduğunun anlaşılmasıyla birlikte kent  içinde ve kent 
çevrelerinde azalmakta olan yeşil alanların değerlendirilmesi çalışmaları başla‐
mıştır (Karaküçük 1999). 

İnsanların  sportif,  estetik,  sağlık  ve  dinlenme  gibi  ihtiyaçlarını  karşılamak 
üzere planlanan  rekreasyonel  alanlar, doğal  bir  ortamda  olabileceği  gibi  kent 
çevrelerinde  oluşturulan  kent  ormanları  içinde  de  yer  alabilir  (Kurdoğlu  ve 
Düzgüneş,  2011).  Bu  bağlamda  son  yıllarda  orman  alanlarının  rekreasyonel 
odaklı kullanımı yönündeki eğilimler artmıştır (Pak ve ark., 2009). 

Orman  rekreasyon  alanları;  “bir  orman  bütünlüğü  ya da  bir  orman parçası 
üzerinde, açık havada dinlenmeye ilişkin çeşitli insan etkinlikleridir”. Bu etkin‐
likler genelde piknik, atlı‐yaya yürüyüşleri, kılavuzlu  turlar, çeşitli spor etkin‐
likleri, manzara seyri vb. olabileceği gibi hiçbir bedensel etkinlikte bulunmaksı‐
zın  bir  süre  orman  havasını  teneffüs  etme,  orman  ekosistemine  özgü  ortam 
içinde zihinsel ve bedensel dinlenme şeklinde de olabilmektedir (Aslanboğa ve 
Gül 1999; Akten 2003; Polat ve Aktaş, 2013).  

Ormanlık alanlar sahip olduğu doğal, kültürel ve görsel değerler taşıması se‐
bebiyle günümüzde en çok tercih edilen rekreasyonel alanlardan biridir (Akten, 
2003; Polat ve Aktaş, 2013). Ayrıca orman içi dinlenme yerleri ekonomik, olma‐
sı,  ulaşımın  kolay  olması  ve  rekreasyonel  imkanları  nedeniyle  önemli  kırsal 
rekreasyon alanlarından biri haline gelmiştir (Korkmaz ve Karadeniz, 2004).  

Çalışma kapsamında ele alınan Ankara kentinde;  Beynam Ormanları dışında 
doğal orman alanları bulunmamaktadır. Kent içinde ve çevresinde ağaçlık alan‐
lar olarak; Atatürk Orman Çiftliği, Çubuk Barajı, Kurtboğazı Barajı, Eymir Gölü 
ve Çevresi, ODTÜ Ormanları, Bayındır Barajı bulunmaktadır. Fakat bu alanlar‐
dan bir kısmı alansal olarak bir kısmı ise mevcut bitki örtüsü açısından yetersiz 
kalmaktadır  ve  hemen  hemen  hepsi  rekreasyonel  faaliyetleri  gerçekleştirmek 
için gerekli donatılardan yoksun kalmaktadır (Çelem, 1991). 

Bu çalışmanın amacı; Beynam Ormanları dışında doğal orman alanları olma‐
yan Ankara kent halkının, monoton ve gürültülü kent havasından uzaklaşarak, 
alışıla  gelmişin  dışında  farklı  tiplerdeki  rekreatif  faaliyetleri  gerçekleştirebile‐
cekleri orman içi rekreasyon alanı olan Beynam Ormanı Mesire Alanı’nın rekre‐
asyonel potansiyelini belirlemek ve değerlendirmek olacaktır. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 
Beynam Ormanı, Ankara  ilinin  güneyinde  bulunan  Bala  ilçesi  Beynam Köyü 
sınırları  içerisinde  kalan  1601  ha.  genişliğinde  bir  alanda  konumlanmaktadır. 
Orman 1945 yılında devletleştirilmiş ve akabinde; 

 Flora ve  fauna yönünden bilimsel araştırmalara değer biyolojik özellik 
göstermesi, 

 Ankara’ya çok yakın bir mesafede yer alması ve karayolu bağlantısı bu‐
lunması, 

 Ankara’ya çok yakın bir mesire yeri özelliği taşıması, 
 Çevre köyler olan Karaali, Beynam ve Holos köylerinin akarsularını ve 

su düzenlerini sağlaması, 
 Erozyonu ve dolayısıyla çevresinde bulunan tarım arazilerini taş ve ça‐

kıl istilasına karşı koruma kabiliyetini kaybetmekte olması, 
gibi nedenler göz önünde tutularak 01.07.1966 tarihinde 4785 Sayılı Kanun uya‐
rınca Orman Bakanlığı  tarafından Muhafaza Ormanı  olarak  ayrılmıştır  (Gün‐
düz, 1998). 

Beynam Muhafaza Ormanı,  İç Anadolu Bölgesinin step  iklim koşullarına sa‐
hip  yöreleri  arasında  bulunmaktadır. Özellikle  doğal  bitki  örtüsü  her  nasılsa 
kalabilmiş ya da bir dereceye kadar korunabilmiş tek örnek olduğunu söylemek 
mümkündür  (Kurum ve Odabaş, 1991). Beynam Ormanı 419 bitki  türünü ba‐
rındırmaktadır. Ağaç olarak başlıca meşe türleri ve karaçam bulunur. Ormanda 
yaşayan  fauna  arasında  kurt,  tilki, porsuk,  tavşan, domuz,  ağaç  sansarı,  tarla 
sincabı gibi memeliler ile, keklik, kartal, puhu, karga, doğan, dağ bülbülü, kara‐
tavuk, çavuşkuşu gibi kuşlar da yaşamaktadır. Burada bulunan şah kartal (Aqu‐
ila heliaca) korumaya alınmış ve  IUCN Kırmızı Listesiʹnde  ʺHassas  türʺ olarak 
sınıflandırılmıştır.(1) 

Bu  çalışmada  araştırma  alanı  olarak  seçilmiş  olan  Beynam Ormanı Mesire 
Alanı ise,   tüm orman alanının Beynam Köyü’nün güney‐doğusunda kalan ke‐
narından başlayarak  çitlerle çevrelenmiş ve rekreasyona ayrılmış 125 ha. ‘lık bir 
alanı kapsamaktadır.  

Çalışma  alanına  ilişkin  verilerin  hazırlanması  ve  yorumlanmasında Ankara 
Orman    İşletme Müdürlüğü’nden  temin edilmiş olan 1/25 000 ölçekli halihazır 
harita  ile   Devlet Meteoroloji  İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan  iklim 
verileri kullanılmıştır. Alan genel olarak piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekme 
vb.  rekreasyonel  faaliyetler  içermektedir. Rekreatif  etkinliklere  yönelik  olarak 
da alanın belli bölgelerinde piknik masaları, wc, çeşme, çöp kutuları, mini bas‐
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ketbol  sahası,  uyarı  levhaları  gibi  peyzaj  donatıları  bulunmaktadır.  Çalışma 
alanına,  yerinde  gözlemler  yapılarak mevcut  kullanımların  fotoğrafı  çekilmiş, 
orman alanından sorumlu kişilerle mülakat yapılmış ve alan hakkında bilgiler 
edinilmiş, konu ile ilgili kapsamlı bir literatür çalışması yapılarak konu ile ilgili 
tez, makale ve bildirilerden yararlanılmıştır. Elde edilen bilgi ve bulgular doğ‐
rultusunda mevcut rekreasyonel alanın rekreasyonel potansiyeli Gülez Yöntemi 
ile saptanmış ve değerlendirilmiştir. 

Gülez’in (1990) yöntemi, aşağıda gösterilen pratik bir formülle ifade edilmek‐
tedir; 

P + İ + U + RK + OSE = % RP  

Formülde belirli ağırlıklarla giren sembollerin anlamı ve alabilecekleri en çok 
(maksimum) puanların (ya da ağırlıkların) dağılımı Çizelge 1ʹde gösterilmiştir. 
Çizelgede görüldüğü gibi,  toplam puan kuramsal olarak en  çok 100 olacağın‐
dan, formüldeki öğelerin alabilecekleri puanların toplamı yüzde olarak bir ala‐
nın  rekreasyon potansiyelini verecektir. Gülez  (1990)ʹe göre  formülde yer alan 
öğeler aşağıdaki özelliklere göre puan almaktadır. 

Çizelge 1. Formüldeki Öğeler ve Alabilecekleri Puanlar (Gülez, 1990) 

Sembol  Anlamı  Maksimum Puan (Ögenin Ağırlık 
Puanı) 

P Peyza Değeri 35 
İ İklim Değeri 25 
U Ulaşılabilirlik 20 
RK Rekratif Kolaylık 20 
OSE Olumsuz Etkenler 0 (Minimum ‐10) 
%RP Rekreasyon Potansiyeli 100 

ʺPʺ Peyzaj Değeri: Bir alanın rekreasyon potansiyelinin değerlendirilmesinde 
en  önemli  özellik,  o  yerin  peyzaj  potansiyeli  olmaktadır.  Bu  nedenle,  peyzaj 
değeri %35ʹlik bir ağırlıkla değerlendirmenin ilk sırasında yer almıştır.  

ʺİʺ İklim Değeri: İklimin rekreasyon etkinlikleri üzerine çok büyük bir etkisi 
olduğu göz önüne  alınarak, değerlendirmeye  iklim  etkisinin %25 bir  ağırlıkla 
katılması uygun görülmüştür.  İklimin ana öğelerinden olan  ʺSıcaklıkʺ,  ʺYağışʺ, 
ʺGüneşlenmeʺ  ve  ʺRüzgarlılıkʺ  durumları,  rekreasyon  üzerine  olan  etkilerine 
göre  belirli  ağırlıklarla  iklim değeri  içinde  yerlerini  almışlardır. Bu durumda, 
iklim değerindeki en çok puanlama aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.  

İklim Değeri = Sıcaklık + Yağış + Güneşlenme + Rüzgarlılık  

25 = 10 + 8 + 5 + 2  
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Sıcaklık değeri olarak, rekreasyon etkinliklerinin daha çok yapıldığı yaz ayları 
(haziran, temmuz ve ağustos) sıcaklıklarının ortalaması alınmıştır. Örneğin, bir 
yerin Haziran  ayı  sıcaklık  ortalaması  20  °C,  Temmuz  ayı  ortalaması  21°C  ve 
Ağustos ayı sıcaklık ortalaması 25°C ise; bu durumda yaz ayları sıcaklık ortala‐
ması  olarak  22°C  nin  alınması  gerekmektedir.  Sıcaklık  için  verilen  10  puanın 
dağılımı Çizelge 2’de görülmektedir. Çizelge 2ʹye göre, yaz ayları sıcaklık orta‐
laması 25 °C ye rekreasyon etkinlikleri için en uygun sıcaklık olabileceği düşü‐
nülerek 10 puan, 16 °C ile 34 °C’ler için ise 1 puan verilmiştir.  

İklimin  rekreasyon etkinlikleri üzerine olan etkisinde  ikinci önemli öğe olan 
yağışın, en çok 8 puan ile değerlendirmeye alınması uygun görülmüştür. Yağı‐
şın rekreasyon üzerindeki olumsuz etkisi göz önünde tutularak, yaz ayları top‐
lam yağış miktarı 50 mm ve daha düşük olan yörelere en  fazla puan  (8) veril‐
mekte, daha sonra da yağış miktarı arttıkça puanlar da düşürülmektedir (Çizel‐
ge 2).  

İklim içinde güneşlenme öğesinin rekreasyon üzerine olan etkisi, 5 ağırlık pu‐
anı  ile değerlendirmeye alınmıştır. Bilindiği gibi, havanın açık veya kapalı ol‐
ması, diğer  bir deyişle  bulutluluk,  0‐10  arasında  bir değerle  gösterilmektedir. 
Burada 0 açık bir havayı, 10 kapalı bir havayı, ara değerler ise çeşitli oranlarda 
bulutlu  bir  havayı  simgelemektedirler.  Bu  durumda,  açık  bir  hava  5  puanla 
gösterilmekte, bulutluluğun arttığı yani güneşlenmenin azaldığı oranda puan‐
larda düşmektedir.  

İklimin bir diğer öğesi olan bir yerin rüzgarlı olup olmaması durumu, az da 
olsa rekreasyon etkinlikleri üzerine etken olabilmektedir. Bunun için, yaz ayları 
ortalama rüzgar hızı 2‐3 m/sn arası yöreler  için 1 puan, ortalama rüzgar hızı 1 
m/snʹ den az olan yerler için ise 2 puan verilmiştir.  

ʺUʺ Ulaşılabilirlilik: Bir yerin  rekreasyon potansiyeli o yere ulaşabildiği öl‐
çüde bir anlam kazanır. Bir başka deyişle, bir yerden ne kadar çok kişi yararla‐
nır ve o kişiler oraya ulaşabilmek için önemli bir ulaşım sorunu ile karşılaşmaz‐
larsa, o yerin rekreasyona uygunluğu önemli oranda artmaktadır. Bu nedenle, 
ulaşabilirlilik öğesi  rekreasyon değerlendirme yöntemine %20 bir ağırlıkla ka‐
tılmıştır. Bu ağırlık puanlarının dağılımı ise Çizelge 2ʹde görülmektedir. 

ʺRKʺ Rekreatif Kolaylık: Rekreasyon potansiyelinin saptanmasında, o yerde 
mevcut tüm rekreatif kolaylıklar da rekreasyon potansiyelinin artmasına olum‐
lu bir  etki yapmaktadırlar. Zira  ağaçlıklı ve güzel manzaralı bir yerin, piknik 
masaları,  çeşmeler, WC  tesisleri  gibi  kolaylıklara  ve  rekreasyon  donanımına 
sahip olduğu daha çok ve daha sürekli ziyaretçi çekeceği, dolayısıyla  rekreas‐
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yon potansiyelinin artacağı açıktır. Bu durumda, rekreatif kolaylıkların en çok 
%20ʹlik bir ağırlıkla değerlendirmeye alınması uygun görülmüştür.  

ʺOSEʺ Olumsuz Etkenler: Bir yerin  rekreasyon potansiyelinin  saptanmasın‐
da, o yerde mevcut olumsuz etkenleri de göz önünde tutma zorunluluğu orta‐
dadır. En  iyi durum,  kuşkusuz  hiç  olumsuz  etkenin  olmaması  yani  bir  yerin 
sıfır olumsuz puanı almasıdır. bunun yanında, en çok (‐10)ʹ a kadar puan alabi‐
lecek  olumsuz  etkenlerin  olabileceği  de  var  sayılmıştır.  Olumsuz  etkenlerin 
puanları değerlendirmede eksi (‐) olarak alınmakta dolayısıyla toplam puandan 
çıkarılmaktadır.  

Bu yöntemden alınan sonuçlara göre, şöyle bir değerlendirme şekli getirilmiştir; 

 Orman içi rekreasyon potansiyeli çok düşük ( % 30 > )  

 Orman içi rekreasyon potansiyeli düşük ( % 30 ‐ % 45 arası)  

 Orman içi rekreasyon potansiyeli orta ( % 46 ‐ % 60 arası)  

 Orman içi rekreasyon potansiyeli yüksek ( % 61 ‐ % 75 arası)  

 Orman içi rekreasyon potansiyeli çok yüksek (% 75 < )  

Değerlendirmeler, Gülez  (1990)ʹin de belirttiği gibi, uzman kişilerce yapıldı‐
ğından, farklı kişilerin buldukları değerler arasındaki farklar da makul seviyede 
kalmaktadır.  

Çizelge 2. Orman içi rekreasyon alanı değerlendirme formu (Gülez, 1990) 

Formüldeki Ögeler Ögenin Özellikleri Max. Puan Açıklamalar Puan 

Peyzaj Değeri 

Alanın Büyüklüğü  4 

10 ha’dan büyük 4 

5‐10 ha  3 

1‐5 ha 2 

0.5‐1 ha 1 

Bitki Örtüsü  8 

Ağaçlık, çalılık, çayırlık  7‐8 

Yalnız ağaçlık ve çayırlık  6‐7 

Çalılık, çayırlık, seyrek 
ağaçlık  5‐6 

Çayırlık, seyrek ağaçlık  4‐5 

Yalnız çayırlık ve çalılık  3‐4 

Çalılık, seyrek ağaçlık  3‐4 

Çayırlık, seyrek çalılık  2‐3 
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Yalnız çayırlık  1‐3 

Deniz, Göl, Akarsu‐
lar  8 

Deniz kıyısı 7‐8
Göl kıyısı 6‐7

Akarsu kıyısı 4‐5
Dereler 1‐4

Yüzeysel Durum  5 

Düz alan 5
Hafif dalgalı 4

Az eğimli, yer yer düz 3
“Az engebeli 2
Orta engebeli 1

Görsel Kalite  4 

Panoromik görüntüler 3‐4
Güzel görüş ve Vistalar 2‐3
Alanın genel görsel 

estetik değeri  1‐3 

Diğer Özellikler  6 

Örneğin doğal anıt, 
çağlayan, mağara, 

tarihsel ve 
kültürel değerler; yaban 
hayvanları, kuşlar vb. 

1‐6 

İklim Değeri 

Sıcaklık  10 

Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ) 
ortalaması 

16‐17/18‐19/20‐21/22‐
23/24‐25/34‐33/32‐

31/30‐29/28‐27/26‐25 
Puan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10 

Yağış  8 

Yaz ayları (Hz, Tm, Ağ) 
toplamları 

mm ‐50‐100‐10‐200‐
250‐300‐350‐400 

Puan: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Güneşlenme  5 

Yaz ayları bulutluluk
ortalaması 

Bulutluluk: 0‐2, 2‐4, 4‐6, 
6‐8, 8‐9 

Puan: 5, 4, 3, 2, 1

Rüzgarlık  2 

Yaz ayları ortalama 
rüzgar hızı 

1 m/sec’den az 2
1‐3 m/sec 1

 
 
 
 
 
 
 
 

Bulunduğu 
Bölgenin Turistik 

Önemi 
4 

Akdeniz, Ege, Marmara
kıyı bandı Karadeniz kıyı 

bandı 

3‐4

Önemli karayolu güzer‐
gahları  2‐3 

Turizmde öncelikli yerler  1‐2 

Bulunduğu 
bölgede en az  5 

20 km’ye kadar uzaklık 4‐5
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Ulaşabilirlik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.000 nüfuslu
kent olması 

50 km’ye kadar uzaklık 3‐4 

100 km’ye kadar uzaklık 2‐3 

200 km’ye kadar uzaklık 1‐2 

Ulaşılan zaman 
süresi (yakındaki 

en az 5.000 
nüfuslu kentten) 

4 

Yürüyerek 1saate kadar 
ya da taşıtla 0‐ ½ 

saat 

4 

Taşıtla ½‐1 saat 3 
Taşıtla 1‐2 saat 2 
Taşıtla 2‐3 saat 1 

Ulaşım (taksi ve 
özel oto dışında)  4 

Yürüyerek gidebilme ya 
da her an taşıt bulabil‐

me 
3‐4 

Belirli saatlerde taşıt 
bulabilme  1‐3 

Ulaşımda diğer 
kolaylıklar  3  Örneğin teleferik olması, 

denizden ulaşılabilme  1‐3 

Rekreatif Kolay‐
lıklar 

Piknik Tesisleri  4 
Sabit piknik masa, 
ocak vb. (niteliklere 

göre) 
1‐4 

Su durumu  3 
İçme ve kullanma su 

olanakları 
1‐3 

Geceleme Tesis‐
leri 

2 

Sabit geceleme tesisle‐
ri 

2 

Çadırlı ya da çadırsız 
kamp kurabilme 

olanakları 
1‐2 

WC’ler  2  Niteliklere göre  1‐2 

Otopark  2  Niteliklere göre  1‐2 
Kır gazinosu, 
satış büfesi 

2  Niteliklere göre  1‐2 

Bekçi ve Görevli‐
ler 

2 
Sürekli bekçi/ görevli  2 
Hafta sonlarında 

görevli 
1 

Diğer kolaylıklar  3 

Örneğin; plaj, kabin 
ve duş tesisleri, kiralık 
sandal olanakları, top 
vb.oyun  spor alanları 
( Niteliklere göre) 

1‐3 

Olumsuz Etken‐
ler 

Hava Kirliliği  ‐3 
Kirlilik derecesine 

göre 
‐1 ‐3 

Güvenceli ol‐
maması 

‐2 
Güvence durumuna 

göre 
‐1 ‐2 

Su kirliliği  ‐1 
Deniz, göl ve akarsu 

kirliliği 
‐1 
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Bakımsızlık  ‐1 
Alanda yeterli bakı‐
mın yapılmaması 

‐1 

Gürültü  ‐1 
Trafik, kalabalık vb. 

gürültüler 
‐1 

Diğer olumsuz 
etkenler 

‐2 
Örneğin taş ve çakıl 
ocakları, inşaat ve 

fabrika kalıntıları vb. 
‐1 ‐2 

Gülez  (1990)  tarafından  ‘Orman  İçi  Rekreasyon  Potansiyelinin  Saptanması’ 
yöntemi kullanılarak, Beynam Ormanı ‘Orman İçi Dinlenme Alanı’nın rekreas‐
yonel potansiyel değeri Çizelge 2’ de verilen değerlere göre ele alınmıştır. Or‐
man içi rekreasyon alanının potansiyeli; peyzaj değeri, iklim değeri, ulaşılabilir‐
lik, rekreatif kolaylıklar ve olumsuz etkenler değerlendirme tablolarında puan‐
landırılarak ortaya konulmuştur. 

BULGULAR 
Çizelge 3. Peyzaj Değeri Değerlendirme Tablosu 

Formüldeki Ögeler  Ögenin Özellikleri  Puan

Peyzaj Değeri 

Alanın Büyüklüğü  4 
Bitki Örtüsü  7 

Deniz, göl ve akarsular ‐
Yüzeysel durum  3
Görsel kalite  3
Diğer özellikler  3

Alan genişliği 125 ha olduğundan dolayı, “alan büyüklüğü” kriterine 4 puan 
verilmiştir.  

Bitki vejetasyonu bakımından yoğun olarak  ibreli  ağaçlarla örtülü ormanda 
seyrek çalı grupları ve çayırlık alanlar mevcut olduğundan dolayı 7 puan veril‐
miştir.  

Alanda herhangi bir su ögesi bulunmadığından ötürü “deniz, göl ve akarsu‐
lar” kriterine puan verilememiştir. 

Şekil 1’de görüldüğü gibi Beynam Ormanı Mesire Alanı rasgele yöntemle 12 
parça halinde  gridlere  ayrılmıştır ve her  bir  gridin  ortalama  eğimi  alınmıştır. 
Buna göre alanda en düşük ortalama eğim % 3, en yüksek ortalama eğim ise % 
13 olarak saptanmıştır. Bu  sonuç neticesinde “yüzeysel durum” kriterine göre 
çalışma alanı, “az eğimli yer yer düz” olarak değerlendirilerek 3 puan verilmiş‐
tir. 
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Şekil 1. Beynam Ormanı Mesire Alanı Eğim Analizi 

Alanda yer yer panoromik görünümler ve vistaların bulunması sebebiyle görsel 
kalite bakımından 3 puan verilmiştir (Şekil 2). 

  

Şekil 2. Alandan Görünümler 

Alan  içerisinde doğal  anıt,  çağlayan, mağara,  tarihsel ve kültürel değerler  ol‐
mamasına  rağmen,  yaban  hayatı  bakımından  çeşitlilik  göstermesinden dolayı 
“diğer özellikler” bölümüne 3 puan verilmiştir.  

Yapılan puanlama neticesinde  alanın peyzaj değerinin 20 puan olduğu belir‐
lenmiştir.  
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Çizelge 4. İklim Değeri Değerlendirme Tablosu 

Formüldeki Ögeler  Ögenin Özellikleri  Puan

İklim Değeri 

Sıcaklık  3
Yağış  7

Güneşlenme  4
Rüzgarlık  1

İklim  verilerinin  değerlendirilmesi  aşamasında  Beynam  Muhafaza  Orma‐
nı’nın güney‐doğusunda kalan ve ormana 30 km. mesafede, 1271 m. yükseklikte 
bulunan  Bala  Meteoroloji  İstasyonu’nun  verileri  kullanılmıştır.  Bu  istasyon 
1987‐1993  ve  2007‐2012  yılları  arasında  olmak üzere  iki  farklı dönemde  kayıt 
gerçekleştirmiştir.  

Çalışma alanı içerisinde yükseklik değeri, toplam alanın ¼ ‘ünü oluşturan kı‐
sımda ortalama olarak 1420 m., geriye kalan ¾  ‘lük kısımda  ise yine ortalama 
olarak 1480 m.’dir. Bu durumda alansal büyüklüklerin kat  sayı olarak hesaba 
katılmasıyla  elde  edilebilecek ortalama yükseklik değeri  1465m.’dir. Bu değer 
ile istasyonun konumlandırıldığı yükseklik değeri arasında yaklaşık 200 m.’ lik 
bir fark bulunmaktadır. Sıcaklık değerinin her 100 m.’ de 0.5 °C’ lik bir  değişim 
göstereceği varsayımıyla hareket ettiğimizde, yaz ayları ortalama sıcaklık değeri 
istasyon verilerinden 1 °C düşük olarak hesaplanmıştır. 

Bu bağlamda, istasyon verileri doğrultusunda 21.4 °C olan yaz ayları ortalama 
sıcaklık değeri, 20.4  °C olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda  iklim değerleri sı‐
caklık kriterine göre 20‐21°C aralığında olduğundan dolayı 3 puan verilmiştir. 

Yaz  ayları  toplam  yağış  ortalamasının  50.2 mm  olduğu  görülmüştür.  İklim 
değerleri yağış kriterine göre ortalama yağış miktarı 50‐100 mm aralığında ol‐
duğu için 7 puan verilmiştir.  

Yaz ayları bulutluluk ortalaması 2.06 gündür ve iklim değeri güneşlenme kri‐
terine göre 2‐4 gün arasında olduğu için 4 puan verilmiştir. 

Yaz ayları ortalama rüzgar hızı 3.6 m/sec’dir. İklim değerleri yaz ayları rüzgar 
hızı kriterinde 3 m/sec’nin üstüne puanlama değeri bulunmadığından dolayı 1‐3 
m/sec aralığı ele alınmış ve bunun neticesinde 1 puan verilmiştir. 

Yapılan puanlama neticesinde alanın  iklim değerinin 15 puan olduğu belir‐
lenmiştir.  

Çizelge 5. Ulaşılabilirlik  Değeri Değerlendirme Tablosu 

Formüldeki Ögeler  Ögenin Özellikleri  Puan

Ulaşılabilirlik 
Bulunduğu Bölgenin Turistik 

Önemi 
2

Bulunduğu bölgede en az 100.000  3
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nüfuslu kent olması
Ulaşılan zaman süresi (yakındaki 
en az 5.000 nüfuslu kentten) 

3 

Ulaşım (taksi ve özel oto dışında) 1 
Ulaşımda diğer kolaylıklar ‐ 

Çalışma alanının yaklaşık olarak 10 km kadar yakınından Ankara‐Konya ka‐
rayolu geçtiğinden dolayı “bulunduğu bölgenin turistik önemi” kriterine göre 2 
puan verilmiştir.  

Alanın kuzey‐batısında, 24 km uzaklıkta, 2012 verilerine göre 110.000 nüfuslu 
Gölbaşı ilçesi bulunmaktadır. Ancak, çalışmada alanın rekreasyonel potansiyeli 
Ankara kent halkı açısından değerlendirildiği  için “ulaşılabilirlik”  ile  ilgili de‐
ğerler Ankara merkezi baz alınarak hesaplanmıştır. Alanın Ankara kent merke‐
zi olan Kızılay’a mesafesi 41.9 km.’dir. Bu nedenle   “bulunduğu bölgeye yakın 
en az 100.000 nüfuslu kent olma” kriteri kapsamında 50 km’ye kadar yakınlığı 
olduğundan dolayı 3 puan verilmiştir. 

Kent merkezinden alana taşıt ile ulaşım yaklaşık 45 dk sürmektedir. Bu sebep‐
le “ulaşılan zaman süresi” kriterine göre  taşıtla 30 dk‐1 saat arasında varıldığı 
için 3 puan verilmiştir. 

Beynam  ilçesine belirli  saatlerde otobüs bulunmasına karşın Beynam Orma‐
nına  herhangi  bir  toplu  taşıma  aracı  ile  ulaşım  imkanı  bulunmamaktadır. Bu 
nedenle de ulaşım kriterine göre 1 puan verilmiştir. 

Alana başka bir ulaşım imkanı olmadığından dolayı “ulaşımda diğer kolaylık‐
lar” kriterine puan verilememiştir. 

Yapılan puanlama neticesinde alanın ulaşılabilirlik değerinin   9 puan oldu‐
ğu belirlenmiştir.  

Çizelge 6.  Rekreatif Kolaylıklar  Değeri Değerlendirme Tablosu 

Formüldeki Ögeler Ögenin Özellikleri Puan 

Rekreatif Kolaylıklar 

Piknik Tesisleri 2 
Su durumu 2 

Geceleme Tesisleri 1 
WC’ler 1 
Otopark ‐ 

Kır gazinosu, satış büfesi ‐ 
Bekçi ve görevliler 2 
Diğer kolaylıklar 1 

Alanda  piknik masaları  bulunmasına  karşın  yeteri  kadar  bakımlı  değildir. 
Ayrıca  piknik  için  gerekli  diğer  ekipmanlar  bulunmamaktadır.  Bu  nedenle 
“piknik tesisleri” kriterine 2 puan verilmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Piknik Tesisleri 

Alanda yer yer çeşmeler bulunmaktadır. Fakat yeteri kadar bakımlı değillerdir, 
bu sebeple “su durumu” kriterine 2 puan verilmiştir (Şekil 4). 

 Şekil 4. Mevcut Çeşmeler 

Orman  içinde  herhangi  bir  sabit  dinlenme  tesisi  bulunmamaktadır. Ancak, 
gerekli  izinler alındığı takdirde kamp kurabilme  imkanı vardır. Bu nedenle de 
“geceleme tesisleri” kriterine 1 puan verilmiştir. 

Alanda toplam 2 adet WC bulunmasına karşın kullanıcıların yeteri kadar ihti‐
yaçlarına karşılık veremediği ve bakımsız olmasından dolayı 1 puan verilmiştir 
(Şekil 5). 

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 512

 
Şekil 5. Mevcut WC’ler 

Orman  alanı  içinde herhangi bir otopark  alanı mevcut değildir. Bu nedenle 
araçlar düzensiz olarak rasgele park etmek durumunda kalmışlardır. Bu doğrul‐
tuda “otopark” kriterine puan verilememiştir (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Düzensiz Otopark Alanları 

Alanda satış büfesi, restoran bulunmasına rağmen atıl durumda bulunmakta‐
dır. Bu sebeple bu kritere de puan verilememiştir. 

Alan  içinde  sürekli  olarak duran  bekçi/görevliler  bulunmaktadır ve  2 puan 
verilmiştir. 

Alan içinde 2 adet basket potası ve 1 adet kale bulunmasına rağmen standart 
ölçülerde değildirler ve son derece bakımsız oldukları gözlemlenmiştir. Bu ne‐
denle “diğer kolaylıklar” kriterine 1 puan verilmiştir (Şekil 7). 
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Şekil 7. Spor Alanları 

Yapılan puanlama neticesinde alanın rekreatif kolaylıklar değerinin 9 puan 
olduğu belirlenmiştir.  

Çizelge 7.  Olumsuz Etkenler  Değeri Değerlendirme Tablosu 

Formüldeki Ögeler  Ögenin Özellikleri  Puan

Olumsuz Etkenler 

Hava kirliliği  ‐
Güvenceli olmaması  ‐

Su kirliliği  ‐
Bakımsızlık  ‐1
Gürültü  ‐

Diğer olumsuz etkenler ‐

Alan içerisinde hava kirliliğine yol açabilecek maden işletmesi, taş ocağı, yo‐
ğun trafik vb. herhangi bir oluşum olmadığı gözlemlenmiştir. 

Orman alanları  için   güvenliği  tehdit  eden unsurların başında gelen yangın 
faktörü Orman  İşletme Müdürlüğü  tarafından  gözetleme  kuleleri  ile  denetim 
altına alınmıştır. Alana giriş‐çıkışlar nizamiyeden kontrollü olarak yapılmakta‐
dır.  

Alan  konumu  itibariyle  gürültü  kirliliğine  yol  açabilecek  karayolu,  sanayi 
bölgesi,  yerleşim  alanı  vb.  etkenlere  yeterli mesafede  bulunmasından  dolayı 
böyle bir sorunla karşı karşıya değildir. 

Alan  içerisinde  bulunan mevcut  kullanımların  (  piknik masaları,  çeşmeler, 
oyun alanı, çöp kutuları) yeteri kadar bakımının yapılmadığı gözlemlenmiştir. 
Bu nedenle “bakımsızlık” kriterine  ‐1 puan verilmiştir (Şekil 8). 
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Şekil 8. Bakımsızlık 

Yapılan değerlendirmeler  neticesinde Beynam Ormanları Orman İçi Rekreas‐
yon  potansiyeli %  52  olarak  hesaplanmıştır.  Bunun  sonucunda  Gülez  (1990) 
Yöntemi’ne  göre  alanın  rekreasyonel  potansiyeli    ‘orta’  olarak  belirlenmiştir. 
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Son zamanlarda yapılaşmadan sıkılan  insanlar kent içerisindeki açık alanlar‐

dan ziyade uzun mesafeler kat ederek de olsa ormanlık alanlara gitmeyi tercih 
etmektedirler (Çelem, 1991). Ankara çevresine baktığımızda gerek kent nüfusu 
gerekse kırsal nüfus  için rekreasyon amaçlı değişik alan kullanımları olmasına 
rağmen  bu  alanlar  oldukça  sınırlı  bir  rekreasyonel  potansiyel  göstermektedir 
(Kurum ve Odabaş, 1991). Yapılan çalışma sonucunda Beynam Ormanı dışında 
doğal orman alanı bulunmayan Ankara Kenti’nde Beynam Ormanı Mesire Ala‐
nı’nın yeterli seviyede rekreasyonel potansiyel göstermediği saptanmıştır. 

Yapılan çalışmada alanın peyzaj değeri (20 puan) ve iklimsel değeri (15 puan) 
en  yüksek  değerler  çıkmasına  rağmen  alan  içinde  bulunan mevcut  rekreatif 
imkanların yetersizliği (9 puan) ve yeterli bakımın yapılmaması (‐1 puan) alanın 
mevcut potansiyel değerini düşürmektedir.  

Değerlendirme  tablolarına bakacak olursak alana özel araç dışında herhangi 
bir  toplu  taşıma  aracı  ile  ulaşım  imkanı  bulunmamaktadır.  Bu  nedenle  aracı 
olmayan kullanıcıların da bu alanı ziyaret edebilmeleri amacıyla yerel belediye‐
lerce toplu taşıma araçlarının tahsis edilmesi alan kullanımını arttırabilir. Ayrıca 
Orman  içi  dinlenme  alanının  sadece    piknik  amaçlı  rekreasyonel  kullanıma 
hizmet  ettiği  görülmüştür. Yılmaz  ve  ark.  (2009)’nın  yaptığı  çalışmadan  yola 
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çıkarak rekreatif etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve arttırılması sağlanarak mevcut 
alanın rekreasyonel potansiyeli yükseltilmiş olacaktır.  

Kent insanının öncelikle rekreasyonel eğilimleri ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
mevcut  rekreasyon  alanlarının  oluşturulmasında  önemli  bir  rol  oynayacaktır 
(Akten,2003). 

Kent halkının bu orman alanını yeterli derecede bilip bilmediğinin araştırıl‐
ması ve eğer çok detaylı bir bilgi sahibi olmamalarının ortaya çıkması halinde 
broşür veya kitapçıklar bastırılması, yerel televizyonlarca tanıtım kampanyaları 
yapılması ve yol güzergahları üzerinde gerekli  tanıtıcı ve yönlendirici  levhala‐
rın konulması ile bu alan konusunda halkın bilgilendirilmesi sağlanabilir.  

Günümüzde  orman alanlarının tercih edilmesinin sebebi sahip olduğu doğal 
ve görsel değerlerdir (Yılmaz ve ark., 2009). Bu nedenle çalışma alanının muha‐
faza  ormanı  olması  sebebiyle  rekreatif  etkinlikler  gerçekleştirilirken  koruma‐
kullanım dengesi göz önünde bulundurulmalıdır. 

Orman  Bakanlığınca  koruma  alanı  olarak  ilan  edilen  Beynam  Ormanı,  İç 
Anadolu  stebi  içinde kalabilmiş orman karakterindeki  tek bitki  topluluğudur. 
Bu özelliğiyle ormanın varlığı başlı başına  tarihi yapı niteliği  taşıyabilecek du‐
rumdadır  (Kurum  1992). Ayrıca doğal  orman  örtüsü  ile  kaplı  olmasının  yanı 
sıra çok çeşitli yaban hayatını da  içinde barındıran Beynam Muhafaza Ormanı 
doğa bilimciler ve doğa  fotoğrafçıları  içinde  imkanlar  sunabilir. Alanda çeşitli 
alt  yapı  tesisleri  (aydınlatma,  kanalizasyon,  su  vs.),  piknik  ve  kamp  alanları, 
yürüyüş ve bisiklet yolları, seyir terasları, spor alanları vb. rekreatif kullanımlar 
yapılarak  ziyaretçilerin  aktif  ve  pasif  rekreasyonel  faaliyetlere  katılmalarına 
imkan sağlanabilir. 

İyi  bir  planlama  ile  Beynam Muhafaza Ormanı  Beynam Köyü  ve  çevresini 
kapsayacak  şekilde gerekli  çevre düzenlemelerinin yapılması, uygun konakla‐
ma tesislerinin oluşturulması, orman alanına giden yolun iyileştirilmesi yörenin 
değerini ve Ankara Kent halkının orman içi dinlenme alanı ihtiyaçlarını karşıla‐
yacak  duruma  gelebilir  (Ekrem  ve  Odabaş,  1991). 
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ÖZ   
Bu çalışmada, zihinsel engelli kız çocuklarda  temel cimnastik hareketlerinin denge gelişimi 
üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Özel Peteğim Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gö‐
ren,    çalışmaya uyum  sağlayabilecek  fiziksel engeli olmayan  toplam 10 eğitilebilir  zihinsel 
engelli birey katılmıştır. Çalışma, haftada 3 gün, günde 60 dakika olmak üzere toplam 6 haf‐
ta devam etmiştir. Engelli çocuklara Flamingo Denge Testi ile ön test ve son test uygulana‐
rak denge gelişimleri ölçülmüştür.           Elde edilen verilere  tanımlayıcı  istatistiksel  işlemler 
(ortalama, standart sapma) uygulandıktan sonra grubun kendi içerisinde gelişim düzeylerini 
belirlemede ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır.  Anlamlılık düzeyi olarak 0.01 alınmıştır. Çalış‐
maya katılan engelli çocukların  flamingo denge ölçüm ön test ve son test veri sonuçlarına 
göre anlamlı sonuçlar çıkmıştır (p<0,01). Aktiviteler model olarak uygulatılmalı ve engelli ço‐
cukların dikkat süreleri kısa ve algılamaları yetersiz olduğu  için aktivitelerin uzun  tutulma‐
masına özen gösterilmelidir. 
 
Anahtar sözcükler:  Eğitilebilir zihinsel engelli, cimnastik, denge gelişimi. 
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GİRİŞ  

Bu  çalışmada,  zihinsel  engelli  kız  çocuklarda  temel  cimnastik  hareketlerinin 
denge  gelişimi  üzerine  etkisinin  incelenmesi  amaçlanmıştır.  Bireyin  yaşadığı 
sürece  yaş,  cins,  sosyal  ve  kültürel  faktörlere  bağlı  olarak  oynaması  gereken 
roller vardır. Birey yetersizlik yüzünden bu  rolleri gereği gibi oynayamaz du‐
rumda kalırsa bu duruma özür‐engel denir  (Özsoy   Özyürek ve Eripek 1992). 
Toplumsal gereklerini yerine getirmesini engelleyici bir duruma gelen ve sosyal 
uyum  sorunu  ile  karşı  karşıya  kalan  bireye  engelli  denmektedir  (Oymak 
1998).Engellilik, bilinen sağlık koşullarında, insanoğlu için normal olarak değer‐
lendirilebilecek  aktiviteyi gerçekleştirebilecek yeteneğin kısıtlanması veya yok 
olmasına denir (Scherrer 2004). 

  Zihinsel  engellilik,  zihinsel  fonksiyonların  normalin  altında  olması, 
iletişi,  öz  bakım,  ev  yaşamı,  sosyal  beceriler,  akademik  fonksiyonlar,  kendini 
yönlendirme, sağlık ve güvenlik, serbest zamanlar, iş öğrenme ve sosyal uyum 
sağlayıcı davranışların iki ya da daha fazlasında sınırlılığa sahip olma durumu‐
nun görülmesi olarak tanımlanmaktadır (Er 2001). 

Zeka  bölümleri  50‐54  ve  70‐75  arasındadır. Kendi  yaşıtlarından  3‐5  zeka  yaşı 
geri olan çocuklardır. Eğitilebilir zihinsel engelli bireyler gelişimleri normaller‐
den önemli bir  farklılık göstermediği  için genellikle okula başlayıncaya kadar 
farkına varılmazlar. Okul yaşantıları başladığında özellikle akademik çalışma‐
larda karşılaştıkları güçlükler sonucunda gerilikleri ortaya çıkmaktadır. “Eğiti‐
lebilir”  terimi bu gruba giren bireylerin okuma, yazma, matematik gibi  temel 
akademik becerileri öğrenebileceklerini açıklamaktadır. Zihinsel engelli çocuk‐
ların büyük kısmını (yaklaşık %85’ini) eğitilebilir (hafif) zihinsel engelliler oluş‐
turmaktadır (Karakaya 2005). 

  Zihinsel engelli  çocuklar motor gelişim yönünden akranlarını oldukça 
geriden  takip etmektedirler. Yaşla birlikte gelişmesi gereken denge,  lokomotor 
ve manipulatif  beceriler  zihinsel  engelli  çocuklarda  olması  gereken  düzeyde 
değildir. Gerek zihinsel engelli bireylerde gerekse normal bireylerde lokomotor 
ve manipulatif becerilerde denge unsuru öncelik niteliği taşımaktadır. Dengesi‐
ni henüz sağlayamayan bir çocuğun yürümesi imkânsızdır. Denge becerisi tüm 
hareketlerde önemli bir  faktördür. Günlük yaşamda yapılan  tüm hareketlerin 
gerçekleşebilmesi uygun vücut duruşu ve dengenin sağlanması ile mümkündür 
(Yancı 2001).  

  Zihinsel  engellilerin  fiziksel  etkinliklere  katılmasının  yararları  felsefi 
açıdan değerlendirildiğinde, bu etkinliklerin özellikle duyuşsal ve psiko‐motor 
yönden gelişimlerine önemli katkı sağladığı vurgulanmaktadır (Özer 2001).  
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  Cimnastik  aktiviteleri  temel  cimnastik  hareketleri  ile  başlamaktadır. 
Bunu, özel olarak yapan kişinin sağlığını ve formunu geliştirmek için tasarladığı 
veya  eğlence ve  fiziksel  rahatlama  için  yaptığı  şeylerdir  (Suveren ve  Suveren 
2002). 

  Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların rekreatif etkinliklerle sportif yete‐
neklerini ön plana çıkartmak ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri konusunda 
yardımcı olmak, bireysel ve toplumsal becerilerini geliştirmek, kendilerini hem 
sağlıklı bir biçimde algılamalarını hem de topluma verimli bir birey olarak ka‐
tılmalarını sağlayacaktır.  

  Bu araştırmada elde edilen  sonuçların, genel ve özel eğitim veren ku‐
rumlarda müfredat programlarını destekleyip yeni bir boyut kazandırması dü‐
şüncesi bu araştırmayı önemli kılmaktadır. 

YÖNTEM 

Araştırma  grubunu,  Özel  Peteğim  Özel  Eğitim  Okulu’nda  eğitim  gören 
eğitilebilir  zihinsel  engelli  toplam  10  kız  öğrenci  oluşturmaktadır.   Deneklere 
haftada  3  gün,  günde  1  saat  olmak  üzere  6  haftadan  oluşan  temel  cimnastik 
çalışma programı uygulanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce kurum müdürü 
ve  çalışılacak  denek  grubunun  ailelerinden  gerekli  izinler  alınmıştır. 
Araştırmaya katılacak  eğitilebilir  zihinsel  engelli gurubun  ailelerine yapılacak 
olan çalışmayla ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra demo uygulaması ile aktarılan 
teorik  bilgi  pekiştirilmiştir. Gösterilen  hareketlerin  denek  grupları  tarafından 
uygulanması sağlanmıştır. 

    Veri  toplama  aracı  olarak  “Flamingo  Denge  Testi” 
((http://www.belgeler.com/blg/29ay/flamingo‐denge‐testi 2012)   uygulanmıştır.  
Flamingo Denge Testi deneklere ön test‐son test olarak uygulanmıştır. Flamin‐
go Denge Testi: Testte ölçülen özellik vücut dengesidir. Tek bacakla kiriş  üze‐
rinde dengede durabilme. Materyal:   50cm. uzunluğunda,   4cm. yüksekliğinde 
ve 3cm. genişliğinde ahşap veya metal kiriş. 15cm. uzunluğunda 2cm. genişli‐
ğinde sabitliği sağlamak  için  iki destek gereklidir. Denge üzerinde,   denge bo‐
yunca  tercih edilen ayak üzerinde mümkün olduğu kadar uzun süre dengede 
tutmaya çalışılır. Serbest kalan bacak geriye bükülür,  aynı tarafta bulunan el ile 
tutup Flamingo gibi durulur.  Serbest kalan kol dengeyi sağlamak için kullanılır. 
Doğru denge pozisyonuna gelmek için yardımcı olan kişinin ön kolu kullanıla‐
bilinir. Kolun bırakıldığı anda test başlar.  Bu durumda vücut dengesi 1 dakika 
muhafaza edilmeye çalışılır. Test her dengeyi kaybedişimizde durdurulur. Her 
duraklamadan sonra,   aynı uygulama yeniden başlayarak 1 dakikanın  tamam‐
lanmasına  kadar  devam  eder.  Deneklere  ön  test  uygulandıktan  sonra  temel 
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cimnastik hareketlerinden rastgele 10 tane hareket (bacaklar açık ayakta duruş,  
kartal duruşu, bank duruşu, dizüstü duruş,  tek dizüstü duruş, diz üstü oturuş, 
uzun oturuş,  engel oturuş, planör, bağdaş oturuş)  seçerek  çalışmalara başlan‐
mış, çalışmalar bittikten sonra da son test uygulanmıştır.  

      Flamingo Denge Testi puanlama  sisteminde;       hiç basmayan  5 puan,  
1’den 4’e kadar basmayan 4  puan,  5’den  8’e  kadar basmayan  3  puan,  9’dan  
12’ye   kadar   basmayan   2   puan,   15   defa   basan 1   puan,   15   üstüne    ise   0  
puan verilir.                       

    Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistiksel işlemler (ortalama, standart 
sapma) uygulandıktan sonra grubun kendi içerisinde gelişim düzeylerini belir‐
lemede ise Wilcoxon Testi kullanılmıştır.  Anlamlılık düzeyi olarak 0.01 alınmış‐
tır.     

BULGULAR 
 

               Tablo 1. Grubun Flamingo Denge Ölçüm Ön Test ve Son Test Tanımlayıcı İstatistiksel Değerleri ve 
Wilcoxon Sonuçları  

PARAMETRELER  N  ORTALAMA 
(X) 

STANDART 
SAPMA 
(S.S) 

 
P 

SOL AYAK ÖN TEST  10  1,5  1,8 
 

*0,01 

SOL AYAK SON TEST  10  3,7  1,4 
 

*0,01 

SAĞ AYAK ÖN TEST  10  1,5  2,12 
 

*0,01 

SAĞ AYAK SON TEST  10  3,5  1,17 
 

*0,01 
*p < 0,01   
Çalışmaya katılan deneklerin flamingo denge ölçüm sonucunda ön test ve son 
test sonuçları   karşılaştırıldığında sol ayak ön test (*p < 0,01), sol ayak son test 
(*p < 0,01),  sağ ayak ön  test  (*p < 0,01),    sağ ayak  son  test  (*p < 0,01),  iki  test 
arasındaki farklılık istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  
Tablo 2. Grubun Vücut Ağırlık Yüzde Değerleri 

KİLO (KG)  N 
 
% 

42  1 
 
10 

43  1 
 
10 

44  1 
 
10 

50  1 
 
10 
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51 

 
1  10 

 
59 

 
1  10 

 
63 

 
1  10 

 
71 

 
1  10 

 
75 

 
1  10 

 
TOPLAM 

 
10  100 

Çalışmaya katılan deneklerin 1’i  (% 10,0)  42,  1’i  (% 10,0)  43,  1’i  (% 10,0)  44,  
1’i  (% 10,0)  50,  1’i  (% 10,0)  51,  1’i  (% 10,0)  59,  1’i  (% 10,0)  63,  1’i  (% 10,0)  
65,  1’i  (% 10,0)  71,  1’i  (% 10,0)  75  vücut ağırlık ortalamasıdır. 
 
Tablo 3. Grubun Boy  Yüzde Değerleri 

 
BOY (CM) 

 
N  % 

 
1,56 

 
3  30 

 
1,58 

 
2  20 

 
1,60 

 
1  10 

 
1,63 

 
1  10 

 
1,64 

 
1  10 

 
1,65 

 
1  10 

 
1,70 

 
1  10 

 
TOPLAM 

 
10  100 

Çalışmaya katılan deneklerin 3’ü    (% 30,0)   1.56,   2’si    (% 20,0)   1.58,   1’si    (% 
10,0)   1.60,   1’si    (% 10,0)   1.63,   1’si    (% 10,0  )   1.64,   1’si    (% 10,0)   1.65,   1’si  
(%10,0)  1.70 boy ortalamasıdır. 
 
Tablo 4. Grubun Yaş Yüzde Değerleri 

 
YAŞ 

 
N  % 

 
12 

 
1  10 

 
13 

 
3  30 

 
14 

 
2  20 
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16 2 20 

17  2 
 

20 

TOPLAM  10 
 

100 

Çalışmaya katılan deneklerin 1’i    (% 10,0)   12, 3’ü    (% 30,0)   13,   2’si  (% 20)14,  
2’si (% 20,0) 16, 2’sii(% 20,0) 17 yaş ortalamasıdır. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Zihinsel  engellilere  yönelik  günümüzde  birçok  özel  eğitim  kurumları  faaliyet 
göstermektedir.    Bu kurumlar zihinsel engelli grupların engel seviyelerine göre 
eğitim  programları  uygulamaktadır.  Yapılan  araştırma  çalışması  da  bu  özel 
eğitim  kurumlarından  birinde  uygulanmıştır.  Engellilere  yönelik  yapılan  bu 
kurum  çalışmaları  devlet  tarafından  desteklenmektedir.  Kurumlarda  birçok 
eğitim faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin içerisinde en öneli eğitim aracı 
olarak sportif faaliyetler yer almaktadır. 

Çalışmaya katılan engelli çocukların flamingo denge ölçüm sağ ayak ön 
test‐son test ve sol ayak ön test ‐son test veri sonuçlarına göre anlamlı sonuçlar 
çıkmıştır  (p<0,01). Flamingo denge  testi  ile denge gelişimi arasında pozitif an‐
lamlı    ilişki   olduğu   söylenebilir. Ayrıca tüm deneklerin çalışma ortamına dü‐
zenli gelmelerine ve hareketleri severek yapmalarına bağlamak mümkün olabi‐
lir.  Literatürde  bu  araştırma  sonucunu  destekleyen  birçok  çalışma  olmasına 
rağmen desteklemeyen araştırmalar da bulunmaktadır 

Liao (2001) yapmış olduğu çalışmada denge bozukluklarının en çok Se‐
rebral palsili down sendromlu, zihinsel engelli ve işitme engelli çocuklarda gö‐
rülmekte olduğunu ve engelli çocuklardaki motor    işlevleri   geliştirmek   ama‐
cıyla   yapılan    fizyoterapinin   genellikle   denge   eğitimi   üzerinde   olduğunu  
belirtmektedir. Ayrıca,   zihinsel engelli çocukların,   güç, dayanıklılık, çeviklik, 
denge, koşu, esneklik ve hız gibi  fiziksel ve motor uygunluk unsurları yönün‐
den daha zayıf olduklarını belirtmektedir (Demirel 2008).   

  Connloy  (1986)  7‐11  yaşları  arasındaki  12 Down  sendromlu  ve  12 Down 
sendromlu olmayan zihinsel engelli çocuklar üzerinde yaptığı çalışmada, çocuk‐
ların koşma hızı, denge, güç ve görsel motor performanslarını ölçmüş ve zihin‐
sel engelli çocukların down  sendromlu çocuklara oranla daha   yüksek perfor‐
mans gösterdiğini kaydetmiştir. Özellikle denge becerisinde down  sendromlu 
çocuklarla, down sendromlu olmayan zihinsel engelli çocuklar arasında olduk‐
ça önemli farklar  ortaya  çıkmıştır (Demirel 2008).  
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Bugün farklı alanlardaki aktiviteler ve içinde barındırdığı fırsatlar genel 
cimnastiği diğer spor ve etkinliklerden farklı kılmaktadır. Bu kategoriler küçük 
çocukları  (5 yaş ve altı çocukları), yetişkinleri  (18 yaş ve sonrası) ve senyorları 
(50 yaş ve üstü) kapsar (Suveren ve Suveren 2002). 

Zihinsel engelli çocuklar karmaşık hareketlerde koordinasyonu daha da 
zor sağlamaktadırlar. Karmaşık hareketlerin kazandırılması uzun zaman, sürek‐
li alıştırma ve sabır gerektirmektedir (Oymak,1998). 

  Literatürde, belli bir  süreyi kapsayan antrenmanlar  sonucunda engelli 
bireylerin ön test‐son test puanları arasında anlamlı farklılıkların olduğu birçok 
çalışmada görülmektedir. Downs ve Wood (1996), Brundige, Hautala ve Squires 
(1990), Balic, Mateos ve Blasco  (2000), Çetin ve Güven  (1995), Block, Conatser, 
Montgomery, Flynn, Munson ve Dease (2001).   
Liao (2001) Gözler  açık  ve  kapalı  bir  şekilde  tek  ayak  üzerinde  durma  tes‐
tinin  ve  bir  ayağının  diğer  ayağının  önünde  olacak  şekilde  durma  pozis‐
yonunun   denge    testleri    içerisinde   oldukça    iyi   güvenirliğe   ait   olduğunu  
belirtmiştir (Demirel 2008) 
    Çetin ve Güven (1995) 3‐6 yaşları arasındaki down sendromlu çocukla‐
rın büyük kas motor beceri performanslarının geliştirilmesinde hareket eğitimi‐
nin  etkisinin olup olmadığını belirlemek  amacıyla yaptıkları  çalışmada; yürü‐
me, koşma, sıçrama, minder, top, denge, engel seti, bisiklet ve merdiven katego‐
rilerindeki hareketlerde verilen eğitimin çocukların kaba motor becerilerini ka‐
zanmalarında etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  

Boswell  (1991) Zihinsel engelli bireylerin sıklıkla görülen zayıflıkların‐
dan birinin dinamik denge eksikliği olduğunu ve denge becerilerinin gelişimi‐
nin zihinsel engelli bireyler  için oldukça önemli olduğunu vurgulamıştır    (De‐
mirel 2008). 
Tekin,  İftar, Birkan, Uysal, Yıldırım ve Kurt  (2001)  tarafından yapılan bir araş‐
tırmada  yaşları  6‐13  arasında  değişen  zihinsel  engelli  öğrencilere  boş  zaman 
etkinliklerinden  olan  golf‐dart‐bilardo  oynama,  basket  atma,  labut  devirme, 
frizbi atma gibi becerilerin öğretimini sabit bekleme süreli öğretimle öğretmenin 
öğrenmenin kalıcılığının sağlanması açısından etkili olduğu sonucuna varmış‐
lardır. 

Connloy (1986) 12 zihinsel engelli deneğin denge performanslarını ölç‐
müş ve %65’inin tek ayak üzerinde durma becerisinde 4 sn.’nin üzerinde denge‐
lerini sağlayabildiğini tespit etmiştir (Demirel 2008). 

Temel cimnastik aktiviteleri, genel spor yeteneklerinin, vücut formunun 
ve  sağlamlığının  yanı  sıra  koordinasyon,  denge  özellikleri  ile  birlikte  önemli 
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hareket biçimlerinin ve günlük yaşam becerilerinin gelişmesini sağlar (Suveren 
ve Suveren 2002). 
Temel  cimnastik  çalışmalarının denge gelişimi üzerinde katkısı olduğu ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca; algı,   dikkat, kavrama, beceri ve özgüven artışını sağlamıştır. 
Kurumlarda yapılacak eğitim programında  bu tür çalışmalara yer verilmelidir. 
Temel cimnastik aktiviteleri, genel spor yeteneklerinin, vücut formunun ve sağ‐
lamlığının yanı sıra koordinasyon ve denge özellikleri ile birlikte önemli hareket 
biçimlerinin ve günlük yaşam becerilerinin gelişmesini sağlar (Suveren ve Suve‐
ren 2002) 

Eğitilebilir zihinsel engellilerde psiko‐motor özellikleri arttırmak için iyi 
planlanmış ve organize edilmiş serbest zaman programı  içerisinde yer alan et‐
kinlikler  düzenlenebilmektedir.  Bu  etkinlikler  yoluyla  da  çocuklara  çevreye 
uyumlarını kolaylaştıran, fiziksel, sosyal, duygusal ve özgüven gelişimine katkı 
sağlayan beceriler kazandırılabilir. 

Spor yapan ve yapmayan zihinsel  engelli grupta denge  test  skorlarını 
karşılaştırdıkları çalışmada,  spor yapan grubun denge  test  skorlarının yapma‐
yanlara oranla daha iyi olduğunu rapor etmişlerdir (Ün ve ark 2004). 

Çalışmaya  katılan  engelli  çocukların  hem  denge  hem  de  koordinatif 
özelliklerinde gelişme olmuştur. Bu  tür çalışmaların özel eğitim kurumlarında 
yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir.  

Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların rekreatif etkinliklerle sportif yeteneklerini 
ön plana çıkartmak ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı 
olmak,  bireysel  ve  toplumsal  becerilerini  geliştirmek,  kendilerini  hem  sağlıklı 
bir biçimde algılamalarını hem de topluma verimli bir birey olarak katılmalarını 
sağlayabilir. Aktiviteler model olarak uygulatılmalı ve engelli çocukların dikkat 
süreleri kısa ve algılamaları yetersiz olduğu için aktivitelerin uzun tutulmama‐
sına özen gösterilmelidir.         
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ÖZ 
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de farklı kültürel özelliklere sahip birçok  et‐
nik grup bir arada yaşamaktadır. Rekreasyonel alanların planlanmasında farklı istek, ihtiyaç  
ve geleneksel alışkanlıklara sahip kişilerin aynı alanı kullanacağı düşünülerek, hedef kitlenin 
tüm   yönleriyle araştırılması gerekir. Böylelikle hem rekreasyonel alana olan talep hem de 
kullanıcıların bu alanlardaki deneyimlerinin kalitesi artırılabilir. Bu çalışmada Ankara  İli’nde 
bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ve Türk öğ‐
renciler olmak üzere toplam 200 öğrenciye rekreasyonel tercihlerinde etnik köken ve cinsi‐
yetlerine  bağlı  farklılıkların  belirlenmesi  amacıyla  anket  uygulanmıştır.  Elde  edilen  veriler 
doğrultusunda katılımcıların sosyo‐ekonomik özelliklerinin yanı sıra etnik köken ve cinsiyet‐
lerinin birlikte ve ayrı ayrı rekreasyonel aktivite tercihlerine olan etkileri  araştırılmıştır. So‐
nuç olarak; katılımcıların rekreasyonel aktivite tercihlerinin etnik köken ve cinsiyetlerine gö‐
re farklılık gösterdiği saptanmıştır. Katılımcıların rekreasyonel aktivite tercihlerinde birbirle‐
rine  kıyasla  etnik  kökenlerinin  cinsiyetlerinden  daha  etkili  olduğu  sonucuna  ulaşılmıştır.  
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GİRİŞ 

Bugünün dünyasının belirleyici özelliği; farklı din, dil, etnik köken ve kültürler 
arasında beklenenin  çok ötesindeki bir yoğunlukla  iletişim kurulmaya başlan‐
mış  olmasıdır  (Tolungüç,  2005).  Dünyanın  hemen  her  yerinde  görülen  hızlı 
küreselleşme, kültürlerin  asimilasyonunu  önlemek ve  toplumun her bireyinin 
yaşam kalitesini artırmak için farklı kültürlerin bir arada yaşamalarını sağlaya‐
bilecek ortamların varlığını gerektirmektedir.  Toplumun yaşam kalitesini belir‐
leyen  en önemli unsurlardan biri olan  rekreasyonel  alanlar da mutlak  suretle 
alanı kullanacak her bireyin  istek ve  ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte ol‐
malıdır. Bu nedenle rekreasyonel aktivite ve alan özellikleri belirlenirken kulla‐
nıcıların tüm özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır (Baas, 1992).  
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Rekreasyonel tercihlerde etnik gruplar içinde de yaş, eğitim düzeyi, sosyal sınıf 
gibi kişisel karakteristiklere bağlı olarak da  farklılıklar gözlenebilir. Ayrıca, et‐
nik gruplar içinde kadın ve erkeklerin beklenti ve istekleri farklılık gösterebilir 
(Goodale ve Godbey, 1995). Etnik farklılıklar birçok araştırmaya konu olmasına 
rağmen  etnik yapı  ile  cinsiyetin beraber  etkisi göz  ardı  edilmiştir. Fakat  tıpkı 
sosyal sınıf ve eğitim düzeyi gibi cinsiyet faktörü de birçok konuya açıklık geti‐
rebilecektir (Portes, 1997).  

Yaşam  içerisinde  cinsiyete  bağlı  böyle  farklı  güç  ve  roller, dış mekan 
rekreasyon  aktiviteleri  içinde  farklı  deneyimler,  rekreasyonel  alanlarda  farklı 
istek  ve  ihtiyaçlar  anlamına  gelebilir.  Bununla  beraber,  etnik  gruplar  içinde 
cinsiyet  faktörünün norm ve geleneklere bağlı olarak değişik etkilere sahip ol‐
ması beklenilebilir (Hoffman 1995 , Tseng 1992 ). 

Özellikle kadınların çocukları yetiştirmede etkin bakıcı rolleri düşünü‐
lecek olursa, etnik davranışları sonraki nesillere aktarmada ve ailesel gelenekleri 
sürdürmede önemli  bir  rol  oynadıkları  söylenilebilir  (Ho ve  ark.,2005).  Isajiw 
(1990)  yaptığı  araştırmada Kanada’ya  göç  eden Ukraynalı,  İtalyan, Alman  ve 
İngilizlerin nesilden nesile en  iyi aktarmış oldukları etnik davranış olarak bes‐
lenme  alışkanlıkları  davranışını  olduğunu  tespit  etmiştir.  Pesquera  (1986)  ya 
göre, İspanyol ırkından kadınların çoğu çocuklara kültürlerini yansıtan şarkılar, 
hikayeler, dini ayinler ve yemek pişirme yeteneklerini öğretmeyi bir kadın ola‐
rak  kendi  vazifeleri  olarak  görürler.  Buradan  yola  çıkılarak,  bu davranışların 
çoğunlukla kadınlar  tarafından  sürdürüldüğü düşünülecek olursa,  etnik gele‐
neklerin  rekreasyonla alakalı konularda da  sürdürülme davranışının kadın ve 
erkek kullanıcılarda farklılık göstereceği beklenilebilir. 

Kadınların etnik gelenekleri sürdürücü rolleri dolayısıyla, rekreasyonel 
davranışlarında çocukları, aileleri ve arkadaşlarıyla kültürel özelliklerini payla‐
şabilecek olmaları, dolayısıyla etnik yapının erkek ve kadınlarda farklı ölçü ve 
biçimlerde etkili olacağı göz ardı edilmiş ve etnik özelliklerin rekreasyonel ter‐
cihlerde  etkisi  belirlenirken  cinsiyetin  rolü  yeterince  araştırılmamıştır  (Ho  ve 
ark. ,2005).  

Rekreasyonel tercihlerin kişilerin sosyo‐demografik özellikleri yanı sıra 
etnik kökenlerine bağlı olarak  farklılık göstermesi özellikle Amerika’da beyaz 
ve siyahilerin karşılaştırılması  şeklinde birçok araştırmaya konu olmuştur. Fa‐
kat daha  farklı etnik kökenlerin  farklı yaşam ortamlarında  tercihleri konusun‐
daki  çalışmalarda  eksiklik  bulunmaktadır. Ayrıca  etnik  kökenin  rekreasyonel 
tercihlere olan etkisi araştırılırken, cinsiyet faktörü çoğunlukla göz ardı edilmiş‐
tir.  
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Bu çalışmanın amacı; farklı cinsiyet ve etnik kökene sahip katılımcıların rekre‐
asyonel aktivite tercih ve katılım sıklıklarını incelemek, rekreasyonel tercihlerde 
etnik köken ve cinsiyetin birlikte ve ayrı ayrı etkilerini belirlemektir. 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu araştırmanın ana materyali Ankara  ilinde bulunan Orta Doğu Teknik Üni‐
versitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler ve Türk öğrencilerden 
oluşan  katılımcı  grubudur. Örnek  alan  olarak Orta Doğu  Teknik Üniversite‐
si’nin  seçilme nedeni,  çok  sayıda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına  sahip 
olması, ayrıca ülkemizde yer alan üniversiteler içinde yabancı öğrenci sayısının 
toplam öğrenci sayısına oranı en fazla olan üniversite olmasıdır. 

Çalışmada veri  toplamak amacıyla yüz yüze görüşmeler  şeklinde ger‐
çekleştirilen  anket  yöntemi  kullanılmıştır. Hazırlanan  ankette  “kapalı  ve  açık 
uçlu”  soru  tipleri  kullanılmıştır.  Anket  sorularının  9  soruluk  ilk  bölümünde 
ankete  katılanların  sosyo‐demografik  bilgilerine  ulaşmak  amaçlanmıştır.  Bu 
bölümde katılımcılara  cinsiyetleri, yaşları, okudukları  fakülte,  etnik kökenleri, 
yaşadıkları ülke,  gelir durumları,  inançları ve  yaşadıkları  yerin  özellikleri  so‐
rulmuştur.   Anketin  ikinci bölümünde katılımcıların  rekreasyonel aktivite  ter‐
cihleri ve katılım sıklıklarını belirlemek amacıyla toplam 27 adet soru sorulmuş‐
tur.  5  noktalı  Likert  ölçeğinden  yararlanılmıştır  (Ural  ve Kılıç,  2005).  (1) Her 
gün,  (5) Hiçbir  zaman  olarak  belirlenmiştir.   Anketin  üçüncü  bölümünde  ise 
sorulan toplam 26 adet soru ile katılımcıların rekreasyonel alan beklentileri be‐
lirlenmeye çalışılmıştır. 3 noktalı Likert ölçeği kullanılmış, (1) Önemli değil, (3) 
Çok  önemli  olarak  belirlenmiştir.  Türkiye  Cumhuriyeti  uyruklu  öğrencilere 
yapılan  anketlerden  etnik  kökenleri  ve  yaşadıkları  ülke  sorusu  çıkarılmıştır. 
Anket soruları hazırlanırken Ho ve ark. (2005), Virden ve Walker (1999), John‐
son ve ark.(2005) ve Müderrisoğlu ve ark.  (2006)’ nın çalışmalarından yararla‐
nılmıştır. 

Anketlerin  uygulandığı  2006‐2007  öğrenim  yılında Orta Doğu  Teknik 
Üniversitesinde  kayıtlı  bulunan  toplam  1107  yabancı  uyruklu  öğrencinin  bu‐
lunduğu  tespit  edilmiş,  fakat  kaydı  bulunan  her  öğrencinin  derslere  devam 
etmediği, bir kısım öğrencinin  ise yalnızca sınav dönemlerinde Türkiye’ye gel‐
dikleri,  sürekli  olarak Ankara’da  ikamet  etmedikleri  üniversite  yönetiminden 
öğrenilmiştir.  Buna  bağlı  olarak  derslere  devam  eden,  üniversite  öğrenimleri 
süresince Ankara’da  ikamet eden öğrenci sayısına  ilişkin kesin bir  rakam elde 
edilememiş, evren büyüklüğü 1000 kişilik yabancı uyruklu öğrenci sayısı üze‐
rinden belirlenmiştir. Bu bağlamda 1000 kişilik  örnek alanda 0,05 anlamlık dü‐
zeyinde %10’ luk örnekleme hatası ile  birlikte denek sayısı 200 adet olarak be‐
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lirlenmiş  (Baş, 2003), hazırlanan anketler yüz‐yüze görüşmeler  şeklinde uygu‐
lanmıştır. Örneklem  grubu  üzerinde  uygulanan  anketlerin  geri  dönümünden 
sonra, yapılan kontrollerde eksik ya da hatalı kodlamalar tespit edilen bazı an‐
ket formları değerlendirme dışı bırakılmış ve toplam 164 anket formu değerlen‐
dirilmeye alınmıştır.  

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Araştırmada,  verilerin  analizi  bilgisayarda  SPSS  15.0  programı  kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Bu program, veri toplama aracı ile elde edilen verilerin ista‐
tistiksel  olarak  çözümlerinin  yapılması  ve  anlamlandırılabilmesi maksadıyla, 
araştırma alt problemlerinin gerektirdiği istatistik araçlarını (ortalama, standart 
sapma, ilişki analizleri, bağımlılık testleri, dağılım grafikleri, çözümleme teknik‐
leri vb.) içermektedir. 

Çalışmada öncelikle; araştırmaya denek olarak katılan bireyler hakkın‐
da  bilgi  sağlanması  maksadıyla  anketin  birinci  bölümünde  yer  alan  sosyo‐
ekonomik  sorulara  ait  sıklık  çizelgeleri  oluşturulmuştur. Katılımcıların  sosyo 
ekonomik özelliklerini değerlendirmek ve  sıklık verilerini elde etmek  için  fre‐
kans  analizi, katılımcı özelliklerinin  rekreasyonel  tercihleri üzerindeki  etkisini 
araştırmak için varyans analizi ve çoklu varyans analizi kullanılmıştır. 

Katılımcıların sosyo‐ekonomik özelliklerine  ilişkin bulgular Çizelge 1.’de veril‐
miştir.  

Çizelge 1. Katılımcıların sosyo‐ekonomik özellikleri. 

Sosyo‐Ekonomik Özellikler  SIKLIK  % 

Cinsiyet 
Kadın  58  35 

Erkek  106  65 

Yaş Grubu 

18‐24  129  78 

25‐35  32  20 

35 ve üzeri  3  2 

Gelir Düzeyi ($) 

0‐1000  143  87 

1000‐2000  15  9 

2000 ve üzeri  6  4 

Etnik Köken 

Türkler  80  49 

Afrikan‐ Siyahi  12  7 

Balkanlılar  11  7 
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Orta Asyalılar  16  10 

Güney Asyalılar  7  4 

Orta Doğulular  15  9 

Uzak Doğulular  23  14 

Yaşam Yeri Özelliği 

Kent Merkezi  122  74 

Kasaba  31  19 

Köy  9  6 

Çalışmada katılımcıların  rekreasyonel aktivite  tercihleri ve katılım sık‐
lıklarına  etnik köken ve  cinsiyetlerinin  etkisinin  incelenmesi  amacıyla  27  adet 
rekreasyonel aktivite çeşidi belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan aktivite tiple‐
ri faktör analizi sonucunda istenilen güvenilirlik düzeyinde sonuçlar vermediği 
için, belirlenen aktivite tipleri çeşitli ortak özelliklerine dayanarak, “kort sporla‐
rı”, “su ile ilgili rekreasyonel aktiviteler”, “entelektüel aktiviteler”, “kapalı alan 
rekreasyonel  aktiviteleri”,  “doğal  alan  rekreasyonel  aktiviteleri”  ve  “günlük 
rekreasyonel aktiviteler” olmak üzere 6 ana grup altında toplanmıştır. Grupla‐
ma  işleminde  rekreasyonel  sınıflama  tiplerinden yapısal  sınıflama, yerel  sınıf‐
lama, içeriksel sınıflama ve zamansal sınıflamadan yararlanılmıştır (Pehlivanoğ‐
lu, 1987). 

Gruplama işleminden sonra bu aktivite grupları için frekans analizi uy‐
gulanmış ve elde edilen veriler Çizelge 2.’de verilmiştir.  

Elde edilen verilere göre en çok katılınan rekreasyonel aktiviteler sıra‐
sıyla; 2.79 aritmetik ortalama ile “günlük rekreasyonel aktiviteler”,  2.83 aritme‐
tik ortalama  ile “kapalı alan  rekreasyonel aktiviteleri”, 2.95 aritmetik ortalama 
ile “entelektüel rekreasyonel aktiviteler”, 3.80 aritmetik ortalama ile “kort spor‐
ları”, 4.25 aritmetik ortalama ile “su ile ilgili rekreasyonel aktiviteler”, 4.53 arit‐
metik ortalama ile “doğal alan rekreasyonel aktiviteleri” olarak bulunmuştur.   

Günlük  rekreasyonel  aktiviteler  içinde  en  çok  katılımı  “yürüyüş  yap‐
mak”   aktivitesi almaktadır. Kapalı alan  rekreasyonel aktivitelerinden  sinema, 
tiyatroya nazaran daha fazla ilgi görmektedir. Entelektüel aktivitelerden “man‐
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zara  seyretmek”  en  sık katılım alan aktivite olarak belirlenirken, kort  sporları 
rekreasyonel  aktivitelerinden  en  çok  katılım  alan  aktivite  “futbol  oynamak” 
olarak  saptanmıştır. Su  ile  ilgili aktivitelerden en çok  ilgi gören aktivite “yüz‐
mek”,  “Doğal  alan  rekreasyonel  aktivitelerinden”  en  fazla  ilgi  gören  aktivite 
“kamp yapmak” olarak saptanmıştır.  

Katılımcıların rekreasyonel aktivitelere katılım sıklıklarına ilişkin bulgu‐
lar Çizelge 2.’de görülmektedir. 

Çizelge 2. Katılımcıların rekreasyonel aktivitelere katılım sıklıkları.  

REKREASYONEL AKTİVİTE  Aritmetik Ortalama 

KORT SPORLARI   3.80 

Futbol Oynamak  3.38 

Basketbol Oynamak  3.58 

Voleybol Oynamak  3.96 

Tenis Oynamak  4.29 

SU İLE İLGİLİ REKREASYONEL AKTİVİTELER  4.25 

Balık Tutmak  4.70 

Rafting  4.85 

Yüzmek  3.00 

Kano‐Bota Binmek  4.78 

Güneşlenmek  3.90 

ENTELEKTÜEL AKTİVİTELER  2.95 

Fotoğraf Çekmek  2.77 

Resim Yapmak  3.84 

Manzara Seyretmek  2.24 

KAPALI ALAN REKREASYONEL AKTİVİTELERİ  2.83 

Tiyatroya Gitmek  3.48 

Sinemaya Gitmek  2.18 

DOĞAL ALAN REKREASYONEL AKTİVİTELERİ  4.53 

Dağ Yürüyüşü  4.41 

Kamp Yapmak  4.27 

Öğrenci Doğa Gezilerine Katılmak  4.35 

Kayak Yapmak  4.71 
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Ata Binmek  4.79 

GÜNLÜK REKREASYONEL AKTİVİTELER  2.79 

Yürüyüş Yapmak  1.43 

Parkta Oturmak  2.13 

Piknik Yapmak  3.52 

Koşu Yapmak  2.58 

Bisiklete Binmek  4.25 

(1) Her gün, (5) Hiçbir zaman 

Katılımcıların  Cinsiyetleri  ve  Rekreasyonel  Aktivitelere  Katılım  Sıklıkları 
Arasındaki Fark 

Katılımcıların rekreasyonel aktivitelere katılım sıklıklarına cinsiyetlerinin etkisi 
varyans analizleri yardımı ile belirlenmiştir. Rekreasyonel aktivite gruplarından 
kort sporlarına katılım derecesi cinsiyete göre istatistiksel farklılık göstermekte‐
dir. Erkek katılımcıların futbol, basketbol, voleybol ve tenis oynamak aktivitele‐
rinden oluşan kort sporlarına kadınlara nazaran daha sık katılım gösterdikleri 
tespit edilmiştir.  

Su  ile  ilgili  rekreasyonel aktiviteler grup halinde  incelendiğinde  cinsi‐
yetlere göre  istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gözlenmezken, aktiviteler tek 
tek incelendiğinde “balık tutmak” ve “kano ya da bota binmek” aktivitelerinde 
cinsiyetlere  göre  anlamlı  farklılıklar  bulunmuştur.  “Balık  tutmak”  aktivitesini 
erkekler daha  sık gerçekleştirirken,  “kano ya da bota binmek”  aktivitesini  ise 
kadınlar daha sık gerçekleştirmektedir.  

Entelektüel aktiviteler grubunda yer alan rekreasyonel aktivitelere katı‐
lım sıklığı açısından cinsiyetlere göre anlamlı bir  istatistiki  farklılık bulunmaz‐
ken, “fotoğraf çekmek”  ve “manzara seyretmek” aktivitelerine kadınların, “re‐
sim yapmak” aktivitesine ise erkeklerin daha sık katıldıkları tespit edilmiştir.  

Kapalı  alan  rekreasyonel  aktivitelerine katılım  sıklığı  cinsiyetlere göre 
incelendiğinde genel olarak  istatistiki anlamda anlamlı bir  ilişki  tespit edilme‐
miştir. Kapalı alan  rekreasyonel aktiviteleri, grubunu oluşturan “tiyatroya git‐
mek” ve “sinemaya gitmek” aktivitelerine genel olarak katılımın çok sık olma‐
masının yanı  sıra, bu  aktiviteleri kadınların daha  sık gerçekleştirdikleri  tespit 
edilmiştir.  

Doğal alan rekreasyonel aktivitelerine genel olarak katılım sıklıklarında 
katılımcıların cinsiyetlerine göre değişim gözlenmiştir. Bu aktivite grubunda yer 
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alan  aktivite  çeşitlerinden  “dağ  yürüyüşü”,  “kamp  yapmak”,  “öğrenci  doğa 
gezilerine katılmak” aktivitelerinde istatistiki olarak katılımcıların cinsiyetlerine 
bağlı anlamlı farklılıklar gözlenmiş olup, bu aktivite grubu altındaki tüm aktivi‐
te çeşitlerine erkeklerin daha fazla ilgi gösterdikleri saptanmıştır.  

Günlük rekreasyonel aktiviteler grup halinde incelendiğinde cinsiyetle‐
re göre  istatistiki olarak anlamlı bir  farklılık gözlenmezken, aktiviteler  tek  tek 
incelendiğinde “parkta oturmak” ve “koşu yapmak” aktivitelerinde cinsiyetlere 
göre  anlamlı  farklılıklar  bulunmuştur.  “Parkta  oturmak”  aktivitesine  kadınlar 
erkeklerle karşılaştırıldığında daha sık katılım gösterdikleri saptanırken, “koşu 
yapmak”  aktivitesine  erkeklerin  daha  sık  katılım  gösterdikleri  belirlenmiştir. 
Katılımcıların  cinsiyetleri ve  rekreasyonel  aktivitelere katılım  sıklıkları  arasın‐
daki ilişkilere ait bulgular Çizelge 3.’te gösterilmektedir.  

Çizelge 3. Rekreasyonel aktivitelere katılım ve cinsiyet arasındaki fark. 

REKREASYONEL AKTİVİTE  CİNSİYET   
F 

KADIN (AOa)  ERKEK (AO) 
KORT SPORLARI   4.50  3.42  50.707*** 
Futbol Oynamak  4.91  2.55  106.019*** 
Basketbol Oynamak  4.52  3.06  35.608*** 
Voleybol Oynamak  4.21  3.83  3.027* 
Tenis Oynamak  4.37  4.26  0.399 
SU İLE İLGİLİ REKREASYONEL AKTİVİTELER  4.26  4.24  0.58 
Balık Tutmak  4.90  4.59  7.154** 
Rafting  4.88  4.83  0.325 
Yüzmek  3.19  2.90  1.689 
Kano‐Bota Binmek  4.66  4.85  4.027* 
Güneşlenmek  3.69  4.02  2.671 
ENTELEKTÜEL AKTİVİTELER  2.85  3.00  0.836 
Fotoğraf Çekmek  2.53  2.90  2.197 
Resim Yapmak  3.86  3.83  0.017 
Manzara Seyretmek  2.14  2.30  0.400 
KAPALI ALAN REKREASYONEL AKTİVİTELERİ  2.76  2.87  0.430 
Tiyatroya Gitmek  3.40  3.53  0.361 
Sinemaya Gitmek  2.12  2.21  0.212 
DOĞAL ALAN REKREASYONEL AKTİVİTELERİ  4.69  4.44  8.927** 
Dağ Yürüyüşü  4.67  4.27  5.526* 
Kamp Yapmak  4.52  4.13  4.629* 
Öğrenci Doğa Gezilerine Katılmak 4.64 4.19 7.273** 
Kayak Yapmak 4.74 4.70 0.169 
Ata Binmek  4.86 4.75 1.357 
GÜNLÜK REKREASYONEL AKTİVİTELER 2.84 2.76 0.388 
Yürüyüş Yapmak 1.30 1.50 1.303 
Parkta Oturmak 1.74 2.33 7.360** 
Piknik Yapmak 3.64 3.46 0.802 
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Koşu Yapmak  3.13 2.28 9.998**
Bisiklete Binmek  4.32 4.21 0.321
 * p < .05; ** p < .01; *** p < .001, a Aritmetik ortalama 
(1) Hergün, (2) Haftada bir kez, (3) Ayda bir kez, (4) Yılda bir kez, (5) Hiçbir zaman 

Katılımcıların Etnik Kökenleri ve Rekreasyonel Aktivitelere Katılım Sıklık‐
ları Arasındaki Fark 

Ankete katılanların rekreasyonel aktivite gruplarından kort sporları grubundaki 
aktivitelere katılım  sıklığı,  etnik kökenlerine göre  istatistiki olarak  anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. Genel olarak katılım sıklığının düşük olduğu bu aktivi‐
teleri 3.19 aritmetik ortalama  ile en sık Afrikalı‐Siyahi katılımcıların gerçekleş‐
tirdikleri  tespit  edilirken,  4.54  aritmetik  ortalama  ile  en  az  kendilerini Güney 
Asyalı olarak tanımlayan katılımcıların gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Kort 
sporları olarak adlandırılan rekreasyonel aktivite grubu altındaki her bir aktivi‐
te çeşidi tek tek incelendiğinde tüm aktivitelere katılım sıklıklarında katılımcıla‐
rın etnik kökenlerine göre istatistiki olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 
Buna  göre  1.42’lik  aritmetik  ortalama  ile  en  çok  futbol  oynayan  etnik  köken 
grubu Afrikalı‐ Siyahiler olarak bulunurken, en az futbol oynayan etnik köken 
grubu 4.86’lık aritmetik ortalama ile Güney Asyalılar olarak bulunmuştur. Elde 
edilen  verilere  göre  ankete  katılanların  arasında  en  sık  basketbol  oynayanlar 
Uzak Doğulular, en az basketbol oynayanlar ise Türkler ve Güney Asyalılardır. 
Voleybol oynamak aktivitesini en sık Orta Asyalılar gerçekleştirirken, en nadir 
Güney Asyalılar gerçekleştirmektedirler. En sık tenis oynayan etnik köken gru‐
bu Orta doğulular olarak bulunurken, bu aktiviteyi en az gerçekleştirenler  ise 
kendilerini Balkanlı olarak tanımlayan katılımcılar olarak bulunmuştur.  

Su ile ilgili rekreasyonel aktiviteler grubunda katılım sıklıkları açısından 
katılımcıların  etnik  kökenlerine  göre  istatistiki  olarak  anlamlı  bir  ilişki  tespit 
edilmiştir. Bu grup  aktivite bazında  incelendiğinde  ise,  “yüzmek” ve  “güneş‐
lenmek”  aktivitelerinde  etnik  kökenlere  göre  katılım  sıklığı  anlamlı  farklılık 
göstermiştir. Katılımcılar arasında en sık yüzen grup Uzak Doğulular, en nadir 
yüzen grup ise Güney Asyalılar olarak tespit edilmiştir. “Güneşlenmek” aktivi‐
tesini gerçekleştirme sıklığı genel olarak düşük olmasına karşın,   bu aktiviteyi 
en sık Türkler ve Balkanlılar gerçekleştirmekte, ankete katılan Güney Asyalılar 
ise hiç gerçekleştirmemektedirler.  

Entelektüel  aktiviteler  grubunda  genel  olarak  katılımcıların  etnik  kö‐
kenlerine  göre  istatistiki  bir  farklılık  gözlenmemiştir.  Fakat  aktivite  bazında 
incelendiğinde  “resim  yapmak”  ve  “manzara  seyretmek”  aktivitelerin  etnik 
kökenlere göre anlamlı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Analizler sonu‐
cu Uzak Doğulu katılımcılar “resim yapmak” aktivitesini en sık gerçekleştiren 
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grup olarak çıkarken, Afrikalı‐ Siyahi etnik grubunda yer alan katılımcılar bu 
aktiviteyi en az gerçekleştiren grup olarak çıkmıştır. Katılımcılar arasında en sık 
manzara seyreden grup Türkler, en az manzara seyreden grup ise Güney Asya‐
lılar olarak tespit edilmiştir.  

Kapalı alan rekreasyonel aktiviteleri grubu katılımcıların etnik kökenle‐
rine göre katılım  sıklığı açısından  istatistiki olarak anlamlı bir  farklılık göster‐
miştir. Genel olarak bakıldığında bu aktivitelere en çok Türkler ilgi gösterirken, 
en  az Orta Asyalıların  ilgi  gösterdiği  belirlenmiştir.  Katılım  sıklığı  açısından 
fark gözlenen “sinemaya gitmek” aktivitesine en çok katılımı Türkler gerçekleş‐
tirmekte, en az ise Orta Asyalılar gerçekleştirmektedir.  

Doğal alan rekreasyonel aktivitelerine katılım sıklığı açısından etnik kö‐
kenler arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık mevcuttur. Genel olarak bu 
aktivitelere katılım oranları çok düşük olarak tespit edilmiş, etnik köken grupla‐
rının katılım oranlarının birbirlerine yakın olmasına karşın, katılımcılar arasın‐
da bu aktiviteleri en sık gerçekleştirenlerin Orta Asyalılar, en az gerçekleştiren‐
lerin ise Güney Asyalılar olduğu gözlenmiştir. Aktivite bazında analiz yapıldı‐
ğında  “kamp  yapmak”,  “öğrenci  doğa  gezilerine  katılmak”  ve  “ata  binmek” 
aktivitelerine katılım sıklıkları açısından etnik kökenlere göre  istatistiki olarak 
farklılık tespit edilmiştir. “Kamp yapmak” aktivitesine en sık Balkanlılar katılır‐
ken, en az Türkler katılmaktadırlar. “Öğrenci doğa gezilerine katılmak” aktivi‐
tesini en sık gerçekleştirenler yine Balkanlılar olarak tespit edilirken, en az ger‐
çekleştirenler  ise Güney Asyalılardır.  “Ata  binmek”  aktivitesine  en  çok  ilgiyi 
Uzak doğulular gösterirlerken, kendilerini Afrikalı‐Siyahi ve güney Asyalı ola‐
rak tanımlayan katılımcılar bu aktiviteyi hiç gerçekleştirmediklerini ifade etmiş‐
lerdir.  

Günlük rekreasyonel aktiviteler grubunda etnik kökenler arasında katı‐
lım sıklığı açısından istatistiki bir farklılık tespit edilmemiştir. Aktivite grupları 
içerisinde katılım oranı en yüksek olan bu grup altındaki aktivite  çeşitleri  tek 
tek incelendiğinde “koşu yapmak” aktivitesine katılım oranlarında etnik köken‐
lere göre anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Bu aktiviteyi en sık Afrikalı‐Siyahi 
grup gerçekleştirmekte, en az ise Türkler gerçekleştirmektedir. 

Katılımcıların etnik kökenleri ve rekreasyonel aktivitelere katılım sıklık‐
ları arasındaki ilişki Çizelge 4. ’te verilmiştir.  
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Çizelge 4. Rekreasyonel aktivitelere katılım ve etnik kökenler arasındaki fark. 

REKREASYONEL AKTİVİTE 
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KORT SPORLARI   4.13  3.19  3.86  3.41  4.54  3.38  3.33  4.514*** 

Futbol Oynamak  3.71  1.42  4.18  3.13  4.86  2.93  2.91  5.094*** 
Basketbol Oynamak  4.00  3.00  3.36  3.44  4.00  2.79  2.96  2.459** 
Voleybol Oynamak  4.27  4.00  3.27  3.19  4.71  4.00  3.52  3.067** 
Tenis Oynamak  4.52  4.33  4.64  3.88  4.57  3.73  3.91  2.452* 
SU İLE İLGİLİ REKREASYONEL AKTİVİTE‐
LER  4.20  4.49  4.04  4.35  4.83  4.30  4.12  2.505* 

Balık Tutmak  4.63  4.73  4.55  4.88  5.00  4.73  4.78  0.653 
Rafting  4.90  5.00  4.90  4.63  5.00  4.80  4.70  1.250 
Yüzmek  3.21  3.36  2.55  3.13  4.14  2.67  2.09  3.560** 
Kano‐Bota Binmek  4.71  5.00  4.64  4.88  5.00  4.87  4.78  0.821 
Güneşlenmek  3.55  4.33  3.55  4.25  5.00  4.29  4.26  3.429** 
ENTELEKTÜEL AKTİVİTELER  2.98  3.20  2.80  3.11  3.22  3.07  2.54  0.986 
Fotoğraf Çekmek  2.99  2.82  1.73  2.94  2.29  2.47  2.70  1.473 
Resim Yapmak  4.10  4.50  4.09  3.13  3.17  4.07  3.00  2.844* 
Manzara Seyretmek  1.86  2.55  2.60  3.27  3.57  2.71  1.91  4.042** 
KAPALI ALAN REKREASYONEL AKTİVİ‐
TELERİ  2.59  2.96  2.77  3.30  2.71  3.03  3.22  2.119* 

Tiyatroya Gitmek  3.30  3.92  3.36  3.69  3.14  3.67  3.78  0.843 
Sinemaya Gitmek  1.90  2.00  2.18  2.80  2.29  2.40  2.65  2.219* 
DOĞAL ALAN REKREASYONEL AKTİVİ‐
TELERİ  4.68  4.56  4.24  4.18  4.80  4.30  4.42  4.249** 

Dağ Yürüyüşü  4.43  4.55  4.73  3.88  4.71  4.14  4.61  1.265 
Kamp Yapmak  4.58  4.17  3.18  3.75  4.71  3.93  4.22  4.267** 
Öğrenci Doğa Gezilerine Katılmak 4.59  3.83  3.82  4.06 4.86 4.13 4.22 2.519*
Kayak Yapmak  4.79  4.92  4.55  4.69 4.71 4.33 4.70 1.400
Ata Binmek  4.90  5.00  4.90  4.50 5.00 4.80 4.35 3.801**
GÜNLÜK REKREASYONEL AKTİVİTELER 2.85  2.75  2.67  2.89 2.97 2.82 2.54 0.579
Yürüyüş Yapmak  1.56  1.00  1.18  1.56 2.00 1.33 1.13 1.297
Parkta Oturmak  2.00  3.00  1.73  2.14 2.29 2.53 2.00 1.400
Piknik Yapmak  3.63  3.67  3.27  3.44 3.43 3.40 3.39 0.290
Koşu Yapmak  2.92  1.58  2.45  2.63 2.71 2.46 1.96 2.212*
Bisiklete Binmek  4.05  4.58  4.73  4.50 4.43 4.36 4.22 1.085
 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001, a Aritmetik ortalama 
 (1) Hergün, (2) Haftada bir kez, (3) Ayda bir kez, (4) Yılda bir kez, (5) Hiçbir zaman 
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Katılımcıların Cinsiyet ve Etnik Kökenlerinin Rekreasyonel Aktivitelere Ka‐
tılım Sıklıklarına Etkisi 

Katılımcıların cinsiyet ve etnik kökenlerinin birlikte rekreasyonel aktivite tercih‐
lerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla çoklu varyans analizi kullanılmış, elde 
edilen veriler Şekil 1.’de verilmiştir.  

 

Şekil  1. Katılımcıların  cinsiyet  ve  etnik  kökenlerinin  rekreasyonel  aktivitelere  katılım  sıklıklarına 
etkisi. 

Çalışmada  rekreasyonel aktivite  tercihlerinden “kapalı alan  rekreasyo‐
nel  aktiviteleri”,  katılımcıların  etnik  kökenleri  ile  beraber  cinsiyetlerine  göre 
değişim göstermektedir   (F: 2.37 ; p: 0.043) (Şekil 1.). Etnik kökenleri Türk, Orta 
Asyalı ve Güney Asyalı olan katılımcıların erkekleri “kapalı alan rekreasyonel 
aktiviteleri”  ne kadınlara oranla daha sık katılmaktadırlar.  Cinsiyete bağlı ola‐
rak gözlenen bu fark en çok Güney Asyalı katılımcılarda görülmektedir. Balkan‐
lı ve Uzak Doğulu kadınlar ise bu aktiviteleri erkeklere göre daha az gerçekleş‐
tirmektedirler. Ankete katılan Afrikan‐Siyahi kadınlar bu aktiviteleri hiç gerçek‐
leştirmediklerini ifade etmişlerdir.  
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Rekreasyonel  tercihlerde etnik yapı ve cinsiyete bağlı değişimlerin  incelendiği 
bu  çalışmanın  rekreasyonel  planlama  çalışmalarında,  hedef  kitlenin  istek  ve 
ihtiyaçlarının  belirlenmesi  için,  gerekli  envanter  çalışmalarına  bir  örnek  teşkil 
edeceği düşünülmektedir. Rekreasyonel alanı kullanacak bireylerin gereksinim 
ve  isteklerinin  önceden  belirlenip,  planlama  aşamasında  bu  verilerin  dikkate 
alınması hem alana olan talebi hem de planlama aşamasından sonra kullanıcıla‐
rın alandan duydukları memnuniyeti artıracaktır. Farklı kültürel özellik ve ge‐
leneksel davranışlara sahip bireylerin bir arada rekreasyonel ihtiyaçlarını gide‐
rebilecekleri  alanların  oluşturulması  açısından  bu  tip  çalışmalar  önem  arz  et‐
mektedir. Bunun yanı sıra bu tip çalışmalardan elde edilen veriler, kullanımda 
olan rekreasyonel alanlar için de yönetim açısından doğru kararlar almayı sağ‐
layacak veriler olmalarından dolayı önemlidirler.  

Fakat daha kullanışlı sonuçlar elde etmek  için çalışmanın geliştirilmesi 
gereken yönleri de mevcuttur. Araştırma alanı olan Orta Doğu Teknik Üniversi‐
tesi’ne kayıtlı olan fakat derslere devam etmeyen, ya da yalnızca sınavlara gir‐
mek  için  gelen  yabancı  öğrencilere  ulaşılamamıştır.  Dolayısıyla  araştırmanın 
başında üniversite öğrenci işlerinden alınan kayıt bilgilerine göre planlanan, her 
bir etnik grubun mensuplarına eşit sayıda anket uygulama düşüncesi gerçekleş‐
tirilememiş ve  etnik kökenler  için homojen gruplar oluşturulamamıştır. Çalış‐
mada  kullanılan  anket  İngilizce  ve  Türkçe  olmak  üzere  iki  dilde  basılmış  ve 
yabancı  uyruklu  öğrencilerin  tamamına  İngilizce  anketler  uygulanmıştır.  Ya‐
bancı uyruklu örencilerin her birinin anadillerinin İngilizce olmaması nedeniyle 
bazı sorunlarla karşılaşılmış, ankette yer alan bazı sorular bazı katılımcılar tara‐
fından anlaşılamamıştır. Bunun yanı sıra özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin 
çoğunluğu  anketleri  yanıtlamayı  reddetmiş,  ancak  yine  yabancı  uyruklu  bir 
öğrencinin anketlerin uygulanması sırasında eşlik etmesi ile anketler tamamla‐
nabilmiştir.  Dolayısıyla  çalışmadan  elde  edilen  sonuçların  geçerliliği  çalışma 
alanı ile sınırlıdır.  

Rekreasyonel  tercihlerde cinsiyetin ve etnik kökenin etkilerine bakıldı‐
ğında, cinsiyetin ile karşılaştırıldığında etnik kökenin etkisinin daha fazla oldu‐
ğu görülmektedir. Sayan ve ark. (2013) Türkiye ve Amerikaʹdaki milli park kul‐
lanıcıları üzerinde yaptıkları çalışmada, kültürel alt yapının dolayısıyla da etnik 
kökenin rekreasyonel faaliyetlerde etkili olduklarını tespit etmişler, fakat cinsi‐
yet  konusuna  etnik  kökenle  birlikte  değinmemişlerdir.  Burger  ve  ark.  (2012) 
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çalışmalarında; beyaz ve yerli Amerikanların  rekreasyonel katılımları  ile  ilgili 
bazı  aktivitelerde  etnik  kökenler  arasında  fark  olmaksızın  yalnızca  cinsiyetin 
etkili olduğunu, ama genel olarak hem rekreasyonel aktivitelere katılımda hem 
de kullanıcı algılarında etnik kökenin de  cinsiyetin de etkili olduğunu  savun‐
muşlardır.  

Çalışma  sonucunda  elde  edilen  en  belirgin  sonuçlardan  bir diğeri  ise 
Afrikan‐Siyahi ırkın diğer etnik kökenlere göre daha sportif,   fiziksel enerji ge‐
rektiren  aktiviteleri,  daha  kentsel  ve  yapılandırılmış  alanları  tercih  ettikleri, 
alanların doğal  özellikleri  ve  bu  alanlarda  yapılabilecek  aktivitelerle pek  ilgi‐
lenmedikleridir.  Ayrıca  anket  verileri  Afrikan‐Siyahi  katılımcılar  ile  Orta  ve 
Güney Asyalı  katılımcıların  bazı  rekreasyonel  eğilimlerinin  benzer  olduğunu 
göstermektedir.  

Araştırmaya katılan Türk öğrencilerin rekreasyonel tercihlerine bakıldı‐
ğında genellikle pasif, enerji harcamadan yapabilecekleri, az maliyet gerektiren 
aktiviteleri ve kolay ulaşabilecekleri rekreasyonel alan özelliklerini tercih ettik‐
leri görülmektedir. Anket verilerine göre Türklerin rekreasyon yaptıkları alanın 
etnik duyarlılıkla ilgili özelliklerine çok önem vermedikleri görülmektedir.  
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ÖZ 
Boş  zamanda gerçekleştirilen etkinliklerin  toplumsal bağlamda değişimi ve gelecekte nasıl 
bir değişime uğrayabileceği boş zaman sosyolojisinin çalışma konusu olduğu gibi, bu çalış‐
manın da kapsam bakımından  tartışma konusudur. Çalışmada boş zaman sosyolojisi zemi‐
ninde, boş zaman değerlendirme biçimlerinin geleceği ve sosyal  ilişkiler sistemindeki deği‐
şim birlikte değerlendirilerek, boş  zamanın  geleceğine  ilişkin öngörüler ortaya  konulmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışma yöntem bakımından, kavramsal bir çalışma olup konuyla ilgili maka‐
leden derlenen  ikincil veriler  yardımıyla hazırlanmıştır. Sonuç olarak, değişen  sosyalleşme 
yapısı ve toplumsal bağlamda boş zaman değerlendirme biçimleri pek çok faktör tarafından 
etkilenmektedir. Özelliklede teknolojinin ve buna bağlı olarak gelişen internet kullanımının, 
bu etkiler içinde önemli bir konumda yer aldığı söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Boş Zaman Sosyolojisi, Boş Zamanın Geleceği, Boş Zaman Değerlendir‐
me, Teknoloji ve Boş Zaman, İnternet Kullanımı 

 

 
GİRİŞ 

Endüstri devrimi sonrasından günümüze kadar gelen süreçte; bireyler ve  top‐
lumlar arasındaki  ilişki biçimleri birçok nedenden dolayı değişime uğramıştır. 
Her  yeni  buluş  ve  çalışma  verimliliğini  geliştirmek  üzere  tasarlanan  yönetim 
biçimleri bireylerin yaşamında  sosyo‐ekonomik ve psikolojik değişimleri kaçı‐
nılmaz hale getirmiştir. Buna  ek olarak; kapitalist  sistemin devam  etmesi  için 
gerekli olan üretim ve tüketim ilişkileri, sistemin tıkanmaya gittiği her noktada 
farklı çözümlemeler  ile sürdürülmeye devam etmektedir (Aytaç, 2006). Üretim 
ve  tüketim  ilişkileri üzerinden hareket eden sistem, toplumda ağır çalışma ko‐
şullarına karşı oluşan tepkiye karşılık topluma bazı haklar tanımak durumunda 
kalmıştır. Bu noktada kişilere çalışmanın dışında da bu ağır koşulları hafiflete‐
cek,  yeniden verimli  çalışır hale  gelebilmesi  için kendisini  fiziksel ve  zihinsel 
olarak yenileyecek faaliyetleri  içeren bir boş zaman aralığı yaratılmıştır. Ancak 
bu boş zamanın ortaya çıkması bireyler için bir hak olarak görülse de sermaye 
için verimliliği artırma ve üretim tüketim ilişkilerini sürdürmek için bir tüketim 
zamanı oluşturmaktır. Öte yandan boş zaman  toplumdaki bireylerin, oyun ve 
spor  vb.  biçimde  kuralları  yaşayarak  ya da  toplumsal  öğrenme  ile  toplumun 
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kurallarını kolaylıkla kavrayabildiği ve  toplumsallaşmaya daha hazır hale gel‐
diği görüşü de bir çok araştırmacı tarafından desteklenmektedir (Kılbaş, 2006). 

Boş zaman sosyolojisi de çalışma zamanının azalması ve boş zamanların 
gün geçtikçe  artması  sonucu,  sosyal  ilişkiler  sistemini  inceleyen  sosyoloji bili‐
minin bir alt dalı olarak hızla önem kazanmaktadır. Bireylerin boş zamanların‐
da ne yaptıkları, nasıl bir sosyal ilişki kurdukları bu alt branşın konuları olabilir. 
Bu bağlamda geçmişten bu yana değişen koşullar ve teknolojik ilerlemeler top‐
lumdaki  sosyal  ilişkiler  sistemini  biçimsel  olarak  değiştirdiği  gözlemlenebilir. 
Toplumda boş zaman değerlendirme biçimleri bir çok faktörden etkilenmesine 
karşın; gelecekte toplumların boş zaman değerlendirme konusu, teknoloji faktö‐
rünün  doğrudan  sosyal  ilişkiler  sisteminin  biçimini  değiştireceği  düşüncesini 
kuvvetlendirmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı    toplumdan kaçış,  içe kapa‐
nıklık, statü kazanma, kolay iletişim, aradığını kolayca bulabilme, rahatlama ve 
rahat hareket  edebilme vb.  özelliklerinden dolayı  internet  kullanımı dünyada 
olduğu gibi Türkiye dede hızla yaygınlaşmaktadır. Buna bağlı olarak teknoloji‐
nin veya internetin yaygınlaşması boş zaman değerlendirme biçimlerini ve sos‐
yal ilişkiler sistemini değişime uğratmaya başladığı gözlemlenebilir. Bu anlam‐
da internet içinde yer alan özellikle sosyal medya uygulamalarının, sosyal ilişki‐
ler sistemindeki değişimi etkileyen en etkili unsur olduğu söylenebilir. 

Bu  çalışma  toplumda  değişen  boş  zaman  değerlendirme  biçimlerinin 
geleceğine  ve  sosyal  ilişkiler  sistemindeki  değişime  dikkat  çekmek  amacıyla 
hazırlanmıştır.  Çalışmada  boş  zaman  sosyolojisi,  boş  zaman  değerlendirme 
biçimleri incelendikten sonra internet ve sanal ağların boş zaman değerlendirme 
biçimlerini ve buna bağlantılı olarak değişen sosyal ilişkiler sistemi açıklanmaya 
çalışılmıştır. Veriler  ikincil kaynaklardan  toplanmıştır. Bu  çalışmanın,  rekreas‐
yon ve boş zaman sosyolojisinde yapılacak çalışmalar  için  toplumların boş za‐
man değerlendirme  biçimlerinin  geleceğine  ilişkin  yorumsal  ve  öngörüsel  bir 
katkı sunduğu düşünülmektedir. 

BOŞ ZAMAN SOSYOLOJİSİ 

Sosyoloji  her  toplumsal  olayla  ilgilenir,  toplumsal  olan  her  olay  sosyolojinin 
inceleme alanına girer. Bu anlamda, sanayileşmeyle beraber gelişen bos zaman‐
lar konusu sosyoloji biliminin yaklaşımı ve araştırma yöntemleriyle incelenmek‐
tedir  (Karaküçük,  2005). Bos  zaman olgusu  ilk defa bir  sorun olarak  endüstri 
devriminden  sonra ortaya çıkmıştır. Endüstri devrimiyle  toplumlar yapısal ve 
işlevsel  dönüşümler  geçirmiş,  dolayısıyla  is  yaşamında  olduğu  kadar,  is  dışı 
yasamda da köklü değişimler yaşanmıştır. Her  şeyden önce çalışma koşulları‐
nın değişmesi ve yeniden üretim için çalışma dışı zamanlara ihtiyaç duyulması, 
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bireyin çalışma  ile kaybettiği enerjisini, çalışma dışı etkinliklere katılmak sure‐
tiyle yeniden kazanmasına neden olmuştur. Bu çift yönlü oluşum; birinin diğe‐
rini gerekli kılması, çalışma kadar bos zamanın da önemsenmesini; bu zaman‐
dan gerçek bir doyum elde edilmesini kaçınılmaz kılmıştır (Aytaç 1991). Ayrıca 
bos zaman olgusu is yasamı dışında göreceli özgürlük olarak sosyolojik formü‐
lün içine genişçe nüfuz etmektedir (Kenneth 1978). 1960 ve 1970’li yıllarda bazı 
sosyologların bos zaman davranışıyla  ilgili birtakım görüşlere  sahip oldukları 
bilinmektedir. Bu görüşlerden birine göre aktif olarak bileğe dayalı is yapanlar 
daha pasif bos zaman eylemlerine yönelirken; beyaz yakalı daha çok yönetim 
isinde olanlar ise daha aktif ve fiziksel aktiviteleri tercih etmektedirler (Mannel, 
Iso 1987). 

Bos zaman toplum sınıflarının hemen her alanında önemli rol oynamak‐
tadır. Bos  zaman  aktiviteleri  yasamın her  alanına  yayılmaktadır  (Scott,  1998). 
Günümüz  toplumsal  yasamı  içinde  bos  zaman  etkinliklerine  katılmak  sürekli 
olarak  teşvik edilmektedir. Grupsal veya bireysel bos zaman etkinlikleri, bire‐
yin,  kişiliğinin  gelişmesinde  güdüleyici  bir  etken  olarak  kabul  edilmektedir. 
“Sosyal insan” kavramı daha çok bos zaman etkinliklerine katılan bireyle özdeş 
olarak algılanmaktadır. Veblen’in “gösterişçi tüketim” adını verdiği ve başkala‐
rının onamalarını ölçü olarak aldığı bu etkinliklerle, kişi aynı zamanda, biçimsel 
bile  olsa, mevcut  sistemle  uyum  içinde  olmayı  gerekli  kılan  ilişki  süreçlerine 
katılabilmektedir. 

Boş zamanda sosyolojik kavram, bos zamanı çalışmanın anti tezi ve gö‐
nüllü yapılan aktivite olarak ele almaktadır. John Dumazadier’e göre bos zaman 
çağdaş topluma dayalıdır. Ona göre bos zaman, davranışın bir stilidir. Davranış 
olarak bos zaman her aktivitede meydana gelir; çalışmak, ders çalışmak, oyna‐
mak vb. gibi her aktivite de bos zamanda meydana gelebilir. Bu düşünce psiko‐
lojik  temellidir ve  tüm  insanların yaygın davranışlarından  çok bazı bireylerin 
tutumuyla ilgilidir (Edington vd., 2004). 

Boş zamanda ister kolektif ister bireysel olarak gerçekleştirilen aktivite‐
ler,  rekreasyon  etkinliklerini  oluşturmaktadır.  Bu  etkinlikler  pasif  ya  da  aktif 
etkinlikler olabilmektedir.  Ayrıca rekreasyon etkinliklerinin ortaya çıkmasında 
toplumsal bazı  etkiler bulunmaktadır. Bu  etkilerin bir  tanesi  serbest  zamanda 
sürekli bir artışın meydana gelmesidir. Serbest zaman artışı da tamamen sosyo‐
lojik içerikli bir gelişme olarak göz çarpmaktadır. 

BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME BİÇİMLERİ 

Amacına göre bos zamanı değerlendirme ise dört grupta incelenir. Bunlar: (Ha‐
zar 1999) 
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Turistik bos zaman; insanların turizm olayına katıldıkları zaman dilimi içerisinde 
zorunlu ihtiyaçların karşılanması dışında kalan zamandır. 

Sportif bos zaman; insanların amatör olarak, özgürce ve severek spor yapmak için 
ayırdıkları bos zaman dilimidir. 

Yaratıcı  bos  zaman;  insanların yaratıcı yetenekler  için  (resim, heykel yapımı,  el 
sanatları vb.) ayırdıkları bos zaman dilimidir. 

Sosyal bos zaman; insanların sosyal etkinliklere katılmak (es, dost ziyaretleri, aile 
veya arkadaş toplantıları gibi) için kullandıkları bos zaman dilimidir. 

Yukarıda sıralanan bos zamanların değerlendirilmesi bir diğer ifadeyle 
rekreasyon olarak değerlendirilebilir. Bu  faaliyetlerde gerçekleşen  coğrafi  fak‐
törlerle sosyal grupların etkileşimi 1980’lerden sonra sosyologlar tarafından ele 
alınarak  (Field,  2000);  turizm  faaliyetleri  içerisinde  değerlendirilmeye  başlan‐
mıştır. 

İnsanların sahip oldukları ve kullanabilecekleri bos zaman dilimi,  top‐
lumda giderek  artmaktadır. Bu nedenle bos  zamanların değerlendirilmesi ge‐
lişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler üzerinde en çok durulan ve önem verilen 
ortak bir konudur. Bos zamanı  iki tarafı keskin bir kılıca benzetmek mümkün‐
dür. Olumlu kullanılırsa kişisel ve  toplumsal gelişim, olumsuz kullanılırsa bu‐
nalım, başıbozukluk gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle kamu yöne‐
timleri ve sosyal amaçlı dernekler, personel verimliliğine önem veren işletmeler 
bos zamanların değerlendirilmesine de önem vermektedirler. 

Boş zaman değerlendirme biçimleri gerçekleştirdiği işlevler bakımından 
3  fonksiyon altında  incelenebilmektedir. Bunlar  (Karaküçük 2005; Tordkildsen 
1999; Caplan 2003) 

1. Psiko‐sosyolojik fonksiyonlar: Kişinin çalışma hayatıyla dengeli bir psikolo‐
jik yaşantısı olmalıdır. J. Dumazadier bu konuda 3 fonksiyondan bahsetmek‐
tedir: 

a. Huzur  fonksiyonu:  insanların hem dinlenmesini, hem  rahatlaması hem de 
serbest olmasını  ifade eder.  İs ortamı ve yaşantı  insanı yormaktadır. Bu yo‐
rucu koşullar insanı gevşemeye zorlamaktadır. 

b. Eğlence  fonksiyonu: Hayatın monotonluğu,  yasam  güzelliğini,  buldukları 
atmosferi değiştirme isteği özellikle gençlerde görülür. Bu nedenle eğlenme, 
hoşça vakit geçirme gereklidir. Ayrıca eğlence sosyal ilişkileri de geliştirir. 
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c. Gelişme fonksiyonu: insan düşüncesini, günlük eylemlerin otomatizminden 
kurtaran, daha geniş  sosyal katılıma zemin hazırlayan ve  insanın kişiliğini 
geliştirmesine yardım eden faaliyetleri içerir. 

2. Sosyal  fonksiyon:  Şehirleşme, modern  çalışma  koşulları  ve  toplu  konutla 
yasam insanlarda sosyal ilişkilerin azalmasına neden olmuştur. Bos zamanın 
artması insanların aile hayatı dışına daha fazla çıkmalarına ve daha fazla in‐
sanlarla  ilişki kurmalarına neden olmuştur.   Sosyal sistem üyelerinin birço‐
ğunun  bos  zaman  esnasında  tükettiği  elit  kültür  ortaya  çıkmıştır.  Popüler 
kültür  adı  altındaki  bos  zaman  kültürü müzik,  film,  spor,  kitap,  fast  food 
yerleri, bar, kafe, alışveriş merkezleri ve etkileşimin yoğun olduğu  internet 
gibi ortamları içermektedir. 

3. Ekonomik  fonksiyon: Ekonomik  sistemler  için bos zamanın bir  fonksiyonu 
vardır. Bir bos  zamanlar  endüstrisi vardır. Ayrıca bir  tüketim olayıdır. Bu 
nedenle bir ekonomik özelliği vardır. Bos zamanı olan insanlar dinlenmek ve 
eğlenmek amacıyla turizm hareketlerine katıldığı için bu hareketler aynı za‐
manda  zaman  ve  para  israfı  olarak  da  görülmektedir. Çalışma  saatlerinin 
azalması, serbest zamanın artması kişilerin mesleki yetenek ve özelliklerinin 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İnsanlar, teknolojik gelişmeler ve modernleşme sayesinde daha karma‐
şık bir yasam biçimine doğru  sürüklenmektedirler. Yoğun  is hayatı, kalabalık 
insan toplulukları, trafik, stres tüm yaşamlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bu nedenle bireyler, bu koşuşturma  içerisinde buldukları bos zamanları en  iyi 
şekilde değerlendirerek gevşemeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bireyleri bos zaman 
değerlendirmeye  iten  faktörler  toplumsallığın  getirdiği  bir  sonuçtur.  Bu  top‐
lumsal süreçler; kentleşme, nüfus artısı, çalışma sürelerinin artısı, ev yaşamın‐
daki değişiklikler, teknolojik gelişmeler, ekonomik, dinsel görüşlerdeki değişik‐
ler, tıbbi gelişmeler, kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler, iklimsel faktörlerden 
oluşmaktadır.  İşte  bu  süreçler  boş  zamanı  etkileyen unsurlar  olmakla  birlikte 
toplumsallaşma biçimini de etkilemektedir. Özellikle yoğun teknolojik gelişme‐
ler ve artan bireysellik boş zaman değerlendirme biçimlerini gün geçtikçe daha 
farklı bir yöne itmiştir. 

TOPLUMSALLAŞMA VE BOŞ ZAMANI DEĞERLENDİRME 

Rekreasyonun kalıcı deneyimler sunması ve eğitime katkısı boyutları düşünül‐
düğünde toplumsal öğrenmeyi de geliştirerek, o toplumdaki bireylerin davranış 
ve kişilik gelişimlerine doğrudan katkı sağladığı söylenebilir. Bu anlamda top‐
lumdaki bireylerin, oyun ve spor kurallarını yaşayarak ya da toplumsal öğren‐
me  ile  toplumun  kurallarını  kolaylıkla  kavrayabildiği  ve  toplumsallaşmaya 
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daha  hazır  hale  geldiği  görüşü  araştırmacılar  tarafından  da  desteklenmiştir 
(Köktaş 2006). 

Toplumsallaşma düzleminde, insanoğlu grup içerisinde yaşar ve çeşitli 
düzenli  grupların  bir  üyesidir. Grup  yaşamı  sadece  varlığını  sürdürmesi  için 
gerekli  olmamakla  birlikte  kişisel  gelişim  içinde  önemlidir. Bu  anlamda  gele‐
neksel ve modern toplumlara özgü kişiliğin gelişimini ve toplumsallaşma biçi‐
mini etkileyen grup görünümleri vardır. Bunlar, daha çok geleneksel ve  takım 
oyunları  içerisinde, yüz yüze ve  iletişimin kuvvetli olduğu birincil gruplar ve 
modern toplumlarda görülen takımdan çok bireysel olarak üyelerin birbirinden 
ayrı olduğu ve kitle  iletişim araçlarının yaygın olarak kullanılıp orta  seviyede 
iletişimin kurulduğu  ikincil gruplardır. Hangi grupta olursa olsun  rekreasyon 
yoluyla yapılan grup  çalışmaları, kişilere, diğerlerine yardım  etme,  toplumsal 
tanıma,  kendini  açıklama  ve  katılımlarda  kendini  başarılı  bulmayı  öğrenmesi 
için fırsatlar sunar. Ayrıca sorumluluk alma koşuluyla, çaba göstermek, işbirliği 
oluşturmak,  girişimci  ve  önderlik  özellikleri  edinme  gibi  olumlu  gelişmeler 
sağlayan grup çalışmaları, rekreasyon yoluyla duygusal ve  toplumsal sorunla‐
rın  çözülmesinde  de  yarar  sağlayabilmektedir.  Bunun  yanı  sıra,  rekreasyon 
aktivitelerinde gruplar olumlu yada olumsuz bir konuda birbirleri  ile  iletişime 
geçerler. Bu  iletişim  toplumsal  farklılıklar  tarafından  etkilenebilmektedir  (Kıl‐
baş, 2006). 

Toplumların boş zaman değerlendirme biçimleri, o toplumun normları 
ve  kuralları  tarafından  etkilenerek  farklılık  gösterebilmektedir.  Ayrıca moda 
yada  moda  olmayan  şeyler  toplumların  davranışlarını  doğrudan  olmasa  da 
psikolojik  biçimde  etkileyerek,  boş  zaman  değerlendirme  biçimlerine  nüfuz 
edebilir. 

Rekreasyon  etkinliklerinin biçimlerini belirleyen bir diğer öğe  ise  top‐
lumsal  kültürdür. Her  grup  rekreasyonu  ait  olduğu  kültürün  bir  parçasıdır. 
Toplumun  temel kültür yapısı  rekreasyon etkinlikleri üzerinde etkili olmakta‐
dır. Kültürel yapı göz önünde bulundurulmaksızın bir rekreasyon etkinliği dü‐
şünülemez. Rekreasyon etkinlikleri yöreye özgü ritüeller içermesi olasıdır. Hat‐
ta o kültüre rekreasyonun kurumsallaşma şekli bile o toplumun kültürüne özgü 
bir biçimde gelişim gösterir. Bir diğer  taraftan günümüzde modern ulaşım ve 
yaygın  iletişim ağları bu tip kültürel engellerin ortadan kalkmasını sağlasa da, 
ne yazık ki topluma özgü kültürel ritüellerin unutulmasını kolaylaştırmaktadır. 
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BOŞ ZAMAN DEĞERLENDİRME BİÇİMLERİNDE TEKNOLOJİ VE SOSYAL-
LEŞME İLİŞKİSİ 

Sosyalleşme  süreci, bireyin  doğuştan  başlayarak  toplum  üyeliğine  kabul  edil‐
mesine  kadar  geçen  tüm  evreleri  kapsamaktadır.  Sosyalleşme  süreci  ile  birey 
toplumun sosyal merkezine doğru ilerler ve toplumun kabul ettiği bir kişi hali‐
ne gelir (Ergün 2012). Bu süreç öncelikle aile ile başlar ve çevre ile devam eden 
psikolojik bir süreçtir (Köktaş 2006). 

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle tüketim ilişkileri de değişme uğ‐
ramış  ve  bilgi  daha  önemli  hale  gelmiştir.  Bunun  sonucunda,  bilgi  toplumu 
ortaya çıkmış ve  toplumsal yapı; ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki açıdan 
değişime uğramıştır. Buna bağlı olarak toplumsal normlar ve bireylerin iletişim 
şekilleri değişmiştir.  Sonuç  olarak,  bilgi  toplumunun  temel  öğesi  teknolojinin 
gelişimiyle sosyalleşmeyi derinden etkileyen yapılar ortaya çıkmıştır. Bu yapıla‐
rın temel alanı internettir. 

“İnternet ile sunulan yeni iletişim ve ortak platform uygulamaları, kar‐
şılıklı  iletişimi mümkün  kılmaktadır…”  (Toffler  1981;  s.442).  Böylece,  bireyin 
yakınlarıyla  olduğu  kadar  yabancılarla  da  etkileşimi  artırmaktadır.  İnternet 
kullanımı üzerinden bireylerin  sosyal  ihtiyaçlarını karşılaması ya da diğer bir 
ifadeyle  sosyal  temas veya  ilişki kurmasının birçok nedeni olabilir. Caplan  ‘a 
(2003)  göre  bireyler,  yüz  yüze  yapılan  geleneksel  sosyal  aktivitelerin  yerine, 
sanal üzerinden kişilerarası sosyal temas ya da aktiviteler gerçekleştirmeyi çok 
daha rahat, güvenli, etkili ya da etkileyici ve emniyetli olması sebebiyle  tercih 
etmektedir. Caplan (2003) bir diğer neden olarak; Yalnızlık, depresyon ve ken‐
dine güven eksikliğinin kişileri  sanal etkinliklere yönlendirdiğini  ifade etmek‐
tedir.  (Caplan 2003). Kiesler’a  (1986) göre  internet  ırk, yaş, cinsiyet ayrımı, sa‐
katlık ya da özürlülük, utangaçlık ortadan kalktığı  için özgür bir  iletişim plat‐
formu oluşturma potansiyeli taşıması sebebiyle çekici hale gelmiştir. Drucker’a 
(1995) gore  ise  internet,  çevrimiçi  forumlar kanalıyla  çevre, kamu politikaları, 
eğlence, kanser destek programları gibi birçok konuda tartışmalar yaratılmakta 
ve sosyal etkileşim ile sosyal hareketler yaratılmaktadır.  

Lee, Conroy ve Hii’a  (2003) göre gençler ortak  ilgi alanları ve gruplar, 
yerelle sınırlı olmayan değerlerin varlığı ve coğrafi olarak şekillendirilen norm‐
ların dışında farklı coğrafi normların varlığı sebebiyle; sanal üzerinden sosyal‐
leşme ihtiyacını gidermeyi tercih etmektedir. Bu tercih zamanla gençleri küresel 
bir davranış ve  tutum  içerisine girmesini  sağlayacak normlara yönlendirebile‐
cektir. Kobak ve Biçer’e  (2008) göre  internet, bağımsız,  sınırsız, korunaklı, öz‐
gürlükçü, formel yapıların yoğun olmadığı ve sürekli yenilenen yapısıyla genç‐
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ler  için bir cazibe merkezi olmuştur. Son zamanlarda hızla kullanıcı kitlesi ge‐
nişleyen  sosyal  paylaşım  ağlarında  bireylerin  kendilerini  ifade  edebilmeleri, 
eğlenerek streslerini atabilmeleri, ortak amaçlar ya da görüşler doğrultusunda 
birleşebilmeleri mümkün hale gelmiştir.  

Öte yandan sosyalleşmenin internet kullanımı üzerinden gerçekleşmesi 
bağlamında, internet kullanımının kitlesel boyutlarını inceleyen araştırmaların‐
da  incelenmesi  önem  arz  etmektedir. Bu  bağlamda, Aksüt  ve Batur  (2007:41) 
çalışmalarında; “Ergenlerin yüzde yüzüne yakını,  internet kullanımının zarar‐
dan  çok  fayda  getirdiğini  ve  internetin  bilinçli  olarak  kullanılması  hem  bilgi 
açısından hem de zamanı doğru olarak değerlendirme açısından önemli oldu‐
ğuna inandıklarını” belirtmişlerdir. Bu çalışmanın bir diğer bulgusu ise ergenle‐
re göre internetin en etkileyici yönü istendiği an her şeye ulaşılabilme şansının 
olmasıdır.  

BOŞ ZAMANDA İNTERNET KULLANIMI VE SOSYAL MEDYA 

İnternet’in günümüzde en yaygın boş zaman değerlendirme araçlarının başında 
geldiği söylenebilir.  İnternetin birçok farklı boş zaman değerlendirme seçeneği 
sunmasından dolayı bugün bireylerin boş  zaman deneyimlemeleri ve boş  za‐
mana erişimleri değişime uğramış durumdadır (Bryce, 2001).  

Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu’nun 2011 yılı son çeyreği verileri‐
ne  bakıldığında  Türkiye’de  geniş  bant  internet  abonesi  sayısı  14.046.168’dir. 
Ayrıca, BTK (2011) verilerine göre; 2002 yılında mevcut  internet abonesi sayısı 
sadece  18.604’dir  ve  2011  yılı  sonuna  kadar  her dönem  artış  göstermiştir. Bu 
veriler internet kullanımının son derece yüksek bir ivmeyle arttığını göstermek‐
tedir. 

Internet World Stat’ın 2011 sonu açıkladığı verilerine göre dünya nüfu‐
sunun %37,5’u  (2,267,233,742)  internet  kullanıcısı  durumunda  ve  2011 Mart‐
Aralık  arasında  ortalama  aylık  172,227,737  kişi  yeni  internet  kullanıcısı duru‐
muna  gelmiştir.  Türkiye’de  internet  kullanıcı  sayısı  Temmuz  2010  verilerine 
göre 35 milyon civarı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’deki kullanıcı sayı‐
sının değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 1. Türkiye’deki İnternet Kullanıcı Sayısı 

Yıl  Kullanıcı Nüfus % Oran 
2000  2,000,000 70,140,900 2.9 % 
2004  5,500,000 73,556,173 7.5 % 
2006  10,220,000 74,709,412 13.9 % 
2010  35,000,000 77,804,122 45.0 % 

Kaynak: Internet World Stat 
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Görüldüğü  üzere  Türkiye’de  internet  kullanıcı  sayısı  çok  hızlı  bir  bi‐
çimde  artış  göstermiştir. Bu  artışlar,  bireylerin  sosyal  ihtiyaçlarını da  internet 
üzerinden gidermeye yönlendiğini de göstermektedir. Nitekim, Internet World 
Stats’ın Aralık 2011 verilerine göre Türkiye’de 30,963,100 kişi Facebook kullanı‐
cısıdır.  Facebook  kullanım  oranı  bir  önceki  yıla  göre %39.3  artış  göstermiştir.  
Dünya’da  ise  Facebook  kullanım  oranı Haziran‐Aralık  2011  aralığında %11.5 
artış  göstererek  799.092.160  kişiye  ulaşmıştır.  Sosyal medya  büyüklüğü  anla‐
mında  sadece  Facebook  kullanıcı  sayısı  bile  oldukça  yüksek  gözükmektedir. 
İnternet üzerinde kullanıcıları bulunan diğer sosyal medya siteleri, sosyal pay‐
laşım siteleri ve forumlarda göz önünde bulundurulursa sosyal medya kullanıcı 
sayısının büyüklüğü anlaşılabilecektir.  

Pruijt’e  (2002)  göre  internet,  ideal  bir  kişilerarası  iletişim  aracı  duru‐
mundadır. Bu nedenle  toplumsal sermayenin bir araya gelmesi ve bağlanması 
açısından  birçok  olanağı  da  beraberinde  getirmektedir.  Günümüzde  insanlar 
sohbet odaları, web siteleri, anlık mesajlaşma programları gibi sosyal ağ olanak‐
larıyla yeni arkadaşlıklar yaratmakta ve eski arkadaşlıklarını da zaman ve me‐
kandan  bağımsız  olarak  sürdürebilmektedir.  Sosyal  ağlar  bugün  toplumsal 
sermayenin gelişiminde önemli rol oynayan bir boş zaman değerlendirme faali‐
yeti olarak görülmektedir. 

Blossom’a (2009) göre ise sosyal medya, her bireyin diğer birey grupla‐
rını  etkilemesini mümkün  kılan,  yüksek derecede  ölçeklenebilir ve  erişilebilir 
iletişim teknolojileri ya da teknikleridir. Blossom’a (2009) göre sosyal medyanın 
genel özellikleri şunlardır: 

 Yüksek derecede ölçeklenebilir be erişilebilir teknolojiler kullanılan, 

 Bireysel  olarak  insanların  diğer  birey  grupları  ile  iletişim  kurmasını 
olanaklı kılan 

 Yüksek dereceli ölçeklenebilir olmasından dolayı gerçek etki alanı ölçü‐
lebilir olan bir iletişim platformudur. 

Yine Blossom’un (2009) yaptığı gruplandırmada sosyal medya araçları şu şekil‐
de sıralanmaktadır: 

 Kişisel yayınlama platformları (Twitter, Webblog vb.) 

 İşbirlikli yayınlama (Wikiler) 

 Sosyal Ağ yayınlaması (Facebook, Myspace vb.) 
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 Geri  bildirim  ve  tartışmalar  (Amazon.com,  hepsiburada.com  vb.  yorum 
yapılabilir) 

 Birleştirme ve filtreleme (youtube, flickr vb.) 

 Widgetler ve mahsuplar 

 Kişisel pazarlar ve pazarlaması(e‐bay, craiglist). 

Birçok ihtiyacın sosyal medya aracılığıyla yapıldığını iddia eden birçok çalışma 
vardır. Hazar (2011), yakın bir gelecekte internet kullanımını sosyal medya ve 
uygulamalarının tamamının oluşturacağına dikkat çekmiştir. Ayrıca sosyal 
medyanın sadece kişiler arası iletişimi değil aynı zamanda oyun, bilgi edinme, 
arama yapma gibi birçok işlevler yerine getirdiğini, bu yüzden kişilerin hemen 
her ihtiyacını karşılamaya çalıştığından söz etmektedir. Böylece Hazar, aradığı 
her şeyi sosyal medyada yakalayan bireylerin başka bir ihtiyacı olmayacağını 
söylemiştir.  Buna ek olarak; sosyal medya sadece bireylerin sosyalleşme, takdir 
edilme ya da takip edilme isteğinin zıttına; toplumda izleyici olma ve yalnız 
kalma isteği gibi bireylerin psikolojik isteklerini de karşılayabilmektedir.   

Öte yandan, Rojek’e  (2000) göre boş  zaman değerlendirme  faaliyetleri 
genellikle madde  bağımlılığı,  alkolizm,  tehlikeli  cinsellik  arayışları,  şiddet  ve 
cinayet gibi  toplumsal bütünlüğü bozan  faaliyetlerin nedensel  faktörüdür. Bu‐
radan hareketle,   Online ortamların anonim bir yapıya  sahip olması,  ideolojik 
grupların  kurulması  ve  sapkın  ve  yasadışı  bilgi  ve  imajları  aktarma  olanağı 
sunmasının  günümüz  toplumu  için  tehlikeli  bir  yapı  oluşturabileceği  de  göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

TOPLUMSAL AÇIDAN GELECEKTE BOŞ ZAMANLAR 

Gelecekte  boş  zamanın  önemi  artmaya  devam  edecektir. Günlük,  haftalık  ve 
ömürlük çalışma sürelerinin azalması ve paralel olarak artan boş zaman insan‐
larda düşünce değişikliklerine yol açmıştır. Ayrıca boş zamanın artmasıyla bir‐
likte doğru orantılı bir biçimde artan gelir,  insanları daha  farklı ve  çeşitli boş 
zaman  aktivitelerine  yöneltmiştir.  1950‐2010  yılları  arasındaki  yarım  yüzyıllık 
periyot  incelendiğinde sayısal olarak yıllık 86 boş gün  toplamından, yıllık 180 
boş güne doğru gidildiği görülmektedir. Bu durumda  iş  toplumundan boş za‐
man toplumuna doğru bir geçişi işaret etmektedir (Ergüven, 2012). 

  Tezcan’a  (1994) göre gelecekte boş zamanın önemi daha da artacaktır. 
Tezcan boş zamanı değerlendirme gereksinimi ve olanaklarındaki artışın öngö‐
rüsünü aşağıdaki gibi sıralamaktadır: 
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1. Nüfus: Nüfustaki  artış  dünyada  boş  zaman  değerlendirme  olanaklarının 
artırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

2. Sanayileşme:  toplumlarda  sanayileşme  ilerledikçe,  işçilerin yeniden üreti‐
me katılması için zihinsel ve fiziksel olarak yenilenmelerini sağlayacak boş 
zaman değerlendirme gereksinimlerinde artış olacaktır. 

3. Kentleşme: Sanayileşmenin bir sonucu olarak kente göç artacaktır. Dolayı‐
sıyla açık alan  rekreasyon etkinlikleri giderek artacak ve bu konuda kay‐
nakların çeşitlendirilmesi ve korunması oldukça önemli hale gelecektir. 

4. Teknoloji ve Otomasyon Etkisi: boş zaman aktivitelerinin gerçekleştirilmesi 
için hazırlanan mekanlar, araçlar ve gereçler, gelişen bilim boş zaman de‐
ğerlendirme biçimlerini derinden etkilemektedir. 

5. Ekonominin Gelişmesi ve Gelir Düzeyindeki Artış: gelir düzeyindeki artış‐
lar boş zaman endüstrisinin gelişimine ve ticari rekreasyonun daha da fazla 
önem kazanmasına neden olacaktır. 

6. Turizmin Gelişmesi: ulaşımın ucuzlaması ve  teknolojik gelişmeler  turizm‐
de artışa neden olacaktır. 

7. Okulların Rolü: Boş zaman değerlendirmenin öneminin anlaşılması ile bir‐
likte okullarda boş zamanın verimli kullanılması yönünde eğitim verilme‐
ye başlanacaktır. Böylece bireylerin daha sağlıklı ve daha yetenekli birikim‐
lere sahip olması sağlanabilecektir. 

8. Çalışma zamanında azalma: Boş zamanlar çalışma saatlerine göre giderek 
artış gösterecektir.  

Gelişme ve değişme hızı gözlemlendiğinde, bu  faktörlerin  içindeki  en 
önemli etken teknoloji olarak ön plana çıkabilmektedir. Teknoloji bugün evdeki 
günlük yaşamdan dışarıdaki boş zaman  imkanlarına kadar her şekilde etkisini 
yoğun biçimde hissettirebilmektedir. Özellikle  internetin, gerçek hayatta yapı‐
lan boş zaman imkanlarının yapılış biçimlerini de olumlu veya olumsuz biçim‐
de derinden etkileyebileceği söylenebilir. 

SONUÇ 

Endüstri  Devrimi  sonrasından  günümüze  kadar  değişen  toplum  yapısı  ve 
normları iş ve boş zamanı derinden etkilemiştir. Boş zaman sosyolojisi bir top‐
lumu  tanımak  gayesiyle  o  toplumun  boş  zamanlarındaki  faaliyetlerini  incele‐
mek ve buradan hareketle belli sonuçlar çıkarmak üzerine bina edilen bir disip‐
lin  olması  nedeniyle  sosyolojinin  temel  çalışma  alanlarından  birisidir. Ancak 
literatüre bakıldığında bu konuda sınırlı çalışmalara rastlandığı gözlemlenmiş‐
tir. 
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Boş zaman değerlendirme biçimleri ve bunların gerçekleştirdiği fonksi‐
yonlar bireylerin sosyal ve  fiziksel  ihtiyaçlarının ve arayışlarının  tatminine yö‐
nelik olarak şekillenmiştir. Ancak boş zaman etkinlikleri, her ne kadar  iş yaşa‐
mının dışında bir olgu olarak görülse de; kapitalizm gibi bir sistemin sürdürül‐
mesi için varlığını sürdürmek zorundadır. 

Boş zaman değerlendirme aktiviteleri, ister tek başına ister kollektif ola‐
rak bireylerin sosyalleşme  ihtiyaçlarını  tatmin etmektedir. Bunun yanı sıra, bu 
aktiviteler bireylerin çocukluk döneminden, gelişim , hatta yetişkinlik dönemine 
kadar kişiliğini ve toplumsal normların öğrenilmesini beslemektedir. Ancak son 
yıllarda teknolojinin gelişimine paralel olarak bilgi toplumunun ortaya çıkması 
toplumsallaşma ve boş zaman değerlendirme biçimlerini etkilemiştir.  

Bireyler arası  ilişkileri  inceleyen bilim dalı olan sosyolojinin yeni çalış‐
ma konularından biriside toplumsallaşmanın sanal ortama taşınmasıdır. Çünkü 
sosyal  ilişkiler sistemi gerçek hayattan sanal ortamlara doğru kaymaktadır. Bu 
nedenle değişen teknoloji ve  internet kullanımının yaygınlaşması, toplumlarda 
boş zaman değerlendirme aktivitelerinin gerçekleştirme biçimlerini de internete 
taşımaktadır. Bununla birlikte sosyal ilişkiler internet üzerinden, özellikle sosyal 
paylaşım siteleri ile gerçekleşmeye başlamıştır.  

Toplumlar Endüstri Devriminden bu yana  iş  toplumundan boş zaman 
toplumuna doğru bir kayış sergilemektedir. Çalışma saatlerinin azalması ve boş 
zamanlardaki bu artış, kapitalizm açısından düşünüldüğünde toplumdaki tüke‐
timin artırılmasına yönelik bir durum olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu tüke‐
tim artışı gittikçe büyüyen bir boş zaman endüstrisini beslemektedir. Bir diğer 
taraftan  toplumsal  açıdan    gelecekte  boş  zaman  değerlendirme  aktivitelerini 
etkileyecek  faktörler nüfus, sanayileşme, kentleşme,  teknoloji ve otomasyonun 
etkisi,  ekonominin  gelişmesi  ve  gelir  düzeyindeki  artış,  turizmin  gelişmesi, 
okulların rolü, çalışma zamanında azalma olarak sıralanabilmektedir. Bu faktör‐
ler arasında en önemli  faktörün  teknoloji olduğu öngörülebilir. Bu öngörünün 
doğrulanması  için konu hakkında kapsamlı bir bilimsel araştırmanın yapılma‐
sına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı; otistik özellik gösteren çocuklara yönelik hazırlanan 12 haftalık masa 
tenisi çalışmalarının değerlendirilmesi. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan 12 haftalık otistik 
çocuk eğitim programı  içerisine masa tenisi çalışmaları eklenmiştir. Hazırlanan program 15 
Şubat – 17 Mayıs 2010  tarihleri arasında ilk iki hafta günde 1 saat, 3. haftadan itibaren gün‐
de 2 saat masa tenisi çalışmalarını kapsamaktadır. Otistik özellik gösteren 15 yaşındaki öğ‐
renciye uygulanan masa tenisi beceri eğitiminin  ilk başlangıcında öğrencinin masa tenisine 
pek fazla ilgi göstermediği, ikinci hafta toplara ve rakete ilgi duymaya başladığı, üçüncü haf‐
ta çalışmalar doğrultusunda raket ile topu buluşturup hedefe attığı ve daha sonra ki haftalar 
bol tekrar ile çalışmaları sürdürüp masa tenisini geliştirdiği ve hatta 12. Hafta yapılan masa 
tenisi turnuvasına katılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Otistik, Otizm, Masa Tenisi 
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GİRİŞ 

Otizm ilk olarak çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından; yaşam boyu süren, 
sosyalleşme, dil,  iletişim ve diğer birçok etkinlik alanını etkileyen bir sendrom 
olarak tanımlanmıştır. Otizm, duygusal ve sosyal ilişkilerde kısıtlılık, dilin geli‐
şiminde gecikme ve tekrarlayıcı garip davranışlarla karakterize olan bir bozuk‐
luk olarak da  tanımlanabilir. Bu sendromda klinik belirtilerin  şiddeti bireyden 
bireye değişiklik göstermektedir. Bu nedenle, otistik spektrum içinde en hafiften 
en ağıra kadar değişik şiddette otistik davranış belirtileri görülebilir (Fazlıoğlu, 
2004). Bu belirtileri;  toplumsal  ilişkilerin gelişiminde bozukluk,  sözel ve  sözel 
olmayan  iletişimde  bozukluk,  takıntılı,  tekrarlayıcı  davranışlar,  ilgi  alanının 
kısıtlılığı ve darlığı  şeklinde  temel gruplarda  toplamak mümkündür. Çocukta 
normal dil gelişiminin yetersizliği ve gecikmesi ile birlikte görülen sosyal, zihin‐
sel,  davranışsal  ve  iletişimsel  yetersizlikler  veya  farklılıklar  bir  gelişme  özrü 
olan  “otizm”in  en  önemli  belirtileridir  (Koçbeker  ve  Saban,  2008).  Bu  alanda 
yapılan  araştırmalar,  otizmin  görülme  oranının  on  binde  dört‐beş  olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca, otizmin görülme oranı erkek çocuklarda kız çocuklara 
oranla dört‐beş kat daha fazladır (Korkmaz 2000). 

  Geçmişten günümüze kadar geçen süreçte otizmle  ilgili birçok konuya 
açıklık getirilmiştir. Başlangıçta Kanner’in de vurguladığı gibi otistik davranış‐
ların, anne‐babaların  çocuğuna mutlu bir yaşam  sunamamasından kaynaklan‐
dığı  ileri  sürülmüştür.  Zaman  içinde  yapılan  çalışmalar  sonucunda,  otizmde 
birçok  faktörün  rol  oynadığı  anlaşılmıştır. Günümüzde  otizm  artık  uzmanlar 
tarafından  nöropsikiyatrik  bir  bozukluk  olarak  tanımlanmaktadır  (Fazlıoğlu, 
2004). 

  Çocukta  normal  dil  gelişiminin  yetersizliği  ve  gecikmesi  ile  birlikte 
görülen sosyal, zihinsel, davranışsal ve iletişimsel yetersizlikler veya farklılıklar 
bir  gelişme  özrü  olan  “otizm”in  en  önemli  belirtileridir  (Koçbeker  ve  Saban, 
2005). Bebeklik dönemine ilişkin en önemli belirti ise göz ilişkisi kuramamaları‐
dır. Otistik çocuklar okul öncesi dönemde yaşıtları ile ilişki kurup geliştiremez‐
ler. Genellikle  tek başlarına yapabilecekleri  işlerle uğraşırlar. Diğer  çocukların 
oyunlarına  katılmazlar.  Cansız  nesnelere  geliştirdikleri  bağlanma,  insanlara 
geliştirdikleri bağlanmadan daha belirgindir (Bodur ve Soysal, 2006). 

   Otizmli  çocuklarda  beden  algısında,  bir  hareketin  taklit  edilmesinde, 
hareketin ardışık ve amaçlı olarak yapılmasında, amaçlı yönergeye uygun oy‐
nama becerilerinde zayıflık, karşılıklı etkileşime girememe, stereotipik davranış‐
lar  sergileme gibi problemler görülmektedir. Bu problemlerin kaynaklarından 
birisinin çocukların duyusal sistemlerindeki bozukluklar olduğu düşünülmek‐
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tedir  (Korkmaz,  2003). Bu nedenle, otizmli  çocukların  tedavilerinde duyu‐algı 
becerilerini geliştirici programlara yer verilmesi önemlidir. Bu çocukların teda‐
visindeki  amaç;  onların  farklılıklarının  kabul  edilerek,  kısıtlılıklarının  en  aza 
indirgenmesi ve dünyayı biraz daha iyi anlamalarına yardımcı olmak olmalıdır. 
Otistik çocuklarda karşılıklı sosyal iletişimdeki yetersizlik de oldukça yaygındır. 
Çocukların bazıları iletişim kurmada soğuk davranırken, diğerleri iletişim kur‐
mak  isteyen kişilerden kaçma eğilimindedir. Bazı çocuklar  ise  iletişim kurmak 
isteyebilirler ama bu  iletişimi başlatmada ve devam ettirmede zorlanırlar  (Gü‐
nal, 2007). 

  Otistik  çocuklarda,  farklı  kognitif  gelişimler  söz  konusudur.  Bununla 
birlikte hayal etme yeteneklerinde de değişilk derecelerde yetersizlikler vardır. 
Bu  çocuklar  diğer  çocuklarla  beraber  bir  oyuna  katılamayıp  kendi  başları‐
na kalabilirler  (Günal, 2007). Otizmli bir çocuğun  tedavisinde bütün bu yakla‐
şımların her birinin önemli bir yeri vardır (Koçbeker ve Saban 2005).  

 Rett Sendromu %80 

 Asperger Sendromu %40 

 Çocukluğun Tümleşik Olmayan (Dezintegratif) Bozukluğu %80 

 Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Atipik 
Otizm) %40 

 Otizm %80 (Doğangün, 2008) 

  Günümüzde  otizm,  ciddi  boyutlarda  engel  teşkil  edici  bir  rahatsızlık 
olsa da, tedavi edilebilmekte ve daha etkin müdahalelerin ve daha uygun sosyal 
hizmetlerin gelişmesiyle birlikte otistik insanlar için sonuçlar daha iyi hale gele‐
bilmektedir.  Erken  teşhis  ve müdahale  bilhassa  çocukların  gelecekte  gelişim 
kaydetmeleri açısından son derece önemlidir. Birçok otistik insan gizil güçlerini 
ortaya çıkarmayı başardığında gelecekte normal bir yaşama sahip olabilmekte‐
dir  (Koçbeker ve Saban, 2008). 

  Otizmli  çocukların diğer  çocuklarla  iletişimi  kopuktur  ve  grup  içinde 
çalışamazlar.  Şurası  muhakkak  ki  çocuğun  sosyal  becerileri  düzeltilebilirse, 
çevresindeki kişilerle uyumlu bir yaşama girecektir. Sosyal becerilerin öğrenil‐
mesi öncelikle  çevreyi anlamlı yaparak yaşamlarını zenginleştirme amacı  taşı‐
malı, sonra çevredeki kişiler tarafından kabul edilmeleri düşünülmelidir. Çevre 
tarafından  kabul  edilsinler diye  sıkı  bir  çalışmaya  sokarsak  çocukların  güven 
duygularını zayıflatabiliriz. İlişkilerde doğru davranıp davranmadığının huzur‐
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suzluğunun içine düşerek stres yaşayabilir ve kendilerini tamamen kapatabilir‐
ler (Borazancı Persson, 2003). 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu  

Araştırmada  otizm  rahatsızlığı  olan  çocukta masa  tenisi  çalışmalarının  uygu‐
lanmasına yönelik olarak Marmara Otizm Gençlik ve Spor Kulübü’nde öğrenci 
olan 15 yaşındaki %80 otizmli bir öğrenci ele alınmıştır. Otizm spekturmundaki 
bireylerde,  çeşitli  kombinasyonlarda ve değişen  şiddet derecelerinde kalıplaş‐
mış (stereotipik) davranışlar görülebilir. Otistik Bir Çocuk;  

 Başkalarına karşı ilgisizdir.   
 Göz temasından kaçınır.   
 Başkaları ile kendiliğinden iletişim kurmaz.   
 İsteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtir.  
 Diğer çocuklarla oynamaz.   
 Sürekli bir konu üzerinde konuşur. Sebepsiz şekilde ağlar, güler ve 

sebepsiz davranışlarda bulunur.   
 Anlamsız sözleri üst üste tekrarlar.   
 Nesneleri  tutup  sürekli  döndürmekten  hoşlanır. Değişikliklerden 

hoşlanmaz.  
 Yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamaz (Otizm nedir, t.y.). 

Davranışları sergilemektedir.  

Araştırma Yöntemi 

Araştırmada 15 yaşında %80 otizmli öğrenciye masa  tenisi çalışmalarını uygu‐
latmak  için normal öğretim programının  içine  12 haftalık masa  tenisi  çalışma 
programları eklenmiştir. 

Hazırlanan  12 haftalık  antrenman programının  içerisine  otizmli bireyin 
dikkat dağınıklığı olduğundan dolayı,  ilk 2 hafta günlük 1 saat. 3. ve 4. Hafta 
otizmli bireyin odaklanma ve dikkat süresinde artış gözlemlendiği için, günde 2 
saat masa tenisi programını eksiksiz uygulayabileceği varsayılarak günlük ola‐
rak yaptığı tüm aktivitelerin içerisine masa tenisi çalışma programı eklenmiştir. 

 Birinci ve  İkinci Hafta; Masa tenisi toplarına  ilgisi gözlemlenmiş, masa 
tenisi topları kovaya atılması istenmiş ve isabet yüzde çalışmaları yaptı‐
rılmıştır. 

 Üçüncü Hafta; Sarkaç çalışmaları yapılarak Forhand tekniği çalışmaları 
yaptırılmıştır. 



II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 558

 Dördüncü hafta; Sarkaç çalışmaları masa üstüne alınarak Forhand  tek‐
niği çalıştırılmıştır. 

 Beşinci Hafta; Masa  tenisi  topları  ile  raketin  buluşma  çalışması  yaptı‐
rılmıştır.. 

 Altıncı hafta:   Antrenör  eşliğinde,  ralli  çalışmaları  çalışmaları yaptırıl‐
mıştır. 

 Yedinci Hafta; Backhand tekniği çalışmaları yaptırılmıştır.  

 Sekizinci Hafta:  Forhand  ve  Backhand  tekniği  karma  olarak  çalıştırıl‐
mıştır. 

 Dokuzuncu Hafta; Forhand, Backhand rallileri ve servis çalışmaları yap‐
tırılmıştır. 

 Onuncu Hafta; Forhand ve Backhand  isabet yüzdeleri.  alışması yaptı‐
rılmış %80 otizmli bireyle yavaş yavaş karşılıklı oynanmaya başlanmış‐
tır. 

 Onbirinci Hafta; Masa Tenisi oyunu antrenör eşliğinde yapılmıştır. 

 Onikinci Hafta; %80 otizmli bireyin Turnuvaya katılımı sağlanmıştır. 

 

 12  haftalık  süre  içerisinde  çocuğun  normal  eğitim  programı  dahilinde 
uygulanan masa tenisi programı kayıt altına alınmış, resimleri çekilmiştir.  

Verilerin toplanması  

Çalışmayı bitirebilmek  için otizmli öğrenci  ile beraber yapılan  çalışmalar veri 
haline getirilmiştir.  İsabet yüzdeleri, Topla raketin buluşma yüzdeleri ve Masa 
Tenisi maçı esnasında ki yüzdeleri baz alınmıştır. 

Bu çalışma 12 hafta sürüp ilk 2 hafta her gün günde 1 saat, sonraki 2 hafta 
her gün günde 2 saat masa tenisi çalışılmıştır.  

 Verilerin Analizi 

Otizmli  çocuğun masa  tenisi  çalışmaları  aşamasında  yaptırılanlar  ve  yapılan 
gözlemler sonucu elde edilen veriler bulgular bölümünde sunulmuştur. 

 Birinci ve İkinci Hafta;. Masa tenisi toplarına ilgisi gözlemlenmiş, masa 
tenisi topları kovaya atılması istenmiş ve isabet yüzdeleri gözlenmiştir. 
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 Üçüncü Hafta;  Sarkaç  çalışmaları  yapılarak  Forhand  tekniği  gözlem‐
lenmiştir. 

 Dördüncü hafta; Sarkaç çalışmaları masa üstüne alınarak Forhand  tek‐
niği gözlemlenmiştir. 

 Beşinci Hafta; Masa  tenisi  topları  ile  raketin  buluşması  sağlanmış  ve 
gözlenmiştir. 

 Altıncı hafta: Ralli çalışmaları gözlenmiştir. 

 Yedinci Hafta; Backhand tekniği gözlemlenmiştir.  

 Sekizinci Hafta: Forhand ve Backhand tekniği gözlenmiştir. 

 Dokuzuncu Hafta; Forhand, Backhand rallileri ve servis çalışmaları göz‐
lemlenmiştir. 

 Onuncu Hafta; Forhand ve Backhand isabet yüzdeleri gözlemlenmiştir. 

 Onbirinci Hafta; Masa Tenisi oyunu gözlemlenmiştir. 

 Onikinci Hafta; Sporcunun Turnuvada ki durumu ve oyunu gözlenmiş‐
tir. 

Yapılan çalışmalar da 15 yaşında ki %80 Otizmli bireyden kovaya atmış ol‐
duğu her 20 toptan %80‐%90 başarı sağlanması beklenmiş olup, yapılan sarkaç 
çalışması ve Forehand ve Backhand tekniklerinden de maç esnasında da % 80‐ 
%90’lık bir başarı sergileyip sergilemediği gözlemlenmiştir.   

BULGULAR 

Araştırmada  incelenen  bireyin masa  tenisi  çalışma programı  öncesinde,  çocu‐
ğun masa tenisine pek fazla ilgisi olmadığı, yalnızca masa tenisi toplarıyla ilgi‐
lendiği gözlemlenmiştir. Ailesinden ve diğer kulüp çalışanlarından elde ettiğim 
bilgi doğrultusunda  çocuğun  şiddetli  öfke  nöbetleri  yaşadığı;  (Kendi  kendine 
anlamsız çığlık atmalar bağırmalar eğitmenine şiddetli davranışlar yumuk atma 
tekme atma ısırmaya çalışma, istemediği bir şeye zorlandığında kaçıp gitmek ve 
kendi parmağını ve kollarını  ısırmak, yemeğe karşı aşırı düşkünlük vb.) ve bu 
sebeple masa tenisi çalışmalarının sağlıklı yapılamadığı öğrenilmiştir.  

Birinci  hafta  ilk  olarak  çalışmalara  çocuğun  en  çok  ilgisini  çeken  şey 
olan masa tenisi toplarıyla başlanmıştır.  1 metre uzağa konulan kovaya topları 
fırlatması istenmiş ve gayet başarılı olduğu görülmüştür. Kovada 20 top olup 1 
saat boyunca kovaya  top atma çalışması yaptırılmıştır. Bu çalışmada amaç ço‐
cuğun masa  tenisi  toplarını  sevmesini  ve  bundan  zevk  almasını  sağlamaktır. 
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Birinci haftanın ikinci bölümünde 1 metre olan mesafe 1.5 metreye ve ardından 
2 metreye  çıkarılmış  ve  aynı  başarıyı  burada  da  göstermiştir. Masa  tenisine 
geçmek  için kovaya atılan toplarda   %90 başarı  istenmiştir. %90 ı bulamasa da 
%80 civarında başarı ortalamasıyla ilk haftaki çalışma tamamlanmıştır. Kovaya 
her defasında 20 top atması istenmiştir.  El‐göz koordinasyonu çalışması olarak 
da bu  top  fırlatma  çalışmasının masa  tenisine olumlu yönde etkisi olduğu bi‐
linmektedir. 

İkinci hafta aynı fırlatma çalışmalarını masa tenisi masasında yapmasını 
istedik. Kovayı filenin diğer tarafına koyup, önce çapraza sonra paralele fırlat‐
ması istenmiş ve yine başarılı bir performans sergilemiştir. Kovada 20 top olup 
1 saat boyunca kovaya top atması istenmiştir. Daha sonra topu yandan fırlatma‐
sını isteyip hedef gösterilmiş ve hedefi vurması istenmiştir. Ve yine başarılı bir 
performans  göstermiştir..  İsabet  oranının %80‐%90  arasında değiştiği  gözlem‐
lenmiştir. Kovaya her defasında 20 top atması istenmiştir. Bu çalışmaların yanı‐
na ekstra olarak ilk hafta yapılan kovaya top fırlatma çalışmaları da eklenmiştir. 
Ayrıca yakalama çalışmalarına başlanmıştır ve bu sayede el göz koordinasyon 
gelişimi amaçlanıp bu doğrultuda başarılı sonuçlar alınmıştır.  

Üçüncü hafta çocuğu raketle tanıştırıp ne işe yaradığı anlatılmış ve gös‐
terilmiştir. Uzun bir borudan aşağı  ince  ip  ile  top  sarkıtılarak  raket  ile  teknik 
öğretilme  amaçlı  sarkaç  çalışmalarına  geçilmiştir.  Forhand  tekniği  gösterilmiş 
ve doğru teknikte yardımlı olarak yapılması istenmiştir. Daha sonra sarkaç du‐
var kenarına alınmış ve duvara topu atması istenmiştir. Burada forhand tekniği 
temel olarak geliştirilmiş ve ödül yöntemi ile pekiştirilmiştir. 

Dördüncü hafta sarkaç çalışmasının verdiği olumlu sonuçlar neticesin‐
de masaya geçilmiştir. Aynı sarkaç sistemi masa önüne konulmuştur ve forhand 
tekniği ile burada vuruş yapılması istenmiştir. Daha sonra yine olumlu sonuçlar 
neticesinde  sarkaç masa önünden alınıp hoca  çocuğun yanından masa üstüne 
top bırakmış ve hareket halindeki topa masaya çarptıktan sonra vurması isten‐
miştir. İlk etapta top karşı tarafa geçmemiştir. El göz koordinasyonu sağlandık‐
tan sonra hareket halindeki top ile raketi buluşturup topu karşı tarafa geçirdiği 
gözlemlenmiştir. Bu  çalışma bol  tekrar ve ödül  ile pekiştirilmiştir. Hedefe  top 
fırlatma sayısında kovada 20 top olup, 20x5 100 tekrar yaptırılmıştır. Daha sonra 
topları masanın çaprazına ve paraleline atması istenmiştir. Yine çalışmanın ver‐
diği bu olumlu sonuçlar ödül ile çocuğa sevdirilmiş ve pekiştirilmiştir. Çocuğun 
yanından bırakılan toplar daha sonra 20cm uzağından önüne atılmıştır ve aynı 
şekilde vurması istenmiştir. Bu çalışmada ilk etapta zorlandığı gözlemlenmiştir. 
Daha sonra 20cm karşıdan atılan toplara vurmaya başlamıştır ve topları filenin 
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diğer  tarafına  atmayı  başarmıştır. Mesafe  biraz  daha  açılarak  40cm  uzaktan 
toplar  fırlatılmış ve  çocuğun vurması  istenmiştir.  İlk etapta yine zorlanmış ve 
daha sonra topları hedefe ulaştırmıştır. Bu mesafe  dördüncü haftanın sonunda 
masanın karşısından top atmaya kadar gitmiştir ve başarılı sonuçlar vermiştir.  

Beşinci hafta çocuk ile birlikte hoca da eline raket almıştır. Masanın kar‐
şısından önce masaya bir kez topu sektirip karşıya raket ile topu çocuğun vura‐
bileceği  şekilde göndermiştir.  İlk denemelerde  çocuğun  topa vuramadığı göz‐
lemlenmiştir. Daha  sonra  el  göz  koordinasyonunu  sağlamış  ve  topu  raket  ile 
buluşturmuştur. Bol bol tekrarlanarak doğru teknik pekiştirilmiştir. Topu hede‐
fe atması istenmiş ve önce masanın çaprazına sonra da paraleline atma çalışma‐
ları yapılmıştır. Bu sayede çocuk forhand tekniğini kavramıştır. İsabetli yaptığı 
her atıştan sonra çocuk takdir edilmiş ve çocuğa ödül verilmiştir. Forhand tek‐
niği bu şekilde kavrandıktan sonra hoca karşıdan servisle topu gönderip çocu‐
ğun vurmasını istemiştir ve çocuk isabetli bir vuruş yapmıştır. Daha sonra ralli 
çalışmalarına  geçilmiştir.  İlk  etapta  1‐2  top  anca  yapılmıştır  ve  çocuğu masa 
tenisinin mantığı gösterilmiştir. Başlarda zorlansa da bunu hem anlamış hem de 
yapmaya  çalışmıştır.  Beşinci  haftanın  sonunda  çocuk  ile  6  tane  karşılıklı  top 
atılmıştır. 

Altıncı  hafta  ralli  çalışmalarının  pekiştirilmesi  amaçlanmıştır.  Beşinci 
haftanın sonunda yapılan karşılıklı oynama çabalarının vermiş olduğu olumlu 
sonuçlar bu hafta da devam etmiştir ve ralli sayısı bu hafta sonunda 20 ye çık‐
mıştır. Çocuğun artık masa tenisinin nasıl oynandığını az çok kavradığı gözlem‐
lenmiştir. Altıncı haftanın sonunda backhand tekniğine geçilmiştir. Çocuk man‐
tığı  az  çok  kavradığı  için  backhand  tekniğinde  çok  fazla  zorlanmadığı  görül‐
müştür. Başlarda topu filenin karşısına atamasa da haftanın son gününde %30‐
40 ortalama ile topu karşı tarafa göndermeyi başarmıştır. 

Yedinci hafta daha çok backhand tekniğine ağırlık verilmiştir. Bununla 
birlikte yavaş yavaş adımlama çalışmalarına geçilmiştir. Backhand tekniği çalı‐
şılırken doğru teknik kullanılmasına özen gösterilmiştir. Çocuğa sık sık uyarılar 
yapılmıştır. Daha sonra karşıdan gönderilen topları önce çapraza sonra da para‐
lele göndermesi  istenmiştir. %50‐60  isabet ortalamasını yakalanmıştır. Yedinci 
hafta sonunda backhand tekniği bol tekrar ile pekiştirilmiştir. 

Sekizinci haftada  forhand ve backhand çalışmaları birlikte yürütülmüş 
ve iki teknik birlikte çalışılmıştır. Başlarda çocuk zorlanmıştır ancak daha sonra 
alışıp arka arkaya önce  forhande sonra backhande atılan  toplara karşılık verip 
filenin diğer tarafına göndermiştir. Daha sonra iki teknik birlikte ralli çalışmala‐
rına geçilmiştir. Bununla birlikte çocuğun neşeli tavırları gözlenmiştir. Haftanın 
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sonunda %30‐40 isabet oranı yakalanmıştır. Haftanın son gününde servis çalış‐
malarına başlanmıştır. Servis çalışmasında çocuk mantığı kavramakta oldukça 
fazla zorlanmıştır.  

Dokuzuncu haftada daha çok forhand backhand ralli ve servis çalışması 
yapılmıştır.  İlk günlerde %30‐40 olan ralli ortalaması haftanın sonlarına doğru 
%50‐60lara kadar çıkmıştır ve doğru yapılan, isabetli yapılan vuruşlar ardından 
çocuğa ödül verilerek tekniklerin pekiştirilmesi sağlanmıştır. Servis çalışmasın‐
da çocuğun zorlandığı gözlemlenmiş ve çalışma en basite indirgenmiştir. Raketi 
çocuğun  elinden  alıp  2  haftada  yaptığımız  yandan  top  fırlatma  çalışmalarına 
geri dönülmüştür. Topu yandan fırlatarak topun önce kendi sahasına daha son‐
ra  karşı  sahaya  sektirilmesi  istenmiştir.  Bu  çalışmada  da  zorlandığı  gözlenen 
çocuğa daha belirgin hedefler gösterilmiştir. Masanın iki tarafına da büyük birer 
halka koyulmuştur. Topu önce kendi alanındaki halkaya ardından karşı tarafta‐
ki halkaya atması  istenmiştir ve olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Daha 
sonra  bu  egzersiz  pekiştirilerek  mantığı  kavraması  sağlanmıştır.  Çalışmanın 
sonunda  yapmış  olduğu  olumlu  davranışlar  sonucu  çocuğa  ödül  verilmiştir. 
Yandan  raket olmadan  fırlatmış olduğu  topların hedefe ulaşmasının ardından 
eline  raket verilmiş ve  raket  ile  topun aynı noktalara atılması  istenmiştir. Baş‐
larda yine zorlandığı ve daha sonra topu karşıya servis kullanarak attığı görül‐
müştür. Forhand servisin dışında haftanın sonunda backhand servis de göste‐
rilmiş ve uygulamada başarılı olmuştur. 

Onuncu haftada backhand forhand ralli çalışmaları ile birlikte servis ça‐
lışılması hedeflenmiştir. Ralli çalışmalarında  isabet oranı %60‐70lere kadar çık‐
mıştır ve bundan sonra sayı almaya yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
Sert ve yumuşak vuruşlar ayrı ayrı ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Komut doğrul‐
tusunda  sert  ve  yumuşak  vuruşlar  yapabiliyor  olması  sağlanmıştır.  Onuncu 
hafta sonunda servis kullanabilir ve ralli yapabilir hale geldiği gözlemlenmiştir. 
Oldukça  hızlı  ilerleme  kaydettiği  gözlenen  bu  öğrenci  ile  Türkiye  özel masa 
tenisi  şampiyonasına katılmak hedeflenmiştir. Çalışmalara bu doğrultuda yön 
verilmeye  başlanmıştır.  Gün  geçtikçe  daha  iyiye  gittiği  gözlemlenen  otizmli 
çocuğun ailesinden ve yakın çevresinden daha  fazla destek gördüğü ve başarı 
beklendiği gözlemlenmiştir. Masa tenisi ile birlikte diğer ince motor özellikleri‐
nin de geliştiği görülmüştür. Çocuk bununla birlikte çatalı ve bıçağı daha kolay 
tutar  hale  gelmiştir. Ayakkabısını  bağlamayı  daha  çabuk  öğrenmiştir.  Bunun 
yanında  stereotip davranışları ve öfke nöbetlerinin de  azaldığı  açıkça gözlen‐
miştir. 

Bildiriler 563 

Onbirinci hafta turnuvaya hazırlıklara hız verilmiştir. Sayı almaya yöne‐
lik teknikler ve vuruşlara geçilmiş ve çocuğun başarılı olduğu gözlemlenmiştir. 
Bu  hafta  sonunda  artık  masanın  istenilen  bölgesine  topu  gönderebiliyor  ve 
normal standartlarda servis kullanabiliyor hale gelmiştir. 

Onikinci  hafta  otizmli  birey  turnuvaya  katılmıştır.  Turnuva  günü  ol‐
dukça sinirli ve dalgın olması ve maç esnasında  tribünde ailesine  takılıp maçı 
bıraktığı,  tribünlere baktığı gözlenmiş ve  ilk maçında  elenmiştir. Karşısındaki 
çocuk zihinsel engelli olmayım sadece %25  işitme engeli olan bir çocuktu. Ço‐
cuğun  1 yıllık bir masa  tenisi  antrenman dönemi bulunmaktadır. Kuvvet  açı‐
sından da daha kuvvetli bir çocuktur.   Otizmi son derece ağır yaşayan bir bi‐
reyde masa  tenisi  oldukça  faydalı  olmuş  ve  turnuva  düzeyine  kadar  geldiği 
gözlemlenmiştir.  

 

Resim1. otizmli birey masa tenisi turnuvasında. 
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Resim 2. otizmli birey masa tenisi turnuvasında. 

 

Resim 3. Otizmli birey masa tenisi turnuvasında. 
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TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında incelenen 15 yaşındaki %80 otizm tanısı bulunan bireye 
uygulanan  12  haftalık masa  tenisi  çalışmaları  doğrultusunda  otizmli  bireyin 
neredeyse normal bireyler kadar hızlı gelişim gösterdiği gözlemlenmiştir. An‐
cak  yapılan  çalışmaların  günde  2  saat  değil  de  4  saat  olması  durumunda 
12.hafta yapılan masa tenisi turnuvasından farklı sonuçlar alınabilirdi. Çalışma‐
lar esnasında çalışmanın yapıldığı alanda çocuğun ilgisini ve dikkatini dağıtan 
şeyler  oradan  uzaklaştırılarak  daha  iyi  konsantre  olması  sağlanabilirdi  fakat 
aynı  anda  başka  sporcularında  antrenman  yapması,  hareket  halindeki  diğer 
toplar, çevredeki diğer renkli çisimler ve arada bir de olsa, kulüp  içinde  farklı 
bir otizmli çocuğun öfke nöbeti halinde olması. Kulüp kurallarına çok fazla etki 
etme şansımız olmadığından ve aynı zamanda kulübün fiziki şartlarından dola‐
yı bunları minimuma indirme durumu söz konusu değildi.   Aynı zamanda ça‐
lışma saatlerinin onun en sakin olduğu zamanlara denk getirilmesi daha verimli 
olabilirdi. 

Masa tenisi çalıştırılacak otizmli çocuklar, fiziksel uygunluk, algı seviyeleri, 
yaş ve  cinsiyet bakımından  farklılık gösterebileceği  için bu  çalışmada uygula‐
nan 12 haftalık süre diğer bir çocuk için yeterli olmayabilir. İncelenen 15 yaşın‐
daki otizmli bireyin  algı ve öğrenme  seviyesi göz önünde bulundurularak  12 
hafta çalışılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Ancak 24 hafta çalışılmış olsaydı 
daha da olumlu sonuçlar verebilirdi. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Otizm rahatsızlığı olan öğrenciye masa tenisi becerisinin kazandırılması süreci‐
nin  incelendiği  bu  araştırmaya Marmara Otizm Gençlik  ve  Spor Kulübü’nde 
sporcu olan %80 otizm tanısı konulan bir birey ele alınmıştır. 

Çalışmalara başlamadan önce öğrencinin masa  tenisine çok  fazla  ilgisi 
olmadığı ve zamanla çalışmalar doğrultusunda öğrencinin severek masa  tenisi 
oynamaya başladığı gözlemlenmiştir. Çalışmalarda asıl hedef bireyin masa teni‐
si  ile birlikte  sosyalleşmesini ve öz bakım becerilerini geliştirmesini  sağlamak 
olmuştur.  Bu  hedef  doğrultusunda  birey  çatal  ve  bıçağı  eskisinden  daha  iyi 
kullanıyor, ayakkabısını bağlayabiliyor bunun yanında dişlerini daha  iyi  fırça‐
layabiliyor ve toplum içinde kendini daha iyi kontrol edebiliyor hale gelmiştir. 
Bireyin stereotip hareketlerinin azaldığı gözlemlenmiştir. 
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Öneriler 

 Otizmli  bireylerde verilen  eğitim programlarına masa  tenisi  çalış‐
malarının eklenmesi, çocuğun  fiziksel ve  sosyal gelişimi açısından 
oldukça önemlidir. Her otizmli birey için faydalı olabilir. 

 Her otizmli birey birbirinden  farklı olabilir ve  eğitim programları 
bu husus göz önüne alınarak yapılıp değerlendirilmelidir. 

 Masa  tenisi  gibi  sosyal  ve  fiziksel  özellikleri  geliştiren  sporlar 
otizmli  bireylerde  öfke  nöbetlerinin  azalmasına  katkı  sağlayabilir. 
Bunun yanında stereotip davranışlar azalabilir. 

 Bu  araştırmanın  benzeri  farklı  otizm  rahatsızlığı  olan  bireylerde 
uygulanabilir ve sonuçlar bizim araştırmamızın sonuçları  ile karşı‐
laştırılabilir. 
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Öz  
Son yıllarda popüler spor kültürüne alternatif olarak dağcılık, doğa yürüyüşleri, kaya tırma‐
nışı gibi doğa sporlarına olan ilgi artmaya başlamıştır. Türkiye’nin birçok bölgesi bu tür faali‐
yetler için uygun ortam teşkil etmektedir. Ancak dağcılığı kendi imkânları ile öğrenmeye ça‐
lışan kişilerin araziyi, hava koşullarını, zamanlamayı, malzeme seçimini, ekibin oluşturulma‐
sını,  tırmanış  psikolojisini  kısa  sürede  öğrenmeleri  olanaklı  değildir.  Bu  deneyimler  ancak 
alınan  eğitimler  sayesinde  elde  edilebilmektedir.  Kazaların %  50'sinin  inişlerde, %  40'nın 
tırmanışta, %  10'nun  antrenmanlarda meydana  geldiği,  yaşamını  yitirenlerden  büyük  bir 
kısmının 1‐2 yıllık dağcılar olduğu, ölenlerden sekizinin 27 ve üstü yaşlarda olduğu araştır‐
malar  sonucu ortaya  çıkmıştır. Dolayısıyla uygulamalı  ve  teorik  eğitimler dağcılık  sporuna 
gönül veren, ilgi duyan herkes açısından hayati önem taşımaktadır. Bu çalışma, Türkiye Dağ‐
cılık Federasyonu tarafından 04‐10 Haziran 2012 tarihleri arasında, Isparta‐Çandır’da düzen‐
lenen dağcılık yaz gelişim eğitimlerine katılan katılımcıların profillerini belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiş ve yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen bulgular sunulmuştur. 
 
Anahtar Sözcükler:Dağcılık, Dağcılık Eğitimleri 

 
 
GİRİŞ 

Dağlık alanlar, pek çok özelliği yanında en az el değmiş mekânsal alanları oluş‐
turması,  temiz  havası,  zengin  biyoçeşitliliği,  farklı  arazi  şekilleri ve  kültürleri 
barındırması  gibi  nedenlerle  çekicilik  arz  etmektedir.  Bu  nedenle  bulunduğu 
ortamın  sıkıcılığından  uzaklaşmak  isteyen  ve  yeni  arayışlar  içindeki  kitlelere 
hitap  edecek  seçenekler  sunmaktadır  (Duran,  2012:  46).  Son  yıllarda  popüler 
spor kültürüne alternatif olarak dağcılık, doğa yürüyüşleri, kaya tırmanışı gibi 
doğa sporlarına olan ilgi artmaya başlamıştır. Türkiye’nin birçok bölgesi bu tür 
faaliyetler için uygun ortam teşkil etmektedir. Dağcılık sporu; uzaklığı, fiziksel 
zorluğu,  belli  bir  ekonomik  güç  ve  teknik  bilgi  gerektirmesi,  doğada  yaşam 
koşullarına adaptasyon güçlükleri gibi nedenlerle nispeten kısıtlı  sayıda kişiyi 
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kendine çekebilmiştir. Bu nedenle uzun yıllar  tırmanışlar Türkiye Dağcılık Fe‐
derasyonu’nun (TDF)  düzenlediği kamplar, dağcılık kulüplerinin faaliyetleri ve 
münferit  teşebbüsler  ile  sınırlı  kalmıştır  (Ekici,  Çolkoğlu  ve  Bayraktar,  2011: 
111). Türkiye’de dağcılık eğitimi çalışmaları, 1997 yılında  federasyon başkanlı‐
ğına, halen aktif olarak dağcılık yapan ve ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek 
dağı olan Ağrı Dağı’na 82 defa zirve  tırmanışı yapan Alaattin Karaca’nın geti‐
rilmesi ile hız kazanmıştır. Bu dönemde daha önce olmayan eğitim, eğitmen ve 
dağcılık mihmandarlığı yönetmelikleri hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. 
Yapılan özverili çalışmalar sonrasında 1997 yılında 919 olan toplam lisanslı dağ‐
cı sayısı 2013 yılı  itibariyle Spor Genel Müdürlüğü  istatistiklerine göre 8.682’si 
kadın, 24.776’sı erkek olmak üzere toplam 33.458 kişiye ulaşmıştır (Spor Genel 
Müdürlüğü, 2013).  

 

Şekil 1. Çandır Dağcılık Yaz Temel Eğitiminden Bir Kare 

TDF denetiminde verilen  eğitimler, yaz ve kış dönemi  eğitimleri  şeklinde 
iki gurupta  toplanmaktadır. Yaz dönemi  eğitimleri; yaz  temel, yaz gelişim ve 
ileri seviye kaya eğitimi, yaz arama ve kurtarma eğitimi; kış dönemi eğitimleri 
ise kış temel, kış gelişim ve ileri seviye kar buz eğitimleri şeklinde federasyona 
bağlı eğitmenler  tarafından verilmekte ve her eğitim  sonrası yapılan  teorik ve 
pratik sınavlarla başarılı öğrenciler belirlenmektedir. Eğitimin değerlendirilmesi 
ve başarılı sporcuların belgelendirilmesi, eğitmenler ve  federasyon gözlemcisi‐
nin raporu doğrultusunda yapılmaktadır. Yapılan sınavlarda başarılı olamayan 
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öğrenciler  bir  sonraki  eğitime  katılma  hakkını  kaybetmektedirler.  Yaz  ve  kış 
eğitimlerini  başarı  ile  tamamlayan  sporculara  kış  ve  yaz  arama  kurtarma  ve 
istekleri halinde dağ kayağı eğitimleri de verilmektedir (Türkiye Dağcılık Fede‐
rasyonu, 2013).  

Türkiye’de 1997 yılından  itibaren çok sayıda dağcılık kulübü kurulmuş ve 
bu kulüpler aracılığıyla günümüze değin birçok katılımcı dağcılık eğitim çalış‐
malarına  katılmıştır. Katılım  koşullarını  sağlayan  sporcuların  başvuruları  ku‐
lüpleri tarafından yapılmaktadır. Büyüklerin yanında, gençler ve yıldızlar kate‐
gorilerinde  eğitim  faaliyetleri  düzenlenerek  eğitimler  verilmeye  başlanmıştır. 
Dağcılık  eğitim  faaliyetleri, dağcılık  kulüpleri  tarafından da  gerçekleştirilebil‐
mektedir ancak, kulüpler düzenleyecekleri  eğitim  faaliyetlerini  federasyondan 
belgeli eğitmenlerin sevk ve  idaresinde yaptırmak zorundadır. Dağcılık eğitim 
faaliyetlerinin  yapılacağı  alanların  belirlenmesinde  göz  önünde  bulundurulan 
hususlar  şöyledir  (Türkiye  Dağcılık  Federasyonu,  Dağcılık  Eğitimi  Talimatı, 
2013): 

 

1. Verilecek  eğitimin  özelliğine  göre pratik uygulamaların  yapılabileceği 
uygun alanın bulunması, 

2. Su ihtiyacının karşılanabilir olması, 
3. Kursiyer sayısına göre çadır kurulabilecek alanın bulunması, 
4. Yerleşim birimlerine yakınlığı ve yerel ulaşımın kolay  sağlanabilir ol‐

ması, 
5. Eğitim kampı güvenliğinin sağlanmasına elverişli olması, 
6. Doğal tehlikelerden etkilenmeyecek alanda kurulması, 
TDF tarafından her yıl düzenlenen yaz temel, yaz gelişim ve yaz arama kur‐

tarma  eğitimleri  Isparta  ilinde  gerçekleştirilmektedir.  Sütçüler  ilçesine  bağlı 
Çandır  köyünde  bulunan  ve  Çevre  ve  Orman  Bakanlığı’nca  dağcılık  eğitim 
merkezi kurulması amacıyla  tahsis edilen alan  federasyonun kullanımına açıl‐
mış olup, yılda üç dönem olmak üzere eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 
2012 yılında, yaz temel eğitim kampı 04‐10 Haziran 2012 tarihleri arasında, yaz 
gelişim  kampı  14‐20  Temmuz  2012  arasında  ve  yaz  arama  kurtarma  eğitim 
kampı ise 03‐09 Kasım 2012 tarihleri arasında 180 öğrenci ve 20 eğitmen ile ger‐
çekleştirilmiştir.  
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Şekil 2. Çandır Dağcılık Yaz Gelişim Eğitimi Kamp Alanı 

Isparta‐Çandır’da  gerçekleştirilen dağcılık  eğitimlerin  her  biri  birer  hafta  sür‐
mekte olup verilen eğitimlerin kapsamı şu şekildedir: 

Dağcılık Yaz Temel Eğitimi  
 Dağcılığın tanımı ve kısa tarihçesi  
 Yürüyüş bilgisi ve tekniği 
 Kamp yeri seçimi ve kurulması 
 Dağcılık malzemelerinin tanıtımı 
 Dağcılıkta kullanılan ip düğümleri   
 Doğal tırmanış hakkında bilgi 
 Güvenlik çeşitleri 
 Serbest iniş 
 İple iniş yöntemleri 
 Yapay tırmanış izletilmesi 
 Pursik düğümü ile tırmanış izletilmesi 
 Dağda beslenme 
 Harita, pusula kullanma ve dağda yön bulma 
 Meteoroloji – klimatoloji bilgisi 
 İlkyardım bilgisi 
 Gece yürüyüşü 
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 Çevre ve doğa koruma bilgisi  
 

Dağcılık Yaz Gelişim Eğitimi  

 İlk yardım ve kurtarma bilgisi  

 Teknik malzeme çeşitleri  

 Malzeme özellikleri ve kullanım yerleri  

 Malzeme seçimi, yerleştirilmesi, ip kullanım cetveli  

 Serbest iniş ve çıkış  

 Malzeme kullanarak kendini emniyete alma 
 İple iniş çeşitleri 
 Düşme faktörü ara emniyet noktası 
 Harita ve pusula kullanımı 
 Lider tırmanış koordinasyonu 
 Beslenme 
 Kaya tırmanışı ve dağcılık için antrenman 
 Yapay tırmanış 
 Çevre ve doğa koruma bilgisi 

Yaz Arama ve Kurtarma Eğitimi  
 Arama ve kurtarma bilgisi ve organizasyonları 
 Arama ve kurtarma operasyonları                                    
 Arama ve kurtarma malzemeleri ve sistem bilgileri           
 Afet ve kaza bilgisi   
 Afet ve kaza psikolojisi                  
 Sırtta ve kucakta yaralı  indirme ve çıkarma            
 İpteki lider tırmananı ya da artçı tırmananı kurtarma 
 Sedye taşıma, indirme‐çıkarma ve  sedye yapım metotları  
 Hava hatları ve gerdirme sistemleri                                
 Makara ve palanga sistemleri ile sedye indirme ve çıkarma               
 Beslenme ve sıvı alımı                                                                                        
 Arazide arama metotları, harita pusula ve GPS kullanımı                
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 İlk yardım ve kurtarma bilgisi  
 Olumsuz hava şartlarında kurtarma  ve  meteoroloji bilgisi           
 Arazide hayatta kalma ilkeleri                                                                      
 Kendini kurtarma (self rescue)                                                                    
 Dağ tehlikeleri ve dağ kazaları ilgileri                                                 
 Arama ve kurtarma işaret ve haberleşme bilgileri                           
 Çevre ve doğa koruma bilgisi                                                                       
Bu çalışmanın amacı, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 04‐10 Hazi‐

ran  2012  tarihleri  arasında  Isparta‐Çandır’da düzenlenen dağcılık  yaz gelişim 
eğitimlerine katılan katılımcıların profillerini belirlemektir.  

YÖNTEM 

Çalışmanın  evrenini,  04–10 Haziran  2012  tarihleri  arasında  Türkiye  Dağcılık 
Federasyonu  tarafından gerçekleştirilen dağcılık yaz  gelişim  eğitimine  katılan 
180  kişi  oluşturmaktadır.  Tanımlayıcı  nitelikteki  bu  araştırmada  veriler,  yüz 
yüze (kişisel görüşme) anket yöntemi ile toplanmıştır. Yüz yüze anket yöntemi, 
cevaplama oranını yüksek olması ve eksik‐hatalı cevaplamaya mahal vermemek 
nedeniyle  tercih  edilmiştir.  Yapılan  anket  çalışması  neticesinde  resmi  rakam 
olarak 180 olan katılımcıların 166’sı ile görüşülerek anket formları doldurulmuş, 
14 katılımcı ile çeşitli nedenlerle (anket çalışması sırasında mevcut olmamaları, 
katılımcıların  günün  farklı  zamanlarında  kamp  alanına ulaşmaları,  çadır  kur‐
makta olmaları, yürüyüş ve  tırmanmada olmaları vb.) görüşülememiştir. Elde 
edilen  anket  formu  sayısı,  toplam  katılımcı  sayısının %  92’sine karşılık  geldi‐
ğinden yeterli görülmüştür.  

ANALİZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Dağcılık yaz gelişim eğitim kampı katılımcılarının profillerini belirlemek ama‐
cıyla,  yedisi  kapalı  uçlu,  biri  açık  uçlu  olmak üzere  katılımcılara  dokuz  soru 
yöneltilmiştir. Bu soruların  ilk beşi, katılımcıların demografik özelliklerine  iliş‐
kindir. Demografik sorular; ankete katılanların cinsiyetleri, yaş dağılımı, eğitim 
durumları,  meslekleri  ve  gelir  düzeylerine  yöneliktir.  Diğer  sorulardan  ilki, 
katılımcıların  TDF  tarafından  Isparta‐Çandır’da  gerçekleştireceği  dağcılık  yaz 
gelişim  eğitim  kampından  nasıl  haberdar  olduklarını,  diğeri  ise  geldikleri  ili 
belirlemeye yöneliktir. Tablo 1.’de katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımları 
verilmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 
  Sayı Yüzde

Bayan  53 31,93

Bay  113 68,07

Toplam  166 100

 

Bayan
32%

Bay
68%

 
 

Katılımcıların % 68’ini bay, % 32’sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Bu du‐
rum, dağcılık  faaliyetleri her ne kadar zorlu doğa koşullarında gerçekleştirilen 
bir spor olsada, bayan katılımcıların ilgisini çektiğini göstermektedir.  
 
Tablo 2. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı 
  Sayı  Yüzde

Orta Öğretim  3  1,81

Lise  39  23,49

Önlisans ve Lisans  107  64,46

Lisansüstü  17  10,24

Toplam  166  100
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Orta Öğretim Lise Lisans Lisansüstü

1,81

23,49

64,46

10,24

 
 

Tablo  2.’de  katılımcıların  eğitim durumuna  göre dağılımları verilmiştir. Buna 
göre katılımcıların, % 64,46’sı üniversite  (önlisans ve  lisans), % 23,49’u  lise, % 
10,24’ü lisansüstü ve 1,81’i ise orta öğretimden mezundur. Tablo 2.’den, dağcılık 
yaz gelişim eğitim kampına katılan katılımcıların büyük bir bölümünün üniver‐
site (önlisans ve lisans) mezunu oldukları görülmektedir. Bu durum, üniversite 
mezunlarının dağcılık sporuna olan ilgisinin diğer eğitim seviyelerine göre da‐
ha yüksek olduğunu düşündürmektedir.   
 
Tablo 3. Katılımcıların Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı 

Sayı Yüzde

15‐25  85 51,20

26‐35  45 27,11

36‐45  21 12,65

46‐55  12 7,23

56‐65  3 1,81

Toplam  166 100
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15‐25 26‐35 36‐45 46‐55 56‐65

51,20

27,11

12,65
7,23

1,81

 
 

Tablo 3.’de, katılımcıların yaş aralıklarına göre dağılımları görülmektedir. Buna 
göre katılımcıların % 51,20’si “15‐25”, % 27,11’i “26‐35”, % 12,65’i “36‐45”, % 7, 
23’ü “46‐55” ve % 1,81’i 56‐65” yaş aralığındadır. Bu dağılımda, katılımcıların 
yarıdan fazlasının (% 51,2) “15‐25” yaş aralığında olması ve yaş aralığı arttıkça 
katılımcı sayısının azalıyor olması dikkat çekici bulgulardır.  
 
Tablo 4. Katılımcıların Mesleklerine Göre Dağılımı 
  Sayı  Yüzde

Öğrenci  76  45,78

Kamu Çalışanı  60  36,14

Özel Sektör Çalışanı  17  10,24

Emekli  13  7,83

Toplam  166  100
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Öğrenci Kamu Çalışanı Özel Sektör 
Çalışanı

Emekli

45,78

36,14

10,24 7,83

 
 

Tablo 4.’de katılımcıların mesleklerine göre dağılımları verilmiştir. Katılımcıla‐
rın % 45,78’i öğrenci, % 36,14’ü kamu çalışanı, % 10,24’ü özel sektör çalışanı ve 
%  7,83’ü de  emeklilerden  oluşmaktadır. Katılımcıların  önemli  bir  bölümünün 
öğrencilerden  oluşması,  gençlerin  TDF  tarafından  verilen  eğitimleri  başarıyla 
tamamladıktan sonra lisanslı dağcı ve lisanslı arama kurtarma uzmanı unvanını 
alarak dağcılık  eğitmeni  ve  arama  kurtarma  görevlisi  olarak  istihdam  edilme 
beklentilerine bağlanabilir. Eğitimlere % 36,14 pay ile kamu çalışanlarının ilgisi 
ayrıca dikkat çekicidir. Bu durumun yaz dönemi dağcılık eğitimlerinin, zaman 
olarak kamu çalışanlarının  izin alabilmeleri açısından uygun olmasından kay‐
naklandığı söylenebilir.    
 
Tablo 5. Katılımcıların Gelir Durumlarına Göre Dağılımları 

Sayı Yüzde 

Asgari Ücret 27 16,27 

850‐1000TL  13 7,83 

1001‐1500TL 10 6,02 

1501‐2000TL 29 17,47 

2001‐2500TL 27 16,27 

2500TL Üzeri 18 10,84 

Düzenli bir geliri yok 42 25,30 

Toplam  166 100
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Asgari Ücret 850‐1000TL 1001‐1500TL 1501‐2000TL 2001‐2500TL 2500TL Üzeri Düzenli bir 
geliri yok

16,27

7,83
6,02

17,47
16,27

10,84

25,30

 
 

Tablo  5.’de katılımcıların gelir durumlarına göre dağılımları verilmiştir. Buna 
göre katılımcıların % 25,30’u düzenli bir gelirinin olmadığını, % 16,27’si de as‐
gari ücretle ve % 7,83’ü “850‐1000 TL”   gelire sahip olduklarını beyan etmiştir. 
Gelir durumları çok yüksek olmayan ve düzenli bir geliri olmayanların toplam‐
da % 49,4 olması, katılımcıların % 45,78’inin öğrenci olması  ile örtüşmektedir. 
Diğer  katılımcıların  %  17,47’si  “1501‐2000  TL”,  %16,27’si  2001‐2500  TL”,  % 
10,84’ü “2500 TL ve üzeri” ve % 6’sı da 1001‐1500 TL” gelire sahip olduklarını 
beyan etmişlerdir.       
 
Tablo 6. Katılımcıların Yaz Gelişim Eğitim Kampından Haberdar Olma Biçimleri 
  Sayı Yüzde

İnternet  54 32,53

Görsel‐İşitsel Medya (TV ve Radyo Kanalları)  5 3,01

Arkadaş Tavsiyesi  11 6,63

Doğa ve Dağcılık Kulüpleri aracılığıyla 96 57,83

Toplam  166 100
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İnternet Görsel‐İşitsel 
Medya (TV ve 
Radyo Kanalları)

Arkadaş Tavsiyesi Doğa ve Dağcılık 
Kulüpleri 
Aracalığıyla

32,53

3,01
6,63

57,83

 
 

Tablo 6.’da katılımcıların yaz gelişim eğitim kampından haberdar olma biçimle‐
rine göre dağılımları verilmiştir. Buna göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu 
(% 57,83) Isparta‐Çandır’da gerçekleştirilen dağcılık yaz gelişim eğitim kampın‐
dan, doğa ve dağcılık kulüpleri aracılığıyla haberdar olduklarını beyan etmiş‐
lerdir. Daha önce de ifade edildiği üzere katılım koşullarını sağlayan sporcula‐
rın başvuruları kulüpleri tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla dağcılık kulüp‐
leri ile üyeleri arasında güçlü bir iletişim olduğu söylenebilir. Katılımcıların, % 
32,53’ü  İnternet aracılığıyla, % 6,63’ü arkadaş  tavsiyesi  ile ve % 3’ü de görsel‐
işitsel  medya  (TV‐radyo  kanalları)  aracılığı  ile  dağcılık  eğitim  faaliyetinden 
haberdar olduklarını beyan etmişlerdir.  
 
Tablo 7. Katılımcıların Eğitim Kampına Kaçıncı Defa Katıldıklarının Dağılımı  

Sayı Yüzde

İlk Defa  152 91,57

2. Defa  14 8,43

Toplam  166 100
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İlk Defa
92%

2. Defa
8%

 
 

Tablo 7.’de katılımcıların eğitim kampına kaçıncı defa katıldıklarının dağılımı 
verilmiştir. Buna göre katılımcıların büyük bir çoğunluğu (% 92)  ilk defa katıl‐
dıklarını beyan etmiştir. Çalışmada daha önce de değinildiği üzere, yaz dönemi 
eğitimleri; yaz temel, yaz gelişim ve ileri seviye kaya eğitimi, yaz arama ve kur‐
tarma eğitimleri şeklinde federasyona bağlı eğitmenler tarafından verilmekte ve 
her eğitim sonrası yapılan  teorik ve pratik sınavlarla başarılı katılımcılar belir‐
lenmektedir. Yapılan sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar bir sonraki eği‐
time  katılma  hakkını  kaybetmektedirler.  Bu  durumda  eğitim  kampına  ikinci 
defa katılanların, önceki dönem eğitimlerde başarısız olan katılımcılardan oluş‐
tuğu ve eğitimlerin başarı düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir.  
 
Tablo 8. Katılımcıların Geldikleri İllere Göre Dağılımları 
  Sayı  Yüzde

Ankara  24 14,46

Rize  14 8,43

İstanbul  12 7,23

Antalya  10 6,02

Isparta  10 6,02

İzmir  10 6,02

Bursa  9 5,42

Balıkesir  8 4,82

Eskişehir  6 3,61

Samsun  6 3,61

Hatay  5 3,01

Konya  4 2,41
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Diğer   48 28,94

Toplam  166 100

 

Tablo 8.’de katılımcıların geldikleri illere göre dağılımları verilmiştir. Buna göre 
en  fazla  katılımcının  24  kişi  ile  (%  14,46) Ankara’dan  geldiği  görülmektedir. 
Katılımcıların geldikleri iller sırasıyla; Rize (% 8,43), İstanbul (% 7,23), Antalya, 
Isparta ve İzmir (% 6,02), Bursa (%  5,42), Balıkesir (% 4,82), Eskişehir ve Samsun 
(% 3,61), Hatay (% 3,01) ve Konya (% 2,41) olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların 
geri kalanı (28,94) Kocaeli, Manisa, Muğla, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Edirne, Kara‐
bük, Kayseri, Van, Bartın, Çanakkale, Giresun, Mersin, Şırnak, Trabzon ve Tun‐
celi gibi illerden gelmişlerdir.      
 
Tablo 9. Katılımcıların Yaş Aralıklarının Eğitime Katılma Sayısına Göre Dağılımı  
Pearson Chi‐Square: 15,8 
P<0,05 df: 4  
Cramer’s V: 0,309 (P= 0,003) 

Çandır Dağcılık Eğitim Kampı'na Kaçıncı Kez Katılıyorsunuz 

İlk Defa 2. Defa Toplam 

Yaş aralığı  15‐25 Sayı 82 3 85 

Yüzde 96,47 3,53 100 

26‐35 Sayı 42 3 45 

Yüzde 93,33 6,67 100 

36‐45 Sayı 17 4 21 

Yüzde 80,95 19,05 100 

46‐55 Sayı 8 4 12 

Yüzde 66,67 33,33 100 

56‐65 Sayı 3 0 3 

Yüzde 100 0 100 

Toplam  Sayı 152 14 166 

Yüzde 91,57 8,43 100 

 

Yapılan araştırmada, katılımcıların yaş aralıkları ile eğitim kampına ka‐
çıncı kez katıldıkları arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığını test etmek 
amacıyla  ki‐kare  testi  uygulanmıştır. Yapılan  ki‐kare  testi  sonucu Tablo  9.’da 
verilmiştir. Tabloda yer alan bazı hücrelerdeki gözlem sayısının beşten az olma‐
sı nedeniyle Cramer’s V değerine bakılmış, bu değerin 0,309 olduğu ve ki‐kare 
testinin istatistiksel olarak % 95 güven düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. 
Cramer’s V katsayısı, çapraz  tablodaki satır ve sütun sayısından bağımsız ola‐
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rak isimsel iki değişken arasındaki ilişkinin gücü hakkında bilgi verir. Cramer’s 
V katsayısının anlamlı olup olmadığını belirlemek için ki‐kare istatistiğinin an‐
lamlı olup olmadığına bakmak yeterlidir. Buna göre katılımcıların yaş aralıkları 
ile  eğitim  kampına  kaçıncı  defa  katıldıkları  arasında  anlamlı  bir  farklılaşma 
bulunmaktadır. Tablodan, yaş  aralığı  arttıkça  eğitimler  sonrasında yapılan  sı‐
navlarda başarı durumunun azaldığını söylemek mümkündür.     

SONUÇ 

Türkiye, farklı yüksekliklerde, zengin jeo‐morfolojik ve tektonik yapıya; flora ve 
faunası olan ormanlara  sahip,  zengin  av ve yaban hayatı olan dağlarıyla dağ 
yürüyüşü ve tırmanışları için dağcılık sporunu sevenlere zengin olanaklar sun‐
maktadır. Son yıllarda dağcılık faaliyetleri ile ilgilenenlerin sayısı artmıştır. An‐
cak dağcılığı kendi imkânları ile öğrenmeye çalışan kişilerin araziyi, hava koşul‐
larını, zamanlamayı, malzeme seçimini, ekibin oluşturulmasını, tırmanış psiko‐
lojisini kısa sürede öğrenmeleri olanaklı değildir. Bu deneyimler, ancak uzman‐
lar  tarafından  verilen  teorik  ve  uygulamalı  dağcılık  eğitimleri  sayesinde  elde 
edilebilmektedir. Tüm dünyada zor ya da kolay az ya da çok riskli çeşitli alan‐
larda her yıl birçok kişi yaşamını yitirmektedir. Bu durum, sportif tırmanıcılığın 
başladığı günden bugüne kadar süregelmektedir. Kazaların % 50ʹsinin inişlerde, 
% 40ʹnın tırmanışta, % 10ʹnun antrenmanlarda meydana geldiği, yaşamını yiti‐
renlerden büyük bir kısmının 1‐2 yıllık dağcılar olduğu, ölenlerden sekizinin 27 
ve üstü yaşlarda olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır (Ünal, 2013). Do‐
layısıyla uygulamalı ve  teorik eğitimler dağcılık sporuna gönül veren,  ilgi du‐
yan herkes  açısından hayati önem  taşımaktadır. Bu  çalışma, Türkiye Dağcılık 
Federasyonu  tarafından  her  yıl  Isparta‐Çandır’da düzenlenen  ve  eğitim‐sınav 
sonuçlarına göre aynı katılımcılarla devam eden dağcılık yaz temel, dağcılık yaz 
gelişim ve dağcılık arama kurtarma eğitimlerine katılan katılımcıların profilleri‐
ni  belirlemek  amacıyla  gerçekleştirilmiş  ve  yüz  yüze  anket  yöntemiyle  elde 
edilen  bulgular  sunulmuştur.  İleriye  yönelik  olarak  yapılacak  çalışmalar  için, 
dağcılık eğitimlerine katılanların motivasyonlarının belirlenmesi, katılımcıların 
beklentilerinin ve memnuniyetlerinin araştırılması ve verilen eğitimlerin değer‐
lendirilmesine yönelik çalışmalar önerilebilir.     
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ÖZ 
Sağlık  ilk  tanımlanmaya başlandığı yıllarda  “hasta olmama” durumu olarak  ifade edilirken 
daha sonra DSÖ tarafından zaman içinde geliştirilerek sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı 
değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmış‐
tır. Sağlığın geliştirilmesi ise kişinin kendi sağlığını olumlu yönde değiştirmesi için doğru dav‐
ranışlar kazanması ve sağlığı ile ilgili sorumluk sahibi olması anlamına gelmektedir. Bu sağlı‐
ğın geliştirilmesi sürecindeki adımlardan birisi de sağlık turizmidir. Turizm genelde tatil, din‐
lenme, eğlence, kültür vb. ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat olarak tanımlan‐
sa da bunun alt kategorilerinden biri olan  sağlık  turizmi kişinin  şifa arayışı  için yaptığı yer 
değişikliği olarak tanımlanabilmektedir. Ülkemiz genel olarak bakıldığında hem tıp alanında‐
ki kalitesi hem de coğrafi konumu,  iklimi ve yer altı zenginlikleri  ile değerlendirildiğinde al‐
ternatif turizm için oldukça cazip bir konumdadır. Fakat eldeki imkanlar henüz yeterince de‐
ğerlendirilememekte  ve  Türkiye  istenen  noktaya  ulaşamamaktadır. Mevcut  durumda  bile 
yapılan  çalışmalar Türkiye’nin  sağlık  turizmi denince akla gelen ülkeler arasında olduğunu 
göstermektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: sağlık, sağlığın geliştirilmesi, turizm, sağlık turizmi 

 
 

GİRİŞ 

Sağlığın  uzun  yıllar  boyunca  tanımı  yapılmaya  çalışılmış,  önceleri  sadece 
olumsuz hallerin olmayışı ile ifade edilen “hasta olmama durumu” olarak açık‐
lanmış, ama daha sonra 1948 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Tüzüğü’nde, sadece 
hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir 
iyilik hali olarak  tanımlanmıştır. Daha sonra  ise sağlığın bu  tanımına, kişilerin 
sosyal ve  ekonomik  olarak üretken  bir  yaşam  sürebilmesi  için gerekli durum 
ifadesi de eklenmiştir. 

Günümüzde ise sağlığın bu tanımının yanında sağlığın geliştirilmesi kavramı 
da sıkça söz edilir hal almıştır. Sağlığın geliştirilmesi; bireylerin fiziksel ve men‐
tal sağlıklarını optimum düzeye yükseltmek, fiziksel ve sosyal çevresini gelişti‐
rebilmelerini  sağlamak  için  bilinçli  karar  verme  sürecine  yardımcı  olmaktır 
(Güngör ve Hotun 2006; Yalçınkaya vd 2007). 
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Sağlığın geliştirilmesi süreci kişinin kendi sağlığı ile ilgili sorumluluk alması 
gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu anlayış; bireyin  iyilik halini koruyacak,  sür‐
dürecek ve geliştirecek davranışlar kazanması ve kendi  sağlığı  ile  ilgili doğru 
kararlar  almasını  sağlamak  üzerine  dayandırılmıştır  (Kong  1995;  Sisk  2000; 
Lundy  ve  Sharyn  2001). Uzun  yıllar  boyunca  sağlık  ve  sağlığın  geliştirilmesi 
konusu sadece sağlıkçıların çalışma alanı olarak görülmüştür. Buna bağlı olarak 
da sağlığın korunması ve geliştirilmesi denince akla ilk olarak doktorlar, hemşi‐
reler  ve  hastaneler  akla  gelmiştir. Ama  zaman  içinde  insanların  sağlıklarının 
yaşam  biçimlerine  ve  yaşadıkları  çevreye  bağlı  olduğu  ortaya  çıkmıştır. Yani 
insanların sağlıkları, biyolojik yapı, fiziksel çevre, sosyal çevre ve yaşam biçim‐
lerinden etkilenmektedir. 

Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin  sağlığını  etkileyen  tüm davranışlarını kontrol 
etmesi, günlük aktivitelerini düzenlemede kendi sağlık statüsüne uygun davra‐
nışları seçmesi olarak tanımlanmıştır. Bu noktada farklı bir bakış açısı ile baktı‐
ğımızda,  sağlık  turizmi  sağlığı  geliştirici  faaliyetlerden  biri  olarak  önümüze 
çıkmaktadır. Çünkü sağlık turizmi, kendi yaşadığı yerden başka bir yere sağlık 
amacı  ile seyahat eden  insanların oluşturduğu bir  turizm  türü olarak  tanımla‐
maktadır (Ross 2001). Sağlık turizminin gelişimi, tıptaki gelişmelere bağlı olarak 
ortaya çıkmıştır  (Connell, 2006). Bu doğrultuda, sağlık  turizmi  tıbbın ve  turiz‐
min  bir  araya  geldiği  ve  bütünleştiği  bir  alandır. Bu  çalışmanın  amacı  sağlık 
turizmi hakkında bilgi vermek ve ülkemizin dünyada sağlık turizmindeki yerini 
ve ülkemizde sağlık turizmi ile ilgili faaliyetleri ortaya koymaktır. 

Literatür  incelendiğinde oldukça  çeşitli  tanımlar görülmektedir. Turizm de‐
vamlı olarak yaşanan yer dışında tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlence, kültür 
vb. ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hare‐
ketleri şeklinde tanımlanmaktadır (Sezgin 1995). 

Diğer bir  tanımda  ise  turizm,  insanların sürekli konutlarının bulunduğu yer 
dışında devamlı olarak yerleşmemek, sadece para kazanmak veya politik ya da 
askeri bir amaç izlememek üzere, liberal bir ortam içinde, iş, merak, din, sağlık, 
spor, dinlenme, eğlence, kültür, deneyim kazanma, snobik amaçlarla veya aile 
ziyareti, kongre ve seminerlere katılmak gibi nedenlerle, kişisel veya toplu ola‐
rak  yaptıkları  seyahatlerden,  gittikleri yerlerde  24  saati  aşan veya  o  yerin  bir 
konaklama tesisinde en az bir geceleme süre ile konaklamalarından ortaya çıkan 
iş ve  ilişkileri kapsayan bir tüketim olayı, sosyal bir olay ve ağır ve bütünleşik 
bir hizmet endüstrisi olarak tanımlanmıştır (Olalı 1990). 

Daha önceleri  turizm sadece kişinin  iyilik halinde gezme ve eğlenme amaçlı 
yaptığı seyahatler olarak nitelendirilirken, artık günümüzde hastalık durumun‐
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da  şifa  arayışı  için  yapılan  yer değiştirmeleri de  içermektedir.  Seyahat  etmek 
sureti  ile  ikamet  ettiği  yerin  dışında  konaklayarak  tedavi  olmayı  amaçlayan 
insanların hareketi, sağlık turizmi kavramını ortaya çıkartmıştır (Kiremit 2008).  

SAĞLIK TURİZMİ ÇEŞİTLERİ 

Sağlık turizmine yönelik talepler doğrultusunda Cohen (2006); sağlık turizmi 
açısından turistler ya da ziyaretçileri beş temel kategoride gruplandırmaktadır. 
Bunlar: 
1. Yalnızca  turist: Ziyaret  ettikleri  ülkede  herhangi  bir  tıp  hizmetinden  yarar‐
lanmayan turistler ya da ziyaretçilerdir.  
2. Tatilde hastalanıp tedavi edilen turist: Seyahati sırasındaki rahatsızlanma ya da 
kaza nedeni ile tıp hizmeti ve tedavi alan turistlerdir. 
3. Tatil ve tedavi amaçlı turistler: Bu turistler ziyaret ettikleri ülke ya da bölgeye 
tam anlamı  ile  tıbbi nedenlerle gitmezler. Ancak ziyaret ettikleri bölgede bazı 
rahatsızlıkları  için  tedavi olanakları olması  tercih nedenidir. Diğer bir deyimle 
tatilde tedavi amaçlı turistlerdir. 
4. Tatil yapan hastalar: Bu ziyaretçiler esasen bir bölgeye tedavi amaçlı giderler, 
ancak  iyileştikten  sonra  ya da  tedavi  sonrası  gittikleri  bölgede  tatil de  yapan 
ziyaretçilerdir. 
5. Yalnızca  hastalar: Bu gruptaki medikal  turistlerin bir bölgeye gidiş  amaçları 
yalnızca  o  bölgede  tedavi  olmak  ya  da  operasyon  geçirmektir.  Tatil  gibi  bir 
amaçları yoktur.  
Gonzales vd. (2001) sağlık turizminde sunulan hizmetleri üç ana başlıkta değer‐
lendirmektedir: 

 Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Hizmetler (kaplıca, bitkisel tedavi, masaj vb.) 
 Tedaviye Yönelik Hizmetler ‐Medikal Turizm (estetik ameliyat, kalp ameli‐
yatı, göz ameliyatı, kanser tedavisi vb.) 

 Rehabilitasyon Hizmetleri  (diyaliz, bağımlılık programı, yaşlı bakım prog‐
ramı gibi) 

T.C.  Sağlık  Bakanlığı’nın  (2011)  yasal  düzenleme  ile  belirlemiş  olduğu  sağlık 
turizmi kategorileri ise şunlardır: 

1. Tıp (Medikal) Turizmi 
2. Termal Turizm ve SPA Welness 
3. İleri Yaş ve Engelli Turizmi 
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1 –Medikal Turizm ( Tıp Turizmi ) 

Medikal turizmden, turistin iyilik halinin gelişmesi için yapılan tıbbi işlem ya 
da etkinlik olarak  tanımlanmaktadır. “Hastalığın  iyileştirilmesi” durumu  tıbbi 
check‐up, sağlık taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, protezler, kanser tedavisi, 
nöroşirurji,  transplantasyonlar  ve  nitelikli  tıbbi müdahaleleri  gerektiren  diğer 
işlemleri içermektedir. Diğer taraftan doktorların ve sağlık personelinin bulun‐
dukları yerden bir başka yere giderek tedavi yapmalarını medikal turizm kap‐
samına alanlar bulunmakta ve örneğin, “sınır ötesi çalışan doktorları” bu  tanı‐
ma dâhil eden ve bunların sundukları sağlık hizmetlerini medikal turizm olarak 
kabul eden görüşler de bulunmaktadır (Srivastava 2006). 

2-Termal Turizm ve SPA-Wellness 

Günümüzde turizm türleri amaca, talebe ve insanların zevk ve hobilerine gö‐
re  çok çeşitlilik göstererek değişik alanlardaki yeniliklerle giderek zenginleşir‐
ken, sağlık  turizmi de zinde kalmayı bir yaşam biçimi haline getirmiş,  ruh ve 
beden güzelliğine önem veren çağdaş insanlara da hizmet vermeye başlamıştır. 
Bu konuda farklı tedavi kürleri ortaya çıkmıştır: 

 Kaplıca tedavileri 

 Thalossoterapiler (deniz suyunda tedavi) 

 Hidroterapi (su ile tedavi) 

 Balneoterapi (kaplıca suyunda tedavi) 

 Peloidoterapi (çamur tedavisi) 

 Klimaterapi (iklim tedavisi) 

 Üvalizm (meyve‐sebze kür tedavisi) (Akat 2000). 

Ülkemizde medikal turizm birçok bölgede termal turizmi ile birlikte yürütü‐
lebilmektedir. Özellikle kaplıcaların birçok rahatsızlığı tedavi edici etkisi bu 
birlikteliği kolaylaştırmaktadır. Termal turizm açısından önemli bir jeo‐termal 
kuşak üzerinde yer alan Türkiye, bu alandaki kaynak zenginliği ve potansiyeli 
bakımından da dünyada ilk yedi ülke arasına girmektedir. 

3-İleri Yaş ve Engelli Turizmi  

Türkiye  İstatistik Kurumunun  2010  verilerine  göre  73.722.000  olan  Türkiye 
nüfusunun  yaklaşık  5,5 milyonunu  65  yaş  ve  üzeri  olanlar  oluşturmaktadır. 
Buna 9,5 milyon civarındaki 50‐64 yaş arası nüfus da dahil edilirse ortaya 14,7 
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milyon civarında 50 yaş ve üstü bir nüfus ortaya çıkmaktadır. Genel olarak ül‐
kemizin genç bir nüfus yapısına sahip olduğu düşünülse de demografik dönü‐
şüm sürecinde ülkemizde yaşlı popülasyon giderek artmakta ve ülke politikala‐
rı ve eylem planları bu çerçevede değiştirilmek durumundadır. Yaşlı nüfusunun 
artışı sadece ülkemizde olmamakta gelişmiş Avrupa ve ABD gibi ülkelerde yaşlı 
nüfusun  oranı %20’lere  varmaktadır.  Buna  ayrıca Ortadoğu,  Balkan  ve  diğer 
komşu ülkelerde bulunan milyonlarca yaşlıyı  ilave  edecek olursak, ülkemizin 
sağlık turizmi açısından çok ciddi bir potansiyeli olduğu aşikardır.  

Türkiye’de 9 milyon civarında engelli ve özürlü  insan bulunmaktadır, bu da 
ülkemiz nüfusunun yaklaşık %12’sine işaret etmektedir (TÜİK 2010). İngiltere’de 
bu oran %13, Norveç’te %17, Avusturya’da %20,9 olarak raporlanmıştır (Dünya Ban‐
kası  2009). Bu  rakamlar  göstermektedir  ki  engelli  ve  özürlüler  toplum  içerisinde 
ciddi  oran  ve  sayılara  ulaşmıştır.  Bu  kadar  büyük  bir  grubun  seyahat  etme, 
gezme, eğlenme ve tedavi görme ihtiyaçlarının göz ardı edilmesi mümkün de‐
ğildir. Mevcut durum ülkemiz için gerek Avrupa’da gerekse Ortadoğu, Balkan 
ve diğer komşu ülkelerde büyük bir sağlık turisti potansiyelinin bulunduğunu 
göstermektedir. 

Yaşlı ve engelli turizmi kapsamında yapılan hizmetler: 

 İleri yaş turizmi (gezi turları, meşguliyet terapileri) 

 Yaşlı bakımı hizmetleri ( bakım evlerinde veya rehabilitasyon hizmetleri ) 

 Klinik otelde rehabilitasyon hizmetleri 

 Engelliler için özel bakım ve gezi turları 

Sağlık turizminin ortaya çıkıp gelişmesinde etkili unsurları Dinçer’e (2010) göre 
şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Dünya nüfusunun artması, yaşam kalitesinin yükselmesi, çeşitli ülkelerde 
sağlık maliyetlerinin artması ve tedavilerin daha kaliteli ve ekonomik alter‐
natifler sunan ülkelere kaymasıyla sağlık turizmi ortaya çıkmıştır. Farklı ve 
ileri teknolojik alt yapı ve bilimsel verilere sahip ülkelerde tedavi olmanın 
sağladığı avantajlar genişlemiştir. 

 İlerlemiş olan hastalıkların tedavi masraflarından büyük miktarda tasarruf‐
lar sağlanmaya başlanmıştır. 

 Hastanın başka bir ülkede kendi ülkesinde bulunan sağlık hizmetinden da‐
ha kaliteli tedavi olma imkanları genişlemiştir. 

 Hastaların, özellikle satın aldıkları sağlık sigortası ile ilgili yaşadıkları so‐
runlar artmış ve alternatif imkanlar araştırılmaya başlanmıştır. 
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 Hastaların, tedavileri için gerekli olan operasyonları beklemeden almak is‐
temleri artmıştır. Nitekim bu tür imkânlar alternatif ülkelerde sunulmaya 
başlanmıştır. 

 Hasta ve yakınları, bir yandan yukarıdaki unsurların getirilerini elde etme‐
yi isterlerken, diğer yandan bu getirileri gittikleri ülkelerde turistik amaçlı 
faaliyetlerle birleştirmeyi de istemişlerdir. 

 Sağlık turizmi konusunda gün geçtikçe azalan ulaşım maliyetleri ve bilinç‐
lendirme faaliyetlerinde çoklu medyanın devreye girmesi çok etkili olmuş‐
tur. 

Sağlık turizmi ülke için birçok açıdan karlı bir yatırımdır. Ortaya çıkardığı fay‐
dalar ise bir çalışmada somut ve soyut olmak üzere sınıflandırılmıştır (Yalçın 
2006). 

Sağlık turizminin somut faydaları: 

 Yabancı  turistlerden  kaynaklanan  gelirlerin  ülkelerin  ekonomik  refahına 
katkı sağlaması, 

 Gelişmekte olan ülkelerin, fiyat tarifelerinde gelişmiş ülkelere karşı maliyet 
avantajı sağlaması, 

 Ülkeler arasındaki bilgi paylaşımını arttırması, 
 Ülke içinde veya dışında stratejik ortaklık sağlaması, 
 Ülkeler arasında teknoloji ve bilgi transferi sağlaması, 
 Yabancı hastalara sunulan fırsatlar sayesinde, kendi ülkelerindeki hastalara 
da daha iyi hizmet sunulmasını sağlaması, 

 Global pazarlama ve tıbbi ticareti sağlaması. 

Sağlık turizminin soyut faydaları ise: 

 Ülkelerin global  sağlık bakım sunucusu olarak uluslararası kabulünü sağ‐
laması, 

 Sosyal ve kültürel deneyimlerin paylaşılmasını sağlaması, 
 Uluslararası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması, 
 Ülkelere  dünya  düzeyinde  sağlık  bakım  hizmeti  sunduğu  imajını  kazan‐
dırması, 

 Rekabet avantajı sağlaması, 
 Hastane destek hizmetler arasında daha iyi koordinasyon sağlaması, 
 Kamu ve özel sektör ortaklığı sağlaması, 
 Hasta memnuniyetini artırması olarak tanımlanmıştır. 
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Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre gezi ve tatil için 2010 yılında ül‐
kemizi  toplam 33 milyondan  fazla kişi ziyaret etmiştir. Ülkemizdeki sağlık  tu‐
rizmi verilerine bakacak olursak, 2008 yılında 74 bin, 2009 yılında 91 bin, 2010 
yılında  ise  95  bin  civarında  yurtdışından  gelen  hastaya  sağlık  hizmeti  sunul‐
muştur (T.C. Sağlık Bakanlığı 2010). 

Gezi ve  tatil  için gelen  turistin ortalama 650 USD harcama yaparken,  sağlık 
turisti  ortalama  2.500‐3.000 USD  harcamaktadır. Ayrıca  bu meblağ  açık  kalp 
ameliyatı, radyoterapi seansları, göz ameliyatları gibi daha zor ve ileri teknoloji 
gerektiren ameliyat ve tedavilerde çok daha fazla artmaktadır. Rakamlar, medi‐
kal  pazarın  ne  kadar  önemli  olduğunu  ortaya  koymasına  rağmen  ülkemizde 
hala  yeterli  farkındalığın  oluşmamış  olması  yeterli  yatırımların  yapılmaması 
ülkemiz için ciddi ekonomik kayıp olarak görünmektedir (Yılmaz 2011). 

Değerlendirmelere  göre  ülkemize  hastaların  büyük  bir  çoğunluğu  Avru‐
pa’dan gelmektedir. En sık başvuru sebebi göz ameliyatları, ikinci sırada kısırlık 
tedavisi  gelmektedir.  Sağlık  turizmine  katılanların  tercihlerini  etkileyen  en 
önemli faktörler; hizmetin ödenebilirliği, hizmetin erişebilirliği, hizmetin ihtiya‐
ca  uygunluğu,  bakım  kalitesi,  turizm  unsuru, mahremiyet  ve  diğer  yararlar 
olarak sıralanabilir (Yılmaz 2011). 

Gelişmiş ülkelerde bulunan  insanları daha az gelişmiş ülkelere sevk eden en 
önemli unsurların başında kendi ülkelerinde bu sağlık hizmet ve  imkânlarının 
bulunmayışı  değil  bunların  pahalı  olması,  erişim  ve  bekleme  sürelerinin  bu‐
lunması, mahremiyet gibi konular gelmektedir (The Economic Times 2005). 

Jagyasi’nin (2010) gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarına göre 35 ülkenin sağ‐
lık turizmi alanında ismi öne çıkmaktadır. Bakılan hasta sayısı ve gelir açısından 
bu ülkeler sıralandığında Türkiye 16. sırada yer almaktadır. Türkiye, gerek sağlık 
hizmetlerindeki kalitesi gerekse mevcut coğrafi zenginlikleri göz önüne alındığında hak 
ettiği payı alamasa da sağlık turizmi açısından tartışmasız kabul gören ülkelerden biri 
haline gelmiştir.  

SONUÇ 

Sağlık turizminin ülkemiz ekonomisine katkısına bakıldığında geleneksel turizme göre 
kişi başı en az 4‐5 kat fark ettiği görülmekte, bu farkın yapılan tedavinin niteliğine göre 
yüzlerce  kat  arttığı  bilinmektedir  (Yılmaz  2011).  Fakat  geleneksel  turizme  yapılan 
yatırımlar sağlık turizmine yapılan yatırımlardan çok daha ileridedir. Bu amaçla 
ülkemizde sağlık turizmine yönelik farkındalığın arttırılması ve bu yönde yatı‐
rımlar yapılması için birçok faaliyet yapılmaktadır. 2011 yılında Sağlık Bakanlı‐
ğı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Sağlık Turizmi Koordina‐
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törlüğü kurulmuştur. Alt birimlerini ise yurtdışı koordinasyon şubesi, medikal 
turizm  şubesi,  termal  turizm  spa‐wellness  şubesi,  ileri  yaş  ve  engelli  turizm 
şubesi oluşturmaktadır.  

Ayrıca  Sağlık  Bakanlığı  2010‐2014  Stratejik  Eylem  Planı  hazırlayarak  sağlık 
hizmeti  sunumunda  Türkiye’yi  bölgesinde  cazibe  merkezi  haline  getirmeyi 
amaçlamaktadır. 

Türkiye  coğrafi konumu ve  iklimi nedeniyle önemli bir  turizmi merkezi ol‐
ması yanında, sağlık hizmetlerinin kalitesi, hizmetin ödenebilirliği, bakım kali‐
tesi, mahremiyete  gösterilen  önem  nedeniyle  de  sağlık  turizmine  katılanların 
tercih nedeni olmaktadır. Tüm bu özellikler açısından oldukça cazip bir merkez 
olarak  görülen  ülkemiz,  eldeki  kaynaklar  yeterince  kullanılmadığı  ve  yeterli 
tanıtım  yapılmadığı  için  hala  hak  edilen  noktaya  ulaşılamamıştır. Bu  yüzden 
gerek  sağlık  sektörünün  gerek  turizm  sektörünün  birlikte  çalışması  ve  ortak 
eylem planı oluşturması gerekmektedir. 
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ÖZ 
Kent parklarının yoğun kent  sistemleri  içerisinde ekolojik açıdan olumlu etkilerinin olması 
yanında, insanların kendilerini yenileyebilecekleri ve doğaya özlemlerini de giderebilecekleri 
mekânlar durumunda oldukları söylenebilir. Kullanıcı özelliğine göre, motivasyonların belir‐
lenmesi ve bu yönde yönetim kararlarının alınması alanda katılımı ve kullanıcı memnuniye‐
tini arttırabilir. Rekreasyonel  katılımda motivasyon ve kullanıcı özelliği  ilişkisini belirlemek 
için örnek alan olarak seçilen Ankara Göksu Parkında 250 kullanıcıya yüz yüze görüşmeler 
şeklinde anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, kullanıcı özeliğine göre motivasyon 
faktörlerinin değişim gösterdiği saptanmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Motivasyon, Kent Parkı 
 

 
GİRİŞ 
Kent  parklarını,  yoğun  çalışma  koşulları  sonucu  rekreasyonel  ihtiyaçları  olan 
tüm  insanların bu beklentilerini karşılayabilmek amacıyla oluşturulmuş kamu‐
ya açık alanlar olarak tanımlamak mümkündür (Sarıkaya, 2007). Kent parkları, 
kullanıcıların  fazla  yol  kat  etmeden  ulaşabileceği  mesafede  olması  yanında, 
kullanıcılara kentin gürültü ve karmaşasından kaçabilme olanağı da sağlamak‐
tadırlar. Ayrıca  kent  parklarının  konum  olarak  her  kullanıcının  ulaşabileceği 
merkezi bir yerde bulunması gerektiği söylenebilir. Bu konumun genel olarak 
sağlanamadığı durumlarda kent sınırları yakınında hatta dışında yer verilebilir. 
Kent  parkları  her  1000  kişi  için  12  ha  büyüklüğünde  olması  önerilmektedir. 
Ölçü olarak minimum 40 ha büyüklükte ve mümkün olduğu durumlarda 100–
400 ha büyüklüğü daha  çok  tercih  edilmektedir. Kent parkları  50.000–100.000 
kişilik nüfus  için araba  ile 30 dakika mesafeye sahip ulaşım uzaklığına hizmet 
etmektedirler. Ayrıca bu alanlar; piknik üniteleri, su sporları, kafeler, restoran‐
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lar, dinlenecek gölgelik alanlar, çocuk oyun alanları, sergi alanları, otoparklar ve 
çeşitli spor alanlarının bulunduğu mekânlardır (Yorulmaz, 2006).  
 
MATERYAL VE YÖNTEM 
 
Materyal 
Çalışmada materyal olarak Ankara  İl  sınırları  içerisinde yer alan Göksu Parkı 
seçilmiştir. Kent Parkı niteliği  taşıyan bu park,  şehir merkezinden arabayla 20 
km ulaşım mesafesindedir. Özellikle  su kullanımının geniş  tutulması ve  suya 
dayalı aktivitelerinde olması sebebi ile Ankara’lılar için ayrıca bir önemi olduğu 
söylenebilir. Böylece Ankara’lılara doğal bir ortam sağlayan bu park, kullanıcı‐
lara doğayla  iç  içe piknik yapılabilecek bir ortam da sağlayabilmektedir  (Ano‐
nim, 2013a) (Şekil 1). 

 
Şekil 1. Ankara Göksu Parkı’nın konumu (Anonim, 2013b) 
 
Yöntem 
Çalışmada yöntem olarak anket çalışması seçilmiştir. 2007 yılının Şubat‐Aralık 
aylarında 250 kişiye anket uygulanmıştır. Her bir anketin uygulanması yaklaşık 
15 dakika sürmüştür. Anket  formu; kullanıcı özelliği, kullanıcıların alanda ka‐
tıldıkları  etkinlikler, motivasyonları  belirlemeye  yönelik  sorular,  kısıtlayıcıları 
belirlemeye  yönelik  sorular  ve  genel  memnuniyeti  belirleyici  sorular  olmak 
üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Motivasyon ve kısıtlayıcı sorularında 5 noktalı 
Likert Ölçeğinden yararlanılmıştır. “1” etkisiz, “5” çok etkili olarak belirlenmiş‐
tir. Genel memnuniyet sorularında 3 noktalı Likert Ölçeğinden yararlanılmıştır. 
“1” memnun değilim, “3” çok memnunum olarak belirlenmiştir. 
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BULGULAR 
 

Motivasyonları açıklayabilmek  için Faktör Analizinden yararlanılmıştır. Analiz 
sonucunda  kriterler  altı  faktörde  toplanmıştır.  Bu  faktörler  etki  derecelerine 
göre MFIV (eğlence), MFI (alan  ile  ilgili özellikler), MFV (kaçış), MFIII (ekono‐
mik özellikler), MFVI (kişisel katılım), MFII (sosyalleşme) olarak sıralanmakta‐
dır. Tablo 1’de analiz verileri ve  faktör grupları  ile  ilgili bilgiler verilmiştir.  I. 
Faktör  (alan  ile  ilgili  özellikler),  %16  varyansla  açıklanmakta  ve  Cronbach’s 
alpha’sı 0,89’ dur. Hesaplanan alfa değeri bu faktörün yüksek derecede güveni‐
lir olduğunu göstermektedir (Özdamar, 1999). Bu kriterlerin ortak özelliği alan 
ile  ilgili  olmalarıdır.  Bu  faktörü  oluşturan  kriterlerden  en  etkilisi  ise  “piknik 
alanının  temiz ve düzenli  olması”dır.  II.  Faktör  (sosyalleşme)   %14 varyansla 
açıklanmakta ve Cronbach’s alpha’sı 0,83’ dür. Hesaplanan alfa değeri bu faktö‐
rün  yüksek derecede  güvenilir  olduğunu  göstermektedir. Bu  kriterlerin  ortak 
özelliği  sosyalleşme  ile  ilgili olmalarıdır. Bu  faktörü oluşturan kriterlerden  en 
etkilisi  ise “benzer  ilgi alanlarına sahip  insanlarla birlikte olmak”tır. III. Faktör 
(ekonomik özellikler) %10 varyansla açıklanmakta ve Cronbach’s alpha’sı 0,80’ 
dir. Hesaplanan  alfa değeri bu  faktörün yüksek derecede güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Bu kriterlerin ortak özelliği ekonomik özellikler ile ilgili olmala‐
rıdır. Bu faktörü oluşturan kriterlerden en etkilisi ise “alanı kullanma maliyeti‐
nin düşük olması”dır. IV. Faktör (eğlence) %9 varyansla açıklanmakta ve Cron‐
bach’s alpha’sı 0,74’ dür. Hesaplanan alfa değeri bu faktörün oldukça güvenilir 
olduğunu göstermektedir. Bu kriterlerin ortak özelliği eğlence  ile  ilgili olmala‐
rıdır.  Bu  faktörü  oluşturan  kriterlerden  en  etkilisi  ise  “eğlenmek  ve  iyi  vakit 
geçirmek”tir.  V.Faktör  (kaçış)  %9  varyansla  açıklanmakta  ve  Cronbach’s 
alpha’sı 0,75’ dir. Hesaplanan alfa değeri bu  faktörün oldukça güvenilir oldu‐
ğunu göstermektedir. Bu kriterlerin ortak özelliği kaçış ile ilgili olmalarıdır. Bu 
faktörü oluşturan kriterlerden en etkilisi ise “stres atmak”tır. VI. Faktör (kişisel 
katılım) %6 varyansla açıklanmakta ve Cronbach’s alpha’sı 0,49’ dur. Hesapla‐
nan alfa değeri bu  faktörün düşük güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu ne‐
denden dolayı değerlendirme dışı tutulmuştur (Tablo 1). 
Tablo 1. Göksu Parkı Motivasyon Faktörleri 
 

MOTİVASYON  MOTİVASYON 
A.O.  MFI  MFII  MFIII  MFIV  MFV  MFVI 

Alanın temiz ve bakımlı olması 3,23  0,69
Alanın iyi idare edilmesi  2,96  0,72
Alanın iyi planlanmış olması  2,81  0,70
Piknik alanının temiz ve düzenli olması 3,30  0,79
Doğal bir ortamda bulunma duygusu 3,19  0,59
Alanda çok sayıda aktivitenin bulunması 2,64  0,58
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Alanda emniyet ve güvenliğin yeterli olması 3,14 0,79      
Otoparkın yeterli olması 2,67 0,66      
Sosyal ve kültürel açıdan bilgilerimi artırmak 2,04 0,72      
Benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla birlikte 
olmak  2,39    0,68         

Bilgi ve becerilerimi geliştirmek 1,92 0,77      
Farklı kültürde insanlarla arkadaşlık kurmak 2,02 0,73      
Yeni insanlarla tanışmak 1,98 0,66      
Hobi edinmek ve bunları geliştirmek 2,22 0,58      
İyi vakit geçirecek başka bir yerin olmaması 2,42 0,60      
Alanın yakın oluşu 2,63 0,85      
Ulaşımın kolaylığı ve ucuzluğu 2,53 0,81      
Alanı kullanma maliyetinin düşük olması  2,68      0,61       
Arkadaşlarımla birlikte olmak 3,54 0,72     
Eğlenmek ve iyi vakit geçirmek 3,74 0,74     
Sosyal bir ortam paylaşmak 3,13 0,68     
Boş zamanlarımı değerlendirmek 3,06 0,58     
Günlük rutin yaşantıdan uzaklaşmak 2,97   0,70   
Okul ve iş stresinden kurtulmak 3,07   0,69   
Toplum yaptırımlarından uzaklaşmak 2,39   0,55   
Kendim için bir şeyler yapma duygusu 2,75   0,53   
Stres atmak 3,45   0,49   
Yalnız kalmak 2,20     0,48 
Spor aktivitelerine katılmak 2,22     0,47 

GENEL ART. ORT 2,97 2,06 2,55 3,36  2,93  2,30 
ALFA 0,89 0,83 0,80 0,74  0,75  0,49 

VARİANCE (%) 16 14 10 9  9  6 

 

Tablo 2’ de kullanıcı özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aylık gelir du‐
rumu, iş durumu, yaşadığı ilçe, Ankara’ da yaşama süresi) ile motivasyon fak‐
törlerinin  (alan  ile  ilgili  özellikler,  sosyalleşme,  ekonomik  özellikler,  eğlence, 
kaçış) Varyans Analizinde çıkan sonuçlar sunulmuştur. “Alan  ile  ilgili özellik‐
ler”, “ekonomik özellikler” faktörleri kullanıcı özelliklerinden yaş’a göre istatis‐
tiksel olarak  farklılıklar göstermektedir. 50 yaşın üzerindeki kullanıcılar, “alan 
ile ilgili özellikler” ve “ekonomik özellikler”in rekreasyonel faaliyetlere katılım‐
larını diğer yaş gruplarına göre daha  fazla motive ettiğini belirtmişlerdir. “Eğ‐
lence” ve “kaçış”  faktörleri kullanıcı özelliklerinden cinsiyet’e göre  istatistiksel 
olarak  farklılıklar  göstermektedir.  Bayan  kullanıcılar,  “eğlence”  ve  “kaçış”ın 
rekreasyonel  faaliyetlere  katılımlarını  baylara  göre  daha  fazla motive  ettiğini 
belirtmişlerdir. “Sosyalleşme” ve “ekonomik özellikler” faktörleri kullanıcı özel‐
liklerinden  eğitim durumuna göre  istatistiksel  olarak  farklılıklar göstermekte‐
dir. Lise mezunu  olan  kullanıcılar,  “sosyalleşme”nin  rekreasyonel  faaliyetlere 
katılımlarını diğer eğitim gruplarına göre daha  fazla motive ettiğini belirtmiş‐
lerdir. İlköğretim mezunu olan kullanıcılar, “ekonomik özellikler”in rekreasyo‐
nel  faaliyetlere  katılımlarını  diğer  eğitim  gruplarına  göre  daha  fazla motive 
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ettiğini belirtmişlerdir. “Alan  ile  ilgili özellikler” ve “ekonomik özellikler” fak‐
törleri kullanıcı özelliklerinden iş durumuna göre istatistiksel olarak farklılıklar 
göstermektedir. Emekli olan kullanıcılar,  “alan  ile  ilgili özellikler” ve “ekono‐
mik özellikler”in rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını diğer iş gruplarına göre 
daha  fazla motive ettiğini belirtmişlerdir. “Ekonomik özellikler”  faktörü kulla‐
nıcı  özelliklerinden  yaşadığı  ilçeye  göre  istatistiksel  olarak  farklılıklar  göster‐
mektedir.  Etimesgut  İlçesinde  yaşayan  kullanıcılar,  “ekonomik  özelliklerin” 
rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını diğer ilçelerde yaşayan kullanıcılara göre 
daha  fazla motive ettiğini belirtmişlerdir. “Ekonomik özellikler”  faktörü kulla‐
nıcı özelliklerinden Ankara’da yaşama süresine göre istatistiksel olarak farklılık‐
lar göstermektedir. 25 yıl ve üzerinde Ankara’da yaşayan kullanıcılar, “ekono‐
mik özelliklerin” rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını diğer kullanıcılara göre 
daha  fazla motive  ettiğini  belirtmişlerdir. Aylık  gelir durumu  tabloda verilen 
anket  verilerine  göre,  rekreasyonel  alan motivasyonu  olarak  önem  arz  etme‐
mektedir. 
 

Tablo 2. Göksu Parkı Kullanıcı Özellikleri ile Motivasyonların İlişkisi 
 

KULLANICI ÖZELLİKLERİ    MFI  MFII  MFIII  MFIV  MFV 

YAŞ 

<20 2,93  2,17 2,30 3,47 2,99
21–30  2,89  1,92  2,44  3,30  2,86 
31–40 2,80  2,04 2,70 3,40 2,81
41–50  3,67  2,23  3,25  3,17  3,31 
50>  3,90  2,00  3,93  3,33  3,55 
F 3,39*  1,02 4,80*** 0,57 1,61

CİNSİYET 
Bayan  2,89  2,01  2,55  3,57  3,07 
Bay  3,03  2,10  2,56  3,21  2,83 
F 1,07  0,53 0,01 10,33** 4,48*

EĞİTİM DURUMU 

İlköğretim  3,32  2,23 2,93 3,59 2,68
Lise  3,08  2,31  2,82  3,19  2,88 

Üniversite  2,86  1,92  2,39  3,44  2,97 
Lisansüstü  3,75  1,86 2,29 3,79 3,13

F 2,05  3,19* 3,31* 1,89 0,61

AYLIK GELİR DURUMU 
(YTL) 

<500  2,58  1,83  2,20  3,41  2,83 
500–850 2,77  2,04 2,29 3,52 2,99
850–1250  3,03  2,06 2,71 3,36 2,93
1250–2250  2,95  1,99 2,64 3,31 2,85

2250> 3,27  2,24 2,57 3,27 3,10
F 1,77  0,67 1,60 0,48 0,53

İŞ DURUMU 

Çalışıyor  3,14  2,18  2,80  3,20  2,92 
Öğrenci 2,80  2,02 2,31 3,45 2,95

Çalışmıyor  2,98  2,11 2,54 3,49 2,78
Emekli  3,44  1,88  3,38  3,22  3,04 
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F  3,11*  0,67  6,94***  1,48  0,33 

YAŞADIĞI İLÇE 

Sincan İlçesi  2,34  1,98  2,49  3,13  2,38 
Etimesgut İlçesi 3,18 2,05 3,02 3,35  3,00 
Yenimahalle İlçesi  3,13  2,02  2,25  3,46  3,04 
Keçiören İlçesi 2,97 1,77 2,07 3,31  3,02 
Altındağ İlçesi  2,42  2,39  2,00  3,00  2,53 
Çankaya İlçesi 2,75 1,94 2,02 3,48  2,93 
Mamak İlçesi 2,96 2,12 1,62 3,92  3,50 
Yenikent İlçesi  0  3,67  2,25  4,00  0 
Kazan İlçesi 2,50 1,33 1,75 2,50  2,40 
Gölbaşı İlçesi  2,37  3,05  2,50  3,33  2,90 
Ankara Dışı 3,12 2,61 2,55 3,38  2,94 

F 1,86 1,58 4,83*** 0,62  1,39 

ANKARA’DA YAŞAMA 
SÜRESİ 

1–5 yıl arası 3,07 1,98 2,17 3,55  3,03 
5–15 yıl arası 2,91 2,09 2,67 3,30  2,88 
15–25 yıl arası 2,81 1,98 2,58 3,23  2,91 
25 yıl ve üzeri 3,23 1,97 2,84 3,46  2,94 

F 1,45 0,22 3,39* 1,82  0,32 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Sonuç olarak; kullanıcı özelliğine göre motivasyonların farklılık gösterdiği sap‐
tanmıştır.  Kent  parklarında  genel  memnuniyeti  sağlamak  için,  kullanıcıların 
“yaş,  cinsiyet,  eğitim  durumu,  aylık  gelir  durumu,  iş  durumu,  yaşadığı  ilçe, 
Ankara’da  yaşam  süresi”  gibi  sosyo‐ekonomik  özelliklerinin dikkate  alınması 
gerekmektedir. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarını engelle‐
yen faktörlerin belirlenmesi ve ortaya çıkan farklılıkların çeşitli değişkenlere göre karşılaştı‐
rılmasıdır.  Çalışmanın  örneklem  grubunu  Türkiye’nin  farklı  bölgelerindeki  üniversitelerde 
öğrenim gören 609 kadın  (yaş = 21.20± 1.84)   ve 1051 erkek  ( yaş = 22.48± 2.21) oluştur‐
maktadır. Katılımcıların  rekreasyonel aktivitelere katılımlarını engelleyen  faktörleri belirle‐
mek  için “Boş Zaman Engelleri Ölçeği (BZEÖ)” kullanılmıştır.  İstatistiksel analiz olarak sıklık 
(freakans), yüzde, ortalama, standart sapma ve değişkenler arası  farklılıkların belirlenmesi 
için çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) uygulanmıştır. Analiz sonuçları, kadın ve erkek 
katılımcılar arasında öçekte yer alan dört alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların 
olduğunu göstermiştir (p< .05). MANOVA sonuçları, düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılma 
sıklığı ve haftalık serbest zaman değişkenleri etkileşiminin ise anlamlı bir etkisinin olduğunu 
göstermektedir (p< .05).   Sonuç olarak, “tesis” faktörünün tüm katılımcılar için rekreasyonel 
aktiviteye katılmamada en etken “ilgi eksikliği” faktörünün ise en az etkiye sahip olan faktör 
olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, katılım, engeller, rekreasyonel aktivite 
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GİRİŞ 

Son  dönemlerde  yapılan  çalışmalara  göre  özellikle  de  teknolojik  gelişmelerin 
etkisiyle bireylerin  sahip oldukları  serbest  zaman  sürelerinde bir  artış olduğu 
görülmektedir  (Mansuroğlu,  2002).  Günümüzde  bireyler  sahip  oldukları  bu 
serbest  zamanı  başta  pasif  etkinlikler  olmak  üzere  iş  stresinden  uzaklaşmak, 
eğlenmek, sosyalleşmek gibi çeşitli amaçlarla açık veya kapalı alanlarda gönüllü 
olarak  çeşitli  etkinliklere  katılarak  değerlendirmektedir  (Martin  ve  Mason, 
2003). Burada önemli olan nokta Kemp ve Pearson’ının da (1997) belirttiği gibi 
bu zaman diliminde bireyin kaliteli bir takım etkinlikler yaparak bu süreyi ve‐
rimli bir şekilde geçirmesidir.   

     Ancak,  literatürde yer alan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, rekre‐
asyonel  etkinliklere  katılımın  fiziksel,  sosyal  ve  psikolojik  (Graham  vd.  2008; 
Zuzanek  vd.  1998)  birçok  olumlu  katkısı  olmasına  rağmen  bireylerin  değişik 
sebepler nedeniyle kendileri  için oldukça önemli olan bu  etkinliklere katılma‐
dıkları ya da çeşitli engeller/kısıtlayıcılar nedeniyle katılamadıkları belirlenmiş‐
tir (Alexandris ve Carroll, 1997; Kyle ve Mowen, 2003; Shinew vd. 2004; Karakü‐
çük ve Gürbüz, 2007). Bireyin boş zamanlarında rekreasyonel aktivitelere katı‐
lımını kısıtlayan veya katılmamasına neden olan ve birey  tarafından algılanan 
faktörler olarak  tanımlanan  “engel” kavramı  rekreasyonel  çalışmalar  arasında 
popüler olmuş ve özellikle geçtiğimiz son 30 yılda bu yönde birçok araştırma 
gerçekleştirilmiştir (Jackson, 1993; Koçak, 2005; Metcalf vd. 2013).  

     Rekreasyon  literatüründe  bu  yönde  yapılan  araştırmaların pek  çoğu  katılı‐
mın  önünde  engel  oluşturan  veya  oluşturabilecek  faktörlerin  belirlenmesine 
yönelik teori veya model geliştirme çalışmalarıdır (Crawford ve Godbey, 1987; 
Crawford vd. 1991; Jackson vd. 1993; Kay ve Jackson, 1991). Literatürde sıklıkla 
kabul gören ve Crawford vd.  (1991)  tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına 
göre; bireylerin  serbest zaman aktivitelerine katılımını  engelleyen  (a) bireysel, 
(b) bireylerarası ve  (c) yapısal  faktörler bulunmaktadır. Daha sonra bu model‐
den hareketle farklı kültürler veya farklı katılımcılar için katılıma engel oluştu‐
ran faktörlerin belirlenmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmiştir 
(Shaw ve Henderson,  2005; Walker vd.  2007). Örneğin, Alexandris ve Carroll 
(1997) yetişkin bireylerin katılımı gerçekleştirdikleri  çalışmada  zaman ve  tesis 
gibi  iki  temel  faktörün  rekreasyonel  aktivitelere  katılımın  önündeki  iki  temel 
etken  olduğunu  belirlenmiştir.  Benzer  bir  diğer  çalışma  ise  Palen  vd.  (2010) 
tarafından yapılmış ve katılımcılar için yukarıda bahsedilen model de belirtildi‐
ği  gibi  kişilerarası  faktörlerin  en  sık  belirtilen  engel  olduğu  gözlemlenmiştir. 
Sınırlı sayıda da olsa Türkiye’de özellikle geçtiğimiz son 5 yıl  içerisinde katılı‐
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mın  önündeki  engelleri  belirlenmesine  yönelik  çalışmalar  gerçekleştirilmiştir 
(Demirel ve Harmandar, 2009; Gürbüz vd. 2012; Tütüncü vd. 2011).  

     Gerek Türkiye’de yapılan çalışmaların sınırlı sayıda kalması gerekse de rek‐
reasyonel aktivitelere katılımın pozitif etkileri düşünüldüğünde bu tür aktivite‐
lere katılımı engelleyen faktörlerin periyodik aralıklarla belirlenmesi hem birey‐
sel hem de  toplumsal anlamda önem arz  etmektedir. Bu bilgilerden hareketle 
çalışmanın  amacı;  Türkiye’nin  farklı  bölgelerindeki  üniversite  öğrencilerinin 
rekreasyonel etkinliklere katılımlarına engel  teşkil eden  faktörlerin belirlenme‐
sidir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada araştırmanın amaçlarına uygun olarak “Betimsel” araştırma mo‐
deli uygulanmıştır. Betimsel  çalışmalardaki  amaç mevcut durumu  araştırmak 
ve belirlemektir (Büyüköztürk vd. 2012). Bu çalışmadaki örneklem grubu, Tür‐
kiye’nin  farklı  bölgelerindeki  farklı  üniversitelerde  öğrenim  gören  üniversite 
öğrencilerini kapsamaktadır. Araştırma 609 kadın (yaş = 21.20± 1.84)   ve 1051 ( 
yaş = 22.48± 2.21)   erkek üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada kullanılan ölçme aracı, üniversite yönetimlerinden ilgili izinler alın‐
dıktan sonra çalışmanın amacının belirtilmesinden öğrencilere dağıtılmış ve kişi 
yönelimli teknik ile elde edilmiştir. Katılımcıların rekreasyonel aktivitelere katı‐
lımlarını engelleyen faktörleri belirlemek için Alexandris ve Carroll (1997) tara‐
fından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Türkiye adaptasyonu Gürbüz vd. (2012) 
tarafından gerçekleştirilen ölçeğin 6 alt boyut ile toplam 18 maddeden kullanıl‐
masına karar verilmiştir. Ölçeğin bu çalışmadaki alt boyutlar iç tutarlılık katsa‐
yıları  .70  (birey psikolojisi) ve  .78  (ilgi  eksikliği) arasında değişmektedir. Elde 
edilen  verilerin  betimsel  analizinde  istatistikî  yöntem  olarak  sıklık  (frekans), 
yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Değişkenler arası farklılıkla‐
rın belirlenmesinde ise parametrik testlerden olan çok değişkenli varyans anali‐
zi (MANOVA) uygulanmıştır.  

BULGULAR 

Çalışma  grubunda  yer  alan  katılımcıların  sahip  oldukları  serbest  zamanlarını 
%66.1 gibi önemli bir oranınla “fiziksel etkinliklere katılarak” geçirdiği ve bunu 
sırasıyla “sosyal etkinliklere katılmak” (58.2) ve “ev işleri (dinlenerek) yapmak” 
(47.5) gibi aktivitelerin takip ettiği tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcıların Serbest Zamanlarını Genellikle Nasıl Değerlendirdiklerine İlişkin Dağılımları 
 

Serbest zamanlarınızı genellikle nasıl değerlendiriyorsunuz? f %
Ev işleri (dinlenerek)  787  47.4 
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Fiziksel etkinliklere katılarak  1101  66.3 
Sosyal etkinliklere katılarak  966  58.2 
Kültürel‐Sanatsal etkinliklere katılarak  487  29.3 
Açık alan etkinliklerine katılarak  595  35.8 
Turistik etkinliklere katılarak  392  20.0 
N=1660 

Katılımcıların BZEÖ’nin alt boyutlarını oluşturan ve rekreasyonel etkin‐
liklere  katılımlarında  kendilerine  engel  oluşturabileceği  varsayılan  faktörlere 
ilişkin  istatistiksel  bulgulara  göre,  ”tesis”  faktörünün  ( =  3.14)  katılımcıların 
rekreasyonel  etkinliklere  katılımlarında  engel  olarak  ilk  sırada  yer  aldığı  ve 
bunu sırasıyla “bilgi eksikliği” ( = 3.02),  “zaman” ( = 2.83),  “birey psikolojisi” 
( = 2.75),  “ilgi eksikliği” ( = 2.68) ve “arkadaş eksikliği” ( = 2.67) faktörlerinin 
takip ettiği tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Tablo 2. Katılımcıların Boş Zaman Engelleri Ölçeğinin Alt Boyutlarına İlişkin Puanlarının Ortalama 
ve Standart Sapma Değerleri 
 

Alt Boyutlar N Ss 

Birey Psikolojisi  1660  2.75  .67 
Bilgi Eksikliği  1660  3.02  .71 
Tesis  1660  3.14  .67 
Arkadaş Eksikliği  1660  2.67  .72 
Zaman  1660  2.83  .65 
İlgi Eksikliği  1660  2.68  .74 

 

MANOVA sonuçları, cinsiyet [Wilks Lambda (λ) = .991, F(6,1651) = 2.45, 
p <.05] değişkenin BZEÖ alt faktörleri üzerindeki temel etkisinin anlamlı oldu‐
ğunu  göstermektedir. Buna  karşın  yaş   [Wilks Lambda  (λ)  =  .996,  F(6,1651)  = 
.967, p >.05]  faktörünün ve cinsiyet ve yaş değişkenleri etkileşiminin ise anlamlı 
bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir [Wilks Lambda (λ) = .994, F(6,1651) = 1.67, p 
>.05].   Hangi  bağımlı  değişkenin  çok  değişkenli  anlamlılığa  katkı  sağladığını 
anlamak amacıyla ANOVA yapılmıştır. Cinsiyet değişkeni etkisi açısından “bi‐
rey  psikolojisi”  [F(1,1656)  =  4.79,  p  <.05],  “bilgi  eksikliği”  [F(1,1656)  =  5.97,  p 
<.05], “zaman”  [F(1,1656) = 7.33, p <.01], ve “ilgi eksikliği”  [F(1,1656) = 7.18, p 
<.01],alt boyut puanlarının cinsiyete göre anlamlı olarak  farklılaştığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Farkın olduğu tespit edilen tüm alt boyutlarda kadın katılımcıların 
ortalama puanları erkeklerin puanlarından daha yüksektir (Tablo 3).  

Tablo 3. Katılımcıların BZEÖ’nin Alt Boyutlarına İlişkin Puanlarının Cinsiyetlerine ve Yaşlarına Göre 
MANOVA Sonuçları 
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Alt Boyutlar  Cinsiyet  Yaş   Ss 

Birey Psikolojisi 
Kadın 

18‐22 yaş (n= 482)  2.79  .64 
23 yaş ≥ (n= 127)  2.83  .62 

Erkek 
18‐22 yaş (n= 558)  2.72  .68 
23 yaş ≥ (n= 493)  2.73  70 

Bilgi Eksikliği 
Kadın 

18‐22 yaş (n= 482)  3.04  .74 
23 yaş ≥ (n= 127)  3.15  .66 

Erkek  
18‐22 yaş (n= 558)  3.02  .66 
23 yaş ≥ (n= 493)  2.96  .74 

Tesis 
Kadın 

18‐22 yaş (n= 482)  3.18  .64 
23 yaş ≥ (n= 127)  3.11  .64 

Erkek 
18‐22 yaş (n= 558)  3.11  .67 
23 yaş ≥ (n= 493)  3.12  .70 

 

 

Arkadaş Eksikliği 

  18‐22 yaş (n= 482)  2.69  .70 
Kadın   23 yaş ≥ (n= 127)  2.67  .76 

Erkek 
18‐22 yaş (n= 558)  2.70  .71 
23 yaş ≥ (n= 493)  2.60  .73 

Zaman 

  18‐22 yaş (n= 482)  2.90  .65 
Kadın   23 yaş ≥ (n= 127)  2.89  .67 

Erkek 
18‐22 yaş (n= 558)  2.79  .64 
23 yaş ≥ (n= 493)  2.79  .66 

İlgi Eksikliği 
Kadın 

18‐22 yaş (n= 482)  2.72  .75 
23 yaş ≥ (n= 127)  2.80  .64 

Erkek 
18‐22 yaş (n= 558)  2.64  .73 
23 yaş ≥ (n= 493)  2.64  .75 

 

Düzenli olarak  fiziksel aktiviteye katılma sıklığı ve haftalık serbest za‐
man değişkenleri etkileşiminin anlamlı bir etkisi olup olmadığını belirlemek için 
yapılan MANOVA  sonuçları, düzenli olarak  fiziksel  aktiviteye katılma  sıklığı 
[Wilks Lambda (λ) = .978, F(6,1649) = 3.05, p <.01]  değişkenin BZEÖ alt faktörle‐
ri  üzerindeki  temel  etkisinin  anlamlı  olduğunu,  haftalık  sahip  olunan  serbest 
zaman değişkenine göre  ise herhangi bir etkinin oluşmadığını ortaya koymuş‐
tur  [Wilks Lambda (λ) = .998, F(6,1649) = .671, p >.05]. Analiz sonuçları ayrıca, 
düzenli olarak  fiziksel aktiviteye katılma  sıklığı ve haftalık  serbest zaman de‐
ğişkenleri  etkileşiminin  ise  anlamlı  bir  etkisinin  olduğunu  göstermektedir 
[Wilks Lambda (λ) = .986, F(6,1649) = 1.89, p <.05]. Hangi bağımlı değişkenin çok 
değişkenli anlamlılığa katkı sağladığını anlamak amacıyla ANOVA yapılmıştır. 
Düzenli  olarak  fiziksel  aktiviteye  katılma  sıklığı  ana  etkisi  açısından  ölçeğin 
“tesis”  [F(2,1654) = 3.30, p <.05] ve “zaman” [F(2,1654) = 8.45, p <.01] alt boyut 
puanlarının anlamlı olarak  farklılaştığı  sonucuna ulaşılmıştır. Anlamlı  farklılı‐
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ğın  tespit  edildiği  alt  boyutlarda  fiziksel  aktiviteye  sıklıkla  katılan  bireylerin 
ortalama puanları diğer grupların puanlarına göre daha yüksektir (Tablo 4).   

Tablo 4. Katılımcıların BZEÖ’nin Alt Boyutlarına  İlişkin Puanlarının Fiziksel Aktiviteye Katılma ve 
Haftalık Serbest Zaman Süresine Göre MANOVA Sonuçları 
 

Alt Boyutlar  Fiziksel Akt. Katılma  Haftalık Serbest Zaman  n     Ss 

Birey Psikolojisi 

Hiç  
24 saat ≤  68  2.63  .63 
25 saat ≥  67  2.82  .74 

Bazen 
24 saat ≤  392  2.77  .66 
25 saat ≥  565  2.78  .65 

Sıklıkla 
24 saat ≤  265  2.79  .71 
25 saat ≥  303  2.70  .70 

Bilgi Eksikliği 

Hiç  
24 saat ≤  68  2.86  .71 
25 saat ≥  67  3.07  .69 

Bazen 
24 saat ≤  392  3.01  .69 
25 saat ≥  565  3.03  .70 

Sıklıkla 
24 saat ≤  265  3.02  .73 
25 saat ≥  303  3.06  .74 

Tesis  

Hiç  
24 saat ≤  68  3.01  .74 
25 saat ≥  67  3.00  .67 

Bazen 
24 saat ≤  392  3.12  .64 
25 saat ≥  565  3.15  .67 

Sıklıkla 
24 saat ≤  265  3.15  .71 
25 saat ≥  303  3.19  .65 

Arkadaş Eksikliği 

Hiç  
24 saat ≤  68  2.76  .76 
25 saat ≥  67  2.78  .74 

Bazen 
24 saat ≤  392  2.59  .73 
25 saat ≥  565  2.59  .73 

Sıklıkla 
24 saat ≤  265  2.70  .68 
25 saat ≥  303  2.62  .76 

Zaman 

Hiç  
24 saat ≤  68  2.73  .71 
25 saat ≥  67  2.72  .71 

Bazen 
24 saat ≤  392  2.71  .68 
25 saat ≥  565  2.87  .62 

Sıklıkla 
24 saat ≤  265  2.93  .61 
25 saat ≥  303  2.90  .65 

İlgi Eksikliği 

Hiç  
24 saat ≤  68  2.61  .70 
25 saat ≥  67  2.75  .79 

Bazen 
24 saat ≤  392  2.68  .70 
25 saat ≥  565  2.68  .70 

Sıklıkla 
24 saat ≤  265  2.74  .75 
25 saat ≥  303  2.67  .76 
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SONUÇ 

Bu  çalışmada  üniversite  öğrencilerinin  rekreasyonel  etkinliklere  katılmalarını 
engelleyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

     Katılımcıların “Boş Zaman Engelleri Ölçeği (BZEÖ)” nin alt boyutlarını oluş‐
turan ve rekreasyonel etkinliklere katılmalarında engel oluşturabileceği varsayı‐
lan faktörlere ilişkin istatistik bulgularına göre “tesis” faktörünün katılımcıların 
rekreasyonel aktivitelere katılımlarında engel olarak  ilk sırada yer aldığı belir‐
lenmiştir. Karaküçük ve Gürbüz (2007) tarafından öğretim elemanlarının rekre‐
asyonel  etkinliklere  katılımlarına  engel  teşkil  eden  faktörlerin  belirlenmesine 
yönelik yaptıkları çalışmanın bulguları bu çalışmanın sonuçlarını destekler nite‐
liktedir. Bu  çalışmada da  rekreasyonel aktivitelere katılımda engel  teşkil eden 
faktörler sırasıyla “zaman”, “tesis”, “ulaşım”, “kentsel koşullar”, “para”, “bilgi 
eksikliği”, “sosyal çevre” ve “arkadaş eksikliği “ olarak belirlenmiştir.  

     Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkeninin BZEÖ alt faktörleri üzerin‐
deki  temel  etkisinin  anlamlı  olduğu  ortaya  çıkmıştır.  Ergül  (2008)  tarafından 
üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere yönelik ilgi ve katılma düzey‐
leri  ile  ilgili yapılan  çalışmada da “bireyse psikoloji”, “bilgi  eksikliği” ve “za‐
man” alt boyutlarında kadın öğrencilerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. 
Bu anlamda sonuçlar çalışmamız ile benzerlik göstermektedir. 

     Katılımcıların yaş faktörü ile cinsiyet ve yaş değişkenleri etkileşiminin BZEÖ 
nün alt faktörlerine bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ekinci vd. (2013) tara‐
fından çalışmada ise yaş değişkenine göre BZEÖ alt faktörleri arasında “zaman” 
alt boyutunda anlamlı farklılık belirlenmiştir.  

     Sonuç olarak cinsiyet değişkeninin serbest zaman engelleri açısından önemli 
bir  faktör  olduğu  fakat  yaş değişkeninin  üniversite  öğrencilerinin  boş  zaman 
aktivitelerine katılımlarına engel  teşkil eden  faktörler açısından önemli bir de‐
ğişken  olmadığı  belirlenmiştir.  Bu  sonucun  sebebinin  üniversite  de  öğrenim 
gören öğrencilerin yaş düzeylerinin birbirine yakın olmasından kaynaklı olabi‐
leceği düşünülmektedir. Ayrıca  rekreasyonel aktivitelere katılım özellikle üni‐
versitelerde akademik eğitim alan öğrencilerin, bilimsel ve sosyal hayatta başa‐
rılı olabilmelerinin, akademik alt yapıları ile birlikte, kültürel ve sosyal yaşantı‐
larının da  etkin  olabilmesi  için  önemli  bir  rol  oynayabilmektedir. Bu  nedenle 
üniversitelerin rekreatif amaçlı tesislerini çoğaltması, sportif ve sosyal faaliyetle‐
re daha fazla önem vererek, konuyla ilgili organizasyonlar düzenlemesi gerek‐
tiği düşünülmektedir.  
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ÖZ 
Bu  çalışmada, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde  ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite öğ‐
rencilerinin zaman yönetimi algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmış‐
tır. Yapılan bu araştırmaya, Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nda 
öğrenim gören 350 üniversite öğrencisi, Avrupa Birliği’ne üye ülke Polonya Cumhuriyeti’nin 
Poznan Beden Eğitimi ve Spor Akademisi’nde öğrenim gören 175 üniversite öğrencisi,  yine 
Avrupa Birliği üye ülkelerinden Yunanistan Midilli Adası, Ege Üniversitesi Kültürel Teknoloji 
ve  İletişim  Fakültesinde öğrenim  gören 175 üniversite öğrencisi,  toplamda 700 üniversite 
öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Britton ve Tesser (1991) tarafından geliştiri‐
len ve ülkemiz için uyarlaması, geçerlik ve güvenirliliği Koçak ve Alay (2002) tarafından yapı‐
lan  ‘Zaman Yönetimi Ölçeği’ kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 20.0 prog‐
ramı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve verilerin analizi ve değişkenler arası karşı‐
laştırmalarda bu programdan faydalanılmıştır. Bu araştırmanın sonucunda Türkiye’ de öğre‐
nim gören üniversite öğrencileri ile Avrupa Birliği’ ne üye ülkelerde öğrenim gören üniversi‐
te öğrencilerinin zaman yönetimi anlayışlarında “Zaman Tutumları” ve “Zaman Harcattırıcı‐
lar” alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). 
 
Anahtar Kelimeler: Zaman Yönetimi, Üniversite, Türkiye, Avrupa Birliği. 
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GİRİŞ 

Zaman en az anlaşılan ve en kötü yönetilen kaynaklardandır. Bunun nedeninin 
zaman  kavramının  iyi  anlaşılmaması  olduğu  düşünülmektedir. Zaman  hiçbir 
etkene bağlı olmadan geçip gitmektedir. Depolanabilen veya tasarruf edilebilen 
bir kaynak değildir. Bu nedenle zamanı olabildiğince  etkin kullanabilmek zo‐
runluluğu ortaya çıkmaktadır. Günlük hayatta karşılaşılan ve peş peşe gelişen 
bütün  olaylar  ʺzamanʺ  denilen  soyut  bir  kavramı  düşünmeye  zorlamaktadır. 
Çünkü, çok değerli olan bu kavram içinde, olaylar sıralanır, yaşanır, değerlendi‐
rilir (Binarbaşı, Özdilek,  Kalkavan, 2006). Maitland (1997) ise, “zaman sınırlı ve 
geçici olduğu için zamanı verimli bir biçimde kullanmak zordur” diye söylemiş 
olsa da, Smith J.’e (1998) göre kıymetli bir kaynak olan zaman, yaklaşım ve kul‐
lanma biçimiyle başarı ya da başarısızlık arasındaki  ibreyi belirleyerek sağlıklı 
ya  da  gergin  biri  olmamızı  sağlayacak  bir  etmendir.  Sabuncuoğlu  ve  Tüz’e 
(1996) göre ise zaman hayattaki en acımasız ve en katı elementtir.  

    Zaman  yönetimi,  soyut  bir  kavram  olan  zaman  konusundan  çok,  belli  bir 
zaman diliminde iş ve etkinliklerin yönetimidir. Eğitim, kültür ve spor hizmet‐
lerinin yoğunlukla verildiği üniversitelerde de, gençlerin okul  içi ve dışı  faali‐
yetleri bedensel ve ruhsal gelişmeleri, en az zihinsel gelişmeleri kadar önemli‐
dir. İnsan sağlığının korunması ve daha iyi seviyeye getirilmesi için ayrıca stres 
ve psikolojik baskılardan uzak bir ortam gereklidir (Özdilek, Demirel, Harman‐
dar, 2007). Eğitim kurumlarının temel özelliği, insan ilişkilerine dayalıdır. Yöne‐
ticiler, öğretmenler ve öğrenciler, okulların üç önemli  insan kaynağını oluştu‐
rur. Herkes,  kendi  amaçları  doğrultusunda  zamanı  kullanmaktadır.  Örneğin 
“bir öğrenci  için zamanın kullanılmasında  ʺkitap okuma, proje  teslimiʺ önemli 
iken, bir okul yöneticisi için ʺörgütteki işlerin planlanması, toplantılara katılmaʺ 
önemlidir  (Alay,  Koçak,  2003).  Öğretmenler  için  ise  bir  akademik  dönemde 
yapmak  istedikleri önemlidir. Eğitimde, zaman yönetiminin önemi burada or‐
taya çıkmaktadır. Bu nedenle öğretmenler, öğrenciler, her dönemde büyük bir 
çabanın  içindedir. Onun  için öğretmenler, zamanlarını ne kadar verimli kulla‐
nırlarsa, ne kadar başarılı planlar yaparlarsa kendi başarılarının yanında öğren‐
cilerinin de başarılarını sağlayacaktır.  

    Bu araştırma verilerinin, Türkiye’de ve Avrupa Birliği’ne üye olan bazı ülke‐
lerde öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri  ile  farklı değişkenler arasındaki 
ilişkinin  ortaya  koyulmasında  ve  bu  konuda  yapılacak  çalışmalara  kaynaklık 
etmek açısından önemlidir. 

    İnsan  hayatında  zaman  kavramının  önemi  hiçbir  zaman  azalmamış  bilakis 
gittikçe artmıştır. Teknolojinin gelişmesi sonucunda artan bilgi miktarı ve sayısı, 
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çoğalan uzmanlık alanları, zamanı daha da etkin kullanmayı zorunlu hale ge‐
tirmiştir. Bilgi miktarındaki hızlı artış öğrencilerin de zamanı daha verimli kul‐
lanmasını gerektirmiştir. Üniversite öğrencilerinin  çalışma zamanlarını planla‐
madan,  sadece  sınav  haftalarına  çalışmalarını  sığdırması,  zaman  gerektiren 
öğrenmeleri kısa sürede gerçekleştirmeye çalışmaları, akademik basarının  iste‐
nilen düzeyde olmasını engellemektedir. Zamanın doğru planlanıp kullanılması 
ile  istenilen  başarıyı  yakalama  şansı  artacaktır.  Bu  bağlamda  bu  çalışmanın 
amacı Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde ve Türkiye’de öğrenim gören üniversite 
öğrencilerinin zaman yönetimi algılarının  farklı değişkenler açısından  incelen‐
mesidir 

YÖNTEM 

Araştırmaya Türkiye Cumhuriyeti Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu Öğrencileri (n=350); Polonya Cumhuriyeti’nin Poznan Beden 
Eğitimi ve Spor Akademisi Öğrencileri  (n=175); Yunanistan Midilli Adası, Ege 
Üniversitesi Kültürel Teknoloji ve  İletişim Fakültesi Öğrencileri  (n=175) olmak 
üzere  toplam 700 öğrenci denek olarak katılmıştır. Çalışma kapsamında uygu‐
lanan veri  formu  iki kısımdan oluşmaktadır.  İlk bölümde katılımcılara kişisel 
bilgi  formu,    ikinci  bölümde  ise  araştırmanın  amacı  doğrultusunda  “Zaman 
Yönetimi Ölçeği” uygulanmıştır. 1991 yılında Britton ve Tesser tarafından geliş‐
tirilen Zaman Yönetimi Ölçeği’nin geçerliği ve güvenirliği Alay ve Koçak (2002) 
tarafından ülkemiz  için yapılmıştır ve 16 maddelik Zaman Planlaması  (ZP), 7 
maddelik  Zaman  Tutumları  (ZT)  ve  4 maddelik  Zaman Harcattırıcılar  (ZH) 
olmak üzere 3 alt boyutlu ve toplam 27 maddesi olan bir anket ortaya çıkmıştır. 
İstatistik  testlerde  cinsiyet  değişkenine  göre  iki  grup  arasındaki  farklılıkları 
belirlemede  t‐testi;  ülkeler  ve  genel  akademik  not  ortalamasına  bağlı  olarak 
farklılıkları belirlemede Tek yönlü varyans  analizi  (Oneway Anova) uygulan‐
mıştır. Varyans testlerinde önemli bulunan farklılıklar için ise ikinci seviye testi 
olarak Tukey’s HSD testi uygulanmıştır.     

BULGULAR 

Grafik  1 de katılımcıların  cinsiyetlerine göre  zaman yönetimi becerilerinin  alt 
boyutları açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi ama‐
cıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçlarına göre “Zaman Planlaması” alt 
boyutunda “Kadın” ve “Erkek” katılımcılar için anlamlı bir farklılık ortaya çık‐
mamıştır (t= ‐.485; p>0.05).  “Zaman Tutumları” alt boyutunda “Kadın” ve “Er‐
kek” katılımcıların puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir 
(t= 2.227; p<0.05). Anlamlı farklılıklar için katılımcıların ortalamalarına bakıldı‐
ğında “Erkek” katılımcıların  X=24.70 “Kadın” katılımcıların ise  X=24.14 olduğu 
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görülmektedir.  “Zaman Harcattırıcılar”  alt  boyutuna  bakıldığında  ise  anlamlı 
bir farklılık olduğu belirlenmiştir (t= ‐2.985; p<0.05). “Erkek” katılımcıların orta‐
laması   X=12.43,  “Kadın” katılımcıların ortalaması  ise   X=13.08 olarak  saptan‐
mıştır. 

Grafik 1. Katılımcıların Zaman Yönetimi Becerilerine İlişkin Alt Boyutların Cinsiyete Göre Karşılaştı‐
rılmasına İlişkin Analizler 
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Tablo 1 de katılımcıların ülkelerine göre zaman yönetimi becerilerinin 
alt boyutları  ile farklılıklarını belirlemek  için yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA)  sonuçlarına  göre  “Zaman  Planlaması”  alt  boyutunda  anlamlı  bir 
farklılık bulunamamıştır [ F (2‐ 699) = 2.170; p>0,05]. Zaman yönetimi becerileri‐
ne  ilişkin diğer alt boyutlara bakıldığında, “Zaman Tutumları” alt boyutunda 
ülkelere göre anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir [ F (2‐ 699) = 4.836; p<0,05]. 
Anlamlı  farklılığın  hangi  ülkelerden  kaynaklandığını  belirlemek  için  yapılan 
Tukey HSD çoklu karşılaştırma testine göre ise bu farklılığın Türkiye (X=24.83) 
‘den kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. “Zaman Tutumları” alt boyutu  için diğer 
ülkelerin alt boyutlarına bakıldığında  ise Polonya’nın  (X=24.06), Yunanistan’ın 
(X=24.03)  ortalamaya  sahip  olduğu  görülmektedir.  Diğer  bir  alt  boyut  olan 
“Zaman Harcattırıcılar” a bakıldığında ise ülkelere göre anlamlı farklılık olduğu 
saptanmıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların Zaman Yönetimi Becerilerinin Ülke Değişkenine Göre Değerlendirilmesi 

Alt Boyutlar  Ülke  N     SS  F  P  Fark 
Tukey 

Zaman Planlaması 
Türkiye  350  50.68  10.64 

2.170  .115  ‐ 
Polonya  175  50.09  9.39 
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Yunanistan  175  52.16  7.75 

Toplam  700  50.99  9.70 

Zaman Tutumları 

Türkiye  350  24.83  3.51 

4.836  .008 
2‐1* 

3‐1* 

Polonya  175  24.06  3.07 

Yunanistan  175  24.03  3.22 

Toplam  700  24.44  3.35 

Zaman Harcattırıcılar 

Türkiye  350  13.20  2.90 

12.388  .000 
1‐3* 

2‐3* 

Polonya  175  12.68  2.97 

Yunanistan  175  11.89  2.61 

Toplam  700  12.74  2.89 

Tablo 2 de katılımcıların genel akademik not ortalamalarına göre zaman 
yönetimi becerilerinin alt boyutları ile farklılıklarını belirlemek için yapılan tek 
yönlü varyans analizi  (ANOVA) sonuçlarına göre “Zaman Planlaması” alt bo‐
yutunda anlamlı bir farklılık bulunmuştur [ F (4‐ 699) = 4.912; p<0,05]. Anlamlı 
farklılığın hangi ülkelerden kaynaklandığını belirlemek için yapılan Tukey HSD 
çoklu karşılaştırma testine göre ise bu farklılığın 2.01–2.50 not ortalamasından ( 
X=48.41)  kaynaklandığı  ortaya  çıkmıştır.  “Zaman  Tutumları”  alt  boyutu  için 
diğer  not  ortalamaların  alt  boyutlarına  bakıldığında  ise  2.00  veya  altının  ( 
=49.01),  2.51–3.00  not  ortalamasının  (X=51.72),  3.01–3.50  not  ortalamasının 
(X=52.27),   3.51–4.00 not ortalamasının  (X=52.47) ortalamaya  sahip olduğu gö‐
rülmektedir.   Zaman  yönetimi  becerilerine  ilişkin diğer  alt  boyutlara  bakıldı‐
ğında, “Zaman Tutumları” alt boyutunda ülkelere göre anlamlı  farklılık olma‐
dığı belirlenmiştir. Diğer bir alt boyut olan “Zaman Harcattırıcılar” a bakıldı‐
ğında ise ülkelere göre anlamlı farklılık olmadığı saptanmıştır.   

Tablo  2. Katılımcıların  Zaman  Yönetimi  Becerilerine  İlişkin Alt  Boyutların Genel Akademik Not 
Ortalaması Değişkenine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin Analizler 

Alt Boyutlar  GANO  N     SS  F  P  Fark Tukey 

Zaman Planlaması 

2.00 ve altı  57  49.01  11.28 

4.912  .001 

2‐3* 

2‐4* 

 

2.01 – 2.50  163  48.41  9.37 

2.51 – 3.00  273  51.72  9.89 

3.01 – 3.50  173  52.27  8.63 

3.51 – 4.00  34  52.47  9.75 

Toplam  700  50.90  9.70 
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Zaman Tutumları 

2.00 ve altı  57  24.80  3.14 

1.019  .397   

2.01 – 2.50  163  24.00  3.23 

2.51 – 3.00  272  24.56  3.41 

3.01 – 3.50  173  24.56  3.52 

3.51 – 4.00  34  24.29  2.89 

Toplam  699  24.44  3.35 

Zaman Harcattırıcılar 

2.00 ve altı  57  12.07  2.33 

1.468  .210   

2.01 – 2.50  163  12.59  2.66 

2.51 – 3.00  273  12.75  3.09 

3.01 – 3.50  173  13.08  2.95 

3.51 – 4.00  34  12.76  2.82 

Toplam  700  12.74  2.89 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu  çalışmada  Avrupa  Birliği’ne  üye  ülkelerde  ve  Türkiye’de  öğrenim  gören 
üniversite öğrencilerinin  zaman yönetimi  anlayışlarının  farklı değişkenler  açı‐
sından incelenmesi amaçlanmıştır.  

    Çalışmada elde edilen bulgular sonucu, öğrencilerin zaman yönetimi anlayış‐
ları  ile cinsiyetlerinin arasında  istatistiksel olarak anlamlı  farklılığın olduğunu 
göstermiştir. Bu farkın erkek ve kadın katılımcıların yaradılışlarından süregelen 
farklı alışkanlıkların zaman algılarında ve farklı rekreatif aktivitelere katılımla‐
rından dolayı olduğu düşünülmektedir. Bu  sonuç, Alay  (2000)  “Seçilmiş Üni‐
versite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Başarıları Arasındaki İliş‐
ki”  isimli  araştırmanın  bulguları  ile  örtüşmemektedir.  Alay’ın  çalışmasında 
zaman  düşmanları  esas  alındığında  cinsiyetin  önemli  bir  değişken  olmadığı 
saptanmıştır.  Fakat;  Demirtaş  ve  Özer  (2007)  tarafından  yapılan  “Öğretmen 
Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarısı Arasındaki İlişki‐
si”  isimli  çalışmada  ise  zaman  harcattırıcılar  alt  boyutunda  kadın  öğretmen 
adaylarının lehine anlamlı fark bulunmuştur.  

    Katılımcıların  zaman yönetimi  anlayışlarının ülke değişkenine  göre  yapılan 
tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre, katılımcıların ülkelerine göre zaman 
yönetimi becerilerine bakıldığında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır (p<0.05). 
Çalışmada elde edilen bu bulgunun nedeninin kültürler arasındaki farklılıklar, 
alışkanlık  farklılıkları,  zaman  ve  zaman  yönetiminin  toplumlar  arasında  algı 
farklılığından olduğu düşünülmektedir. 
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    Diğer bir sonuca göre katılımcıların genel akademik not ortalamalarına göre 
zaman yönetimi becerilerine bakıldığında anlamlı bir  farklılık ortaya çıkmıştır 
(p<0.05). Zamanı iyi yöneten, belli bir program dahilinde çalışmalarını sürdüren 
üniversite öğrencilerinin akademik başarıya ulaşmalarının daha mümkün ola‐
cağı düşünülmektedir. Elde edilen bu bulgular, Alay (2000) tarafından yapılan 
“Seçilmiş Üniversite Öğrencilerinin  Zaman  Yönetimi  ve Akademik  Başarıları 
Arasındaki İlişki”; Dikmetaş, Erdem ve Pirinççi (2003) tarafından yapılan “Üni‐
versite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu Davranışların Aka‐
demik Başarı  ile  İlişkisi”; Demirtaş ve Özer  (2007)  tarafından yapılan  “Öğret‐
men Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri  ile Akademik Başarısı Arasındaki 
İlişkisi”; Macan ve arkadaşları (1990) tarafından yapılan “ Üniversite Öğrencile‐
rinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Ağırlıklı Not Ortalamaları ve Stres Düzeyle‐
ri ile İlişkisi”; Britton ve Tesser (1991) tarafından yapılan “Zaman Yönetimi Be‐
cerilerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi”; Moore  (1994)  tarafından yapı‐
lan “ Zaman Yönetimi Algı ve Becerilerinin Akademik Başarı Üzerindeki Etkisi” 
ve Wells (1994) tarafından yapılan “Zaman Yönetimi ve Akademik Başarı” adlı 
çalışmaların bulguları ile tutarlıdır. 

KAYNAKÇA 
Alay S.  (2000), Relationship Between Time Management and Academic Achievement of Selected Univer‐

sity Students. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 
Alay, S., Koçak, S. (2003), Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarıları Arasındaki 

İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 
Binarbaşı, S., Özdilek, Ç., Kalkavan, A., Demirel, M.  (2006). Kütahya  İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin 

Boş  Zamanlarını  Değerlendirme  Faaliyetlerinin  İncelenmesi.  9.  Uluslararası  Spor  Bilimleri 
Kongresi, Muğla Üniversitesi 

Britton B., Tesser A. (1991), Effects of Time Management Practices on College Grades, Journal of Educatio‐
nal Psychology 

Demirtaş, H., Özer, N.  (2007), Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri  ile Akademik Başarısı 
Arasındaki İlişkisi, Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 

Erdem, R., Dikmetaş E. Pirinççi, E.  (2004), Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Davranışları ve Bu 
Davranışların Akademik Başarı İle İlişkisi 

Macan T., Shahani C., Dipboye R., Phillips A.  (1990), College Student’s Time Management: Correlations 
with Academic Performance and Stres, Journal of Educational Psychology 

Maitland, J. (1997), Zamanınızı Yönetin. (Aksu, B. ve Cankoçak, O. Çev.). Ankara: İlkkaynak Yayınları 
Moore, P. (1994), The Influence of Time Management Practices and Perceptions on Academic Performance. 

Doctor of Philosophy, Hofstra University, New York 
Özdilek Ç., Demirel M., Harmandar, D.  (2007), Dumlupınar ve  Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılım nedenleri 
ve düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 

Sabuncuoğlu, Z., Tüz, M. (1996), Örgütsel Psikoloji, 2. Basım, Ezgi Kitabevi Yayınları 
Smith, J. (1998), Daha İyi Zaman Yönetimi, (Çimen, A. Çev.). İstanbul: Timas Yayınları 
Wells, G.  (1993), Time Management and Academic Achievement.(Master of Arts  in Psychology), Univer‐

sity of Winsdor, Canada. 
 



II. Rekreasyon Araştırma Kongresi    
31 Ekim – 03 Kasım 2013, Kuşadası, Aydın 

Her hakkı saklıdır. 

 
Bir Bölgenin Pazarlanmasında Rekreasyonel Faaliyetlerin Rolü: Tunceli 

İncelemesi 
 

Erdal AĞLAR 
Cumhuriyet Üniversitesi,  

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu 
E‐posta: erdalaglar@hotmail.com 

 

Canan YILMAZ 
Cumhuriyet Üniversitesi,  

Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu 
E‐posta: ylmzcanan@gmail.com  

 
 

ÖZ 
Son dönemlerde rekabetin ulusal boyuttan  şehir boyutuna  inmesiyle birlikte, sektörde söz 
sahibi olabilmek, varlıklarını koruyabilmek ve benzerlerinden ayırt edilebilmek  için  şehirler 
kendilerine has özellikleri ön plana çıkararak ellerindeki bütün olanakları kullanmaya başla‐
mışlardır. Günümüzde  turizm hareketlerinin ve  turist  tercihlerinin  farklılaşması,  tercih edi‐
len  turizm  çeşidini de etkilemiş ve bu etki doğal,  sosyal, kültürel anlamda  çeşitlilik  sunan 
yerlere olan talebin artmasına yol açmıştır. Bu anlamda sunulan alternatiflerin çokluğu, bu 
mekânların tercih edilme olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışmada, Tunceli ilinin rekreasyonel 
potansiyelinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Şehir pazarlaması, Rekreasyon faaliyetleri, Tunceli 

 
 
GİRİŞ 

Turizmin  ülke  ekonomisinde  daha  etkin  bir  rol  oynayabilmesi  için  bütün  bir 
ülkenin tanıtımı yerine, o ülke içinde farklı özelliklere sahip, ilgi çekici, ziyaret‐
çilerine farklı deneyimler yaşatacak şehirlerin ayrı olarak ele alınıp tanıtılmasına 
daha çok önem verilmektedir (Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010). Turizm hareketle‐
rinden ekonomik olarak daha fazla pay almak  isteyen şehirler, sahip oldukları 
çekicilikleri hedef pazarın  taleplerine uygun olarak değerlendirmeli ve pazar‐
lamalıdırlar (Özdemir, 2013). Değişen turist profili ile birlikte farklı çekim özel‐
liklerine sahip turistik yöreler ve turizm faaliyetleri gün geçtikçe daha çok tercih 
edilir olmuştur  (Sarkım, 2007: 161). Fiziksel ve ruhsal gereksinimlerini karşıla‐
ma çabasında olan  insanlar sosyal, kültürel, ekonomik ve  fizyolojik olanakları 
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ile  boş  zamanlarını değerlendirmek  ve  yitirdikleri  enerjilerini  yeniden  kazan‐
mak amacıyla özellikle rekreasyon alanlarına yönelmektedirler. Bu açıdan Tun‐
celi ilinin kendine has coğrafyası, kültürü, yaşam şekli ve doğal değerleri, hem 
yöre halkı hem yerli turistler tarafından ilgi görmektedir. 

YÖNTEM 

Bu  çalışmada  Tunceli  ilinin,  ziyaretçilerine  sunduğu  rekreatif  faaliyetlere  yer 
verilmiştir. Araştırmanın materyalini Tunceli ili oluşturmaktadır. Araştırmanın 
yöntemi;  gözlem,  inceleme,  veri  toplama  ve  değerlendirmeden  oluşmaktadır. 
Araştırma alanında yapılan gözlem ve  incelemelerle,  rekreasyon alan ve  faali‐
yetleri  tespit edilmiş, Tunceli  iliyle  ilgili rekreatif faaliyetler, bu amaca yönelik 
yapılmış çalışmalardan derlenmiştir. 

BULGULAR 

Ülkemizde, il merkezinden iki ırmağın geçtiği ve şehir merkezinde birleştiği tek 
il olan Tunceli, coğrafi özellikleri, iklim farklılıkları ve çok zengin su kaynakla‐
rına bağlı olarak ortaya  çıkan bio‐çeşitlilik, bitki örtüsü  ile doğal peyzaj bakı‐
mından zengin görüntüler sunmaktadır. Munzur dağlarının orta bölümündeki 
tepelerin  güney  yamaçlarından  pek  çok  kolun  birleşmesiyle  meydana  gelen 
Munzur ırmağı ile başlayıp 70 km lik bir serüvenden sonra Tunceli il merkezin‐
de  sona  eren Munzur Vadisi,  ilin  en önemli  simgelerindendir. Türkiye’nin  en 
büyük milli  parklarından  biri  olan  “Munzur  Vadisi Milli  Parkı”  bünyesinde 
barındırdığı, akarsu  kaynakları,endemik bitki türleri ve yöreye özgü nadir ala‐
balık,  çengel boynuzlu ve bezuvar  adlı dağ keçileri ve ur kekliği  ile özellikle 
bahar aylarında, peyzaj bakımından görsel bir  şölen sunmaktadır. Bu yönüyle 
gerek  rekreasyonel  etkinlikler, gerekse doğa  araştırmaları  için  çok önemli po‐
tansiyel taşımaktadır. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan Munzur Vadisi 
Milli Parkı  florasında, 43’ü Munzur Dağları’na, 227’si  ise Türkiye’ye  endemik 
olmak üzere 1518 bitki türü kayıtlıdır. Milli park alanında var olan doğal değer‐
ler, kamp kurma, piknik yapma, sportif balıkçılık ve doğa yürüyüşleri gibi gü‐
nübirlik etkinliklerin yanı sıra yüzme, rafting, ve dağcılık gibi doğa sporları için 
de olanak sağlamaktadır. Munzur vadisi dışında, manzara özellikleri ve çeşitli 
doğa sporlarına uygunluğundan dolayı rekreasyonel açıdan   dikkat çeken, Pü‐
lümür Vadisi,   Mercan Vadisi ve Tağar Çayı Vadisi gibi önemli vadiler bulun‐
maktadır. Munzur, Mercan, Avcı, Karasakal ve Bağırpaşa dağlarının dorukla‐
rında,  buzul  yataklarının  ve  çöküntü  alanlarının  suyla  dolması  sonucunda 
oluşmuş küçük buzul ve krater gölleri vardır. Ayrıca, Keban ve Uzun çayır baraj 
gölleri, görsellik, sportif balıkçılık ve su  sporları açısından önemli bir  rekreas‐
yonel değere sahiptirler. Rekreasyonel açıdan önemli potansiyeller sunan Bağın, 
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Aşağı Doluca ve Karaderbent Köyü Kaplıcaları;  Anafatma ve  Sütlüce İçmeleri 
gibi  doğal‐kültürel kaynaklar bulunmaktadır. 

 

Munzur Dağlarının eteklerinden yaklaşık 200‐300 metrelik alanda, kars‐
tik kaynaktan irili ufaklı 40 göz halinde fışkıran beyaz köpüklü buz gibi suların 
bulunduğu Munzur  gözeleri; Munzur  Irmağı  boyunca  devam  eden  Tunceli‐
Ovacık yolunun yirminci kilometresinde, derin ve kayalık bir vadinin içerisinde 
çok soğuk kaynak sulara sahip bir dinlenme ve mesire yeri olan Halvori Gözele‐
ri; Tunceli‐ Pülümür karayolunun otuzuncu kilometresinde, gerek bitki örtüsü‐
nün zenginliği gerekse vadinin çarpıcı derinliği ile çok etkileyici doğal verilere 
sahip olan Zengin Pınar Şelalesi, 20 metre yükseklikten 3 kaynaktan yaygın bir 
şekilde dökülen suların oluşturduğu, Dereova Şelalesi ve  kaliteli içme suyu ve 
doğal güzellikleri  ile yöre halkı  tarafından en yoğun kullanılan piknik alanla‐
rından biri olan Kutudere İlin en önemli mesire alanlarıdır.  Tunceli ilinin, fiziki 
coğrafyası dağ, kış sporları, yayla ve doğa turizmi açısından önemli potansiyele 
sahiptir. Bu bölgelerdeki ilginç jeolojik oluşumlar, mağaralar, akarsu kaynakları, 
krater  gölleri,  flora‐fauna  ile manzara  özellikleri, doğa  yürüyüşleri,  kamping, 
kara avcılığı gibi birçok faaliyetler için çekici olduğu kadar ilde dağ, yayla, doğa 
ve kış sporları turizminin geliştirilmesi için uygun veriler oluşturmaktadır. 
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Geçmişte Dersim adıyla da bilinen ve geniş bir coğrafyayı kapsayan bu 
topraklarda  geçmişte;  Hititler,  Hurriler,  Babiller,  Asurlar,  Urartular, Medler, 
Persler ve Romalılar gibi çok sayıda uygarlık hüküm sürmüştür. İlde Selçuklu, 
Osmanlı ve az sayıda da Bizans ve Ermeni kültürüne ait yapılar ve il genelinde 
birçok köyde Akkoyunlu kültürüne ait koçbaşlı mezar taşları bulunmaktadır. 

Tunceli’nin  tarihinde  ve  geleneksel  kültüründe  önemli  yer  tutan  top‐
lumsal konuları ve olayları günümüzde yaşatmak ve geleceğe aktarmak, yöre 
ekonomisinde  ağırlığı olan  çeşitli ürünleri ve  el  sanatlarını  tanıtmak amacıyla 
her yıl belli günlerde şenlikler düzenlenmektedir. İlin ekonomik, sosyal, kültü‐
rel yaşamını canlandıran etkinlikler, folklor gösterileri, konserler, film gösterile‐
ri, paneller ve yarışmalarla zenginleştirilmektedir. Bu bağlamda Munzur Doğa 
ve Kültür Festivali, Pülümür Bal, Çemişgezek Dut ve Peynir ve Pertek Dut Fes‐
tivalleri yapılmaktadır.  

 

SONUÇ 

Birbirleriyle  turizm alanında  rekabet eden  şehirler kültürel ve  tarihi yönlerini, 
rekreatif  kaynaklarını  doğru  kullanarak  sahip  oldukları  turizm  potansiyelini 
ortaya  çıkarmaya, böylece daha  fazla  turist  çekmeye  çalışmaktadırlar. Tunceli 
ili, özellikle el değmemiş doğası ile henüz keşfedilmemiş bir turizm potansiye‐
lidir. Şehir, ziyaretçilerine başta doğa yürüyüşleri, yüzme, dağ tırmanışı, kayak, 
balıkçılık, avcılık, olmak üzere pek çok rekreasyonel faaliyet sunmaktadır. An‐
cak  şehrin  bu  potansiyeli  ön  plana  çıkmamış;  şehir  şu  ana  kadar  başta  terör 
olmak üzere birtakım olumsuzlukların gölgesinde kalmıştır. Bundan sonra uy‐
gulanacak doğru pazarlama stratejileriyle  ilin sahip olduğu değerler, sunduğu 
imkânlar ve şehrin gerçek turizm potansiyeli, alternatif turizm arayışında olan 
hedef kitleye sunulmalıdır. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören üniversite öğ‐
rencilerinin boş  zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, hangi  rekreatif etkinliklere katıldıkları 
ve bu aktivitelere katılmalarını motive eden faktörleri belirleyerek çeşitli değişkenler açısın‐
dan  incelemektir. Çalışmaya Ege Bölgesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulla‐
rında öğrenim  gören 822 öğrenci  gönüllü olarak  katılmıştır. Çalışmada  veri  toplama  aracı 
olarak Pellettier ve ark.  tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması ve geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Güngörmüş tarafından yapılan “Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. 
Ölçeğin Türkçe versiyonu 7 alt boyut ve 28 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplam  iç tu‐
tarlılık katsayısı  .80 olarak hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında SPSS  for 
Windows 16 Paket program kullanılmıştır. Yüzde, frekans ve çapraz tablolama gibi tanımla‐
yıcı istatistikî yöntemlere ek olarak anlamlı farklılıkların belirlenmesi için bağımsız örneklem 
t testi ve tek yönlü varyans analizi testleri uygulanmıştır. Sonuç olarak katılımcıların rekreatif 
faaliyetlere katılım motivasyonlarının cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölümlere göre anlamlı 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.  
 

Anahtar Kelimeler: Zaman, Boş Zaman, Rekreasyon, Motivasyon 

 
 
GİRİŞ 

Boş zaman kavramının evrensel bir tanımı olmamakla birlikte boş zaman tipik 
olarak ”özgür  iradeyle, haz almak amacı  ile yapılan aktivitelerin gerçekleştiği 
zaman dilimi” olarak açıklanmaktadır (Kındal, Shores ve Stephanie, 2010). Bir‐
çok bilim adamına göre  ise boş zaman; “istediğimiz veya bize önerilen  çeşitli 
aktiviteleri  isteğimiz doğrultusunda ve karşılığında maddi bir kazanç  elde  et‐
meden  icra  ettiğimiz  zaman”  olarak  tanımlanmaktadır  (Sındık,  Puljic,  2010). 
Yani boş zaman, kişinin hem kendisi hem de başkaları  için bütün zorlukların‐
dan  veya  bağıntılardan  kurtulduğu  ve  kendi  isteğiyle  seçeceği  bir  faaliyetle 
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uğraşacağı bir zamandır (Güngörmüş, Yetim ve Çalık, 2006). Ve dolayısıyla boş 
zaman çalışılmayan zaman dilimini içermektedir (İlhan, Balcı, 2006). 

    Boş zaman ve rekreasyon toplumların her yerde ve en yoğun şekilde kullanı‐
lan öğeleri olmuşlardır (Forsyth, 2006).  

    Genel  anlamda  rekreasyon  insanların  boş  zamanlarında  eğlence  ve  tatmin 
dürtüleri  ile  gönüllü  olarak  etkinliklere  katılımı  olarak  açıklanabilir  (Tunçel, 
1999). Yani rekreasyon bireyin mesleki, ailevi, toplumsal sorumluluklarını yeri‐
ne getirdikten sonra, hür iradesiyle seçebileceği bir seri dinlenme, eğlenme, bilgi 
ve becerilerini artırma ve kendini yenileme uğraşlarına katılması olarak açıkla‐
nabilir  (Kır,  2007). Karaküçük’  e  göre  ise  (2005)  rekreasyon;  insanların,  çeşitli 
büyüklük ve zamanlarda ortaya  çıkan boş zamanlarında; uzaklaşmak, dinlen‐
mek, gezme‐görme, sağlık, beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar elde 
etme gibi pek çok amaçla, ev dışında veya ev içinde, açık veya kapalı alanlarda 
ya da pasif‐aktif  şekillerde, kent  içinde veya kırsal alanlarda etkinliklere katıl‐
maktadırlar. Rekreasyon, insanların boş zamanlarında yaptıkları bu etkinlikleri 
ifade eden bir kavramdır ve insanın çalışma saatleri dışındaki boş zamanlarında 
katıldığı faaliyetlerle ilgilidir. 

    Rekreasyon,  yaratıcı  ve  kültürel  faaliyetlere  katılarak  bireyin  yenilenmesi, 
biriken arzuların açığa çıkarılması kişinin kendini tatmin veya eğlence için yap‐
tığı uğraşılar bütününü kapsar  (İlhan, Balcı, 2006). Rekreasyonel aktiviteler bi‐
reyde;  arkadaşlık  kurma, macera,  yeni  deneyimler,  başarı  duygusu,  yaratma 
zevki,  fiziksel  dayanıklılık,  hizmet  duygusu,  güzellikten  hoşlanma,  zihinsel 
güçleri  kullanma,  duygusal  deneyim  ve  dinlenme  gibi  doyumlar  oluşturma 
amacı gütmektedir (Tezcan, 1994).  

   Bu nedenle boş zamanların değerlendirilmesi gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 
ülkelerde, üzerinde en çok durulan ve önem verilen ortak fenomenlerin başında 
gelmektedir.  Boş  zamanı  iki  tarafı  keskin  bir  kılıca  benzetmek mümkündür. 
Olumlu kullanılırsa kişisel ve toplumsal gelişim, olumsuz kullanılırsa bunalım, 
başıbozukluk gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır (Karaküçük, 2005). 

Rekreasyonel Katılım ve Motivasyon 

Rekreatif etkinliklerine katılmanın en önemli nedenleri; boş zamanı zevk olarak 
yaşamak,  işten  daha  değişik  bir  şey  yapmak,  arkadaşlarla  etkileşim  kurmak, 
yeni deneyimler elde etmek, bazı şeyleri başarma duygusunu yaşamak, yaratıcı 
duygu  tatmak,  toplumsal  yarar  elde  etmek  ve  zaman  geçirmektir  (Yağmur, 
2006).  
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    Müştigil’e göre  (1993) boş  zaman davranışları,  fonksiyonel  açıdan  iki moti‐
vasyonel unsurun gücünün aynı anda etkisi altında kalmaktadır. Bu motivas‐
yonel unsurlardan birisi, günlük hayatın monotonluğundan, sıradanlığından ve 
her gün ki çevreden uzaklaşmak, kişisel ve diğer kişilerle olan ilişkiler yörünge‐
sinden kaçmaktır. Diğeri ise, boş zaman etkinliklerine katılarak kendini belirle‐
me, hakimiyet, üstünlük, mücadele, öğrenme, keşif, rahatlama gibi kişisel, sos‐
yal iletişim gibi, psikolojik ödül beklentisidir. 

    Benzer  şekilde  Yağmur  (2006)’  a  göre  ise  bireylerin  rekreatif  faaliyetlerini 
dürtüler belirler.  İnsanların  seçtikleri  faaliyetler motivasyonlarına ve motivas‐
yon düzeylerine bağlıdır. 

    Bireyler kişisel doyuma ulaşmak  için  içsel motivasyon  tarafından teşvik edi‐
lir. Mutlu  (2008)’  a  göre  bireylerin  rekreatif  etkinliklere  katılmalarında  dışsal 
faktörlerden daha çok  içsel faktörler ön plana çıkmaktadır ve  içsel motivasyon 
düzeyi ise; boş zamanı algılama, boş zaman aktivitelerine yönelik bireyin geliş‐
tirdiği  tutum  ve  boş  zaman  aktivitelerine  katılımın  önündeki  engellerin  algı‐
lanması gibi faktörlerden etkilenir.  

    Carrol ve Alexandris (1997) rekreatif katılımın önündeki engellerin kalkması 
için motivasyonun çok büyük önemi olduğunu belirtmiştir ve motivasyonsuz‐
luk durumunun ortadan kaldırılmasıyla rekreatif faaliyetlere katılım düzeyinin 
artacağını savunmuştur. 

ARAŞTIRMA TEKNİĞİ VE PROTOKOL 
Araştırma Grubu 

Çalışmanın örneklem grubunu tesadüfi seçilen ve çalışmada gönüllü olarak yer 
alan  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Beden  Eğitimi  ve  Spor  Yüksekokulu’ 
nda öğrenim gören 169 öğrenci, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve  Spor  Yüksekokulu’  nda  öğrenim  gören  134  öğrenci,  Balıkesir Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nda öğrenim gören 92 öğrenci, Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nda öğrenim gören 
106 öğrenci, Aydın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nda öğre‐
nim gören 115 öğrenci, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ 
nda öğrenim gören 107 öğrenci, Afyon Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu’ nda öğrenim gören 97 toplamda 822 öğrenci oluşturmakta‐
dır.  
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Serbest Zaman Motivasyon Ölçeği 

Çalışmada  veri  toplama  aracı  olarak  araştırmacı  tarafından  hazırlanan  kişisel 
bilgi  formu  ile Pellettier ve ark (1991, 1996)  tarafından geliştirilen “Serbest Za‐
man Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. 

    Bireylerin rekreatif  faaliyetlere katılmalarında etkili olan motivasyon  türünü 
(İçsel Motivasyon, Dışsal Motivasyon, Motivasyonsuzluk) ölçen bu veri toplama 
aracı toplam 28 madde ve (1) bilmek (içsel motivasyon), (2) başarmak (içsel mo‐
tivasyon),  (3)dürtüyü/uyarıyı hissetmek  (içsel motivasyon),  (4) belirlemek (dış‐
sal motivasyon), (5) içe atım (dışsal motivasyon), (6) dış düzen (dışsal motivas‐
yon) ve (7) Motivasyonsuzluk gibi 7 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilen cevaplar 
ise “Hiç Katılmıyorum (1)” ve “ Tamamen Katılıyorum (7)” 7’ li likert tipi ölçek 
üzerinden değerlendirilmektedir. 

    Ölçeğin  ilk  Türkçe  uyarlaması  ile  geçerlik  ve  güvenirliği Mutlu  tarafından 
2008  yılında, Güngörmüş  tarafından  ise  2012  yılında  yapılmıştır. Güngörmüş 
tarafından yapılan geçerlik güvenirlik ve adaptasyon çalışması sonucunda ölçe‐
ğin Türkçe versiyonunun; Toplam İç tutarlılık kat sayısı  .80, Alt Boyutlarda ise 
tutarlılık kat sayıları, Dışsal düzenleyen alt boyutu  için  .83, Bilmek alt boyutu 
için  .76, Başarmak alt boyutu  için  .74, Özdeşim alt boyutu  için  .73, Uyaran ya‐
şama alt boyutu için  .72, İçe atım alt boyutu için  .71, Motivasyonsuzluk alt bo‐
yutu için ise .70 olarak hesaplanmıştır. 

    Ölçekte yer alan maddelerden 1, 8, 15 ve 22. maddeler Dışsal Düzenleyen alt 
boyutunu, 6, 13, 20 ve 27. maddeler Başarmak Alt Boyutunu, 2, 9, 16, 23. madde‐
ler Bilmek Alt Boyutunu, 4, 11, 18 ve 25. maddeler Uyaran Yaşama Alt Boyutu‐
nu,  5,  12,  19  ve  26. maddeler Motivasyonsuzluk Alt  Boyutunu,  3,  10,  17,  24. 
maddeler Özdeşim Alt Boyutunu  7,  14,  21,  ve  28. Maddeler  ise  İçe Atım Alt 
Boyutunu oluşturmaktadır.     

Verilerin Değerlendirilmesi Ve Analizi 

Verilerin değerlendirilmesi aşamasında veriler Microsoft Excel 2003 programın‐
da düzenlenmiş, SPSS 20  for Windows paket program kullanılarak çözümlen‐
miştir.  

    Katılımcıların kişisel bilgilerinin dağılımlarını belirlemek  için yüzde,  frekans 
ve  çapraz  tablolama yöntemleri kullanılmıştır. Katılımcıların boş zaman moti‐
vasyon düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklı‐
laşmadığının  belirlenmesi  için  bağımsız  örneklem  t  testi,  öğrenim  gördükleri 
bölüm değişkenine göre anlamlı olarak  farklılaşıp  farklılaşmadığını belirlemek 
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için  ise  tek yönlü varyans analizi  testi uygulanmıştır.  İkinci derece  testi olarak 
ise Tukey’ s HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Tablo  1  de  çalışmada  yer  alan  öğrencilerin  kişisel  bilgilerinin  dağılımları  yer 
almaktadır. Buna göre çalışmada yer alan öğrencilerin %52,8 (n=434) 20‐22 yaş 
grubunda olduğu, %66,2’ sinin (n=544) erkek olduğu, %20,6’ sının (n=169) Dum‐
lupınar Üniversitesinde öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır (Tablo 1) 

Tablo 1. Katılımcıların Kişisel Bilgilerinin Dağılımları 

Değişken F % 

Yaş 

17–19 186 22,6 

20–22 434 52,8 

23–25 142 17,3 

26 ve üzeri 60 7,3 

Toplam 822 100 

Cinsiyet 

Erkek 544 66,2 

Kadın 278 33,8 

Toplam 822 100 

Üniversite 

DPÜ 169 20,6 

CBÜ 134 16,3 

BÜ 92 11,2 

MSKÜ 106 12,9 

AMÜ 115 14,0 

EÜ 107 13,0 

AKÜ 99 12,0 

Toplam 822 100 

    Grafik 1 de çalışmada yer alan öğrencilerin sahip oldukları boş zaman sürele‐
rini nasıl değerlendirdiklerinin dağılımı yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre 
çalışmaya  katılanların %31,8’  i  (N=261)  boş  zamanlarını  “ev  içi  etkinliklere” 
katılarak, %32,1’  i  (N=264)  “fiziksel  etkinliklere”  katılarak, %18,4’  ü  (N=151) 
“kültürel  veya  sanatsal  etkinliklere”  katılarak, %8,2’  si  (N=67)  “  açık  alanda 
yapılan  etkinliklere”  katılarak, %3,8’  i  (N=31)  “turistik  etkinliklere  katılarak”, 
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%5,8’ i ise “diğer” etkinliklere katılarak değerlendirildikleri görülmektedir (Gra‐
fik 1). 

Grafik 1. Katılımcıların Boş Zaman Değerlendirme Biçimleri 

Boş Zaman Değerlendirme Biçimi

31,8% 32,1%

18,5%

8,0%

3,8%
5,8%

,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

ev ici f iziksel etkinlik kulturel-
sanatsal

acik alan
etkinlikleri

turistik
etkinlikler

diger

Yü
zd

e 
(%

)

 

    Grafik 2 de çalışmada yer alan öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitele‐
rine  göre  üniversitelerinin  sağladığı  rekreatif  imkânların  yeterliliğine  ilişkin 
görüşlerinin  dağılımı  yer  almaktadır. Analiz  sonuçlarına  göre  örneklem  gru‐
bunda  yer  alan  öğrencilerden;  “Dumlupınar  Üniversitesi  BESYO”  (N=77)  ve 
“Afyon Kocatepe Üniversitesi BESYO”  (N=43)  öğrencilerinin  üniversitelerinin 
sağladığı  rekreatif  imkânları “Kesinlikle yetersiz”, “Balıkesir Üniversitesi BES‐
YO.” (N=36), ʺAdnan Menderes Üniversitesi BESYO” (N=39) ve “Ege Üniversi‐
tesi BESYO” (N=31) öğrencilerinin üniversitelerinin sağladığı rekreatif imkânla‐
rı “Yetersiz”, “Celal Bayar Üniversitesi BESYO” (N=61) ve “Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi BESYO” (N=55) öğrencilerinin ise “Kısmen Yeterli” gördüğü sonu‐
cu ortaya çıkmıştır (Grafik 2). 
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Grafik 2. Katılımcıların Üniversitelerinin Sağladığı Rekreatif İmkanlara İlişkin Görüşleri 

 

    Grafik 3 de çalışmada yer alan öğrencilerin “Serbest Zaman Motivasyon Öl‐
çeği” alt boyutlarına ilişkin puanları yer almaktadır. Buna göre örneklem guru‐
bunun aldığı en yüksek puan (4.97 ± 1.323)   “Özdeşim” alt boyutundayken al‐
dıkları en düşük puan  (3.18 ± 1.549) ise “Motivasyonsuzluk” alt boyutundadır 
(Grafik 3). 

Grafik 3. Katılımcıların SZMÖ Puanları 
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  Grafik 4 de çalışmada yer alan öğrencilerin cinsiyetlerine göre t testi puanları 
yer almaktadır. Test sonuçlarına göre kadın ve erkeklerin rekreatif  faaliyetlere 
katılım  motivasyonları  başarmak  (t.05;  ‐2.232;  p<0.05),  bilmek  (t.05;  ‐3.861; 
p<0.05), uyaran yaşama (t.05; ‐4.245; p<0.05) ve özdeşim alt boyutlarında (t.05; ‐
2,859; p<0.05) anlamlı  farklılıklar göstermiştir. Erkeklerin başarmak alt boyutu 
puanı  (3.557  ±  1.317) kadınların puanından  (3.489  ±  1.438)  anlamlı bir  şekilde 
daha yüksek bulunmuştur. Kadınların, bilmek alt boyutu ( 5.179 ± 1.253), uya‐
ran yaşama alt boyutu (4.928 ± 1.344) ve özdeşim alt boyutu (5.161 ± 1.257) pu‐
anları  erkeklerin  bilmek  alt  boyutu  (4.816  ±  1.29),  uyaran  yaşama  alt  boyutu 
(4.514 ± 1.308) ve özdeşim alt boyutu  (4.884 ± 1.347) puanlarından anlamlı bir 
şekilde yüksek bulunmuştur (Grafik 4). 

Grafik 4. Katılımcıların cinsiyetlerine Göre t Testi Puanları 
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    Tablo  2 de  çalışmada  yer  alan  öğrencilerin  bölümlerine  göre ANOVA  testi 
sonuçları  yer  almaktadır. Test  sonuçlarına  göre  besyo  öğrencilerinin  öğrenim 
gördükleri  bölümlere  göre  rekreatif  faaliyetlere  katılım motivasyonları  başar‐
mak (f3,821; 3.973; p<0.05), bilmek (f3,821; 5.430; p<0.05), uyaran yaşama (f3,821; 
3.788; p<0.05), motivasyonsuzluk  (f3,821; 7.326; p<0.05),  içe atım  (f3,821; 5.870; 
p<0.05), ve özdeşim  (f3,821; 3.370; p<0.05) alt boyutlarında anlamlı  farklılıklar 
göstermiştir, dışsal  düzenleyen  alt  boyutunda  ise  anlamlı  bir  farklılık  göster‐
memiştir (f3,821; 1.483; p>0.05). Yapılan ikinci aşama testi sonuçları ise tabloda‐
dır (Tablo 2). 
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Tablo 2. Bölümlere Göre Anova Sonuçları 

Boş Zaman Motivasyon Bölüm N   SS F p Fark 
Tukey 

Dışsal Düzenleme 

Öğretmenlik 212 3,51 1,35 

1,43 ,23  

Antrenörlük 235 3,40 1,35 

Yöneticilik 283 3,61 1,31 

Rekreasyon 92 3,67 1,49 

Toplam 822 3,53 1,35 

Başarmak  

Öğretmenlik 212 4,43 1,25 

3,97 ,008 2-3* 

Antrenörlük 235 4,68 1,26 

Yöneticilik 283 4,34 1,40 

Rekreasyon 92 4,75 1,28 

Toplam 822 4,51 1,32 

Bilmek 

Öğretmenlik 212 4,76 1,38 

5,43 ,001 

1-2* 

1-4* 

 

Antrenörlük 235 5,08 1,12 

Yöneticilik 283 4,83 1,32 

Rekreasyon 92 5,30 1,25 

Toplam 822 4,93 1,28 

Uyaran Yaşama 

Öğretmenlik 212 4,48 1,35 

3,78 ,01 1-4* 

Antrenörlük 235 4,66 1,19 

Yöneticilik 283 4,64 1,36 

Rekreasyon 92 5,04 1,46 

Toplam 822 4,65 1,33 

Motivasyonsuzluk 

Öğretmenlik 212 3,37 1,46 

7,32 ,000 
1-2* 

1-4* 

Antrenörlük 235 2,91 1,56 

Yöneticilik 283 3,40 1,51 

Rekreasyon 92 2,79 1,64 

Toplam 822 3,18 1,54 

İçe Atım 

Öğretmenlik 212 4,41 1,37 

5,87 ,001 

1-4* 

2-4* 

3-4* 

Antrenörlük 235 4,60 1,22 

Yöneticilik 283 4,62 1,23 

Rekreasyon 92 5,06 1,04 

Toplam 822 4,61 1,26 

Özdeşim Öğretmenlik 212 4,79 1,36 3,37 ,01 1-4* 
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Antrenörlük 235 5,09 1,24 

Yöneticilik 283 4,92 1,34 

Rekreasyon 92 5,25 1,32 

Toplam 822 4,97 1,32 

SONUÇ 

Bu çalışmada elde edilen bulgular, cinsiyetin  rekreatif  faaliyetlere katılım mo‐
tivsayon düzeyine etkisinin olduğunu göstermektedir (p<0,05). 

    Çalışmada elde edilen bu bulgu literatürdeki benzer araştırmalarla paralellik 
göstermektedir  (Lapa,  Ağyar,  Bahadır,  2012; Mutlu,  2008).  Ayrıca  cinsiyetin 
rekreatif faaliyetlere katılma noktasında etkin rol oynadığı yapılan çalışmalarla 
desteklenmektedir (Carroll, Alexandris1997; Demir, Demir, 2006;  Üstün, Kalka‐
van, Demirel, 2013). 

    Bu çalışmada ayrıca öğrenim görülen bölümün de rekreatif  faaliyetlere katı‐
lım motivsayon düzeyine etkisinin olduğunu görülmektedir  (p<0,05). Rekreas‐
yon bölümlerinin misyonu ve öğrencilerini bu misyona uygun  şekilde hazırla‐
ma  düşünceleri  ve  öğretmenlik  bölümü  öğrencilerinin  ülkemizde  uygulanan 
sınav  sistemine  göre  kendilerini  hazırlamalarının  bu  sonuca  etkisinin  olduğu 
düşünülmektedir. 

    Sonuç olarak Eğitim‐Öğretimin en üst basamağında olan üniversite öğrencile‐
rine mezun olmadan önce öğrenim gördükleri alanlarda  iyi yetiştirilmelerinin 
yanında, boş  zamanlarını olumlu kullanmayı  sağlayacak bazı beceriler de ka‐
zandırılmalıdır.  Ayrıca  ilköğretimden  itibaren  öğrencilerin  boş  zamanlarını 
bilinçli  şekilde değerlendirmeleri  sağlanarak kendilerini gerçekleştirebilme  fır‐
satı tanınmalıdır.  

    Ayrıca oldukça önemli olan rekreatif  faaliyetlere katılım motivasyonu konu‐
sunda besyo öğrencilerinin yanı sıra diğer fakülte ve yüksekokul öğrencilerinde 
motivasyon düzeyleri incelenmeli ve bu ve benzer çalışmalar sonucunda rekrea‐
tif faaliyetlere katılımda etkin olan motivasyonel faktörler belirlenerek üniversi‐
telerin sağladığı rekreatif imkânlar bu yönde düzenlenmelidir. 
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ÖZ 
Bu çalışmanın amacı kamu kurumlarında görev yapan personelin serbest zaman etkinlikleri‐
ne  katılımını  engelleyen  faktörlerin  belirlenmesidir.  Çalışmaya  İzmir  ve Manisa  ilinde  14 
farklı devlet kurumunda çalışan ve yaşları 26‐64 arasında değişen 228 erkek, 174 kadın per‐
sonel katılmıştır. Veriler, kişisel bilgi formuna ek olarak Alexandris ve Carroll (1997) tarafın‐
dan  geliştirilen  ve  Karaküçük  ve Gürbüz  (2007)  tarafından  Türkçe’ye  uyarlandıktan  sonra 
Gürbüz vd. (2012) tarafından faktör yapısı yeniden test edilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği‐
BZEÖ (Leisure Constraints Questionnaire‐LCQ)” kullanılarak araştırmacılar nezaretinde top‐
lanmıştır. Faktörler kamu çalışanlarının demografik değişkenlerine ilişkin değerlendirilmiştir. 
Verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler için t‐testi, tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ve 
post‐hoc testlerinden Scheffe kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kadınlar «birey psikoloji‐
sini» erkeklere göre, evli katılımcıların «zaman» alt boyutunu bekarlara göre, 51 yaş ve üze‐
rindeki katılımcıların «zaman» alt boyutunu kendilerinden genç olan katılımcılara göre, orta 
ve yüksek gelir gruplarındaki katılımcıların zaman ve arkadaş eksikliği alt boyutunda  düşük 
gelir grubundaki katılımcılara göre daha engelleyici faktör olarak gördükleri belirlenmiştir.  
 
Anahtar Sözcükler: Serbest zaman engelleri, Kamu çalışanları, demografik değişkenler 

 

 
GİRİŞ 

Günümüzde birçok alanda olduğu gibi rekreasyonda da tercihler, bireysel hak 
ve  özgürlüklerin  artışına  bağlı  olarak  değişmektedir.  Bununla  birlikte  halen 
rekreasyon katılımı üzerinde birtakım engeller varlığını sürdürmektedir. Özel‐
likle  demokratik  gelişimini  tamamlayamamış  toplumlardaki  baskın  grupların 
tercihleri,  yaşanılan  popülasyonun  çeşitliliği,  hizmet  türü  ve  kalitesi,  teşvik  
edilen alternatifler, ücretler kısıtlamaların  temel nedenleri arasında  sayılabilir. 
Bireyin beklenti duyduğu etkinliklere yönelik motivasyonu katılımı gerçekleş‐
mesini  sağlayan  temel unsur  (Cordes ve  Ibrahim, 2004)  ise kısıtlılıkların  ince‐
lenmesi için öncelikle güdülenme süreci incelenmelidir. Serbest zaman katılımı‐
nın nedenleri üzerinde duran Alexandris ve diğer (2002) bireyin beklentilerine 
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yönelik  içsel  ve  dışsal  yönden  güdülenmesi  gereğine  vurgu  yapmıştır.  Statü 
sahibi olmak gibi dışsal güdülenme yanında birey kendi bireysel özgür tercihiy‐
le bir etkinliğe sadece eğlence, estetik duygular ve/veya diğer uyarıcı duygular 
için katılabilir (Roberts ve diğer, 1999). Bireylerin takdir hakkı kullanarak, kendi 
taşıdığı anlamı  için seçtikleri etkinliklerin bireysel ruh halini yansıtması ve so‐
nucunda  içsel  tatmine ulaştırması özelliği,  rekreasyon katılımını  tümüyle  içsel 
motivasyona yönlendirmektedir (Dinç, 2006). Bu halde katılımı teşvik eden asıl 
konu bireysel ve sosyal  ihtiyaçların  tatmini süreci gibi görünmektedir. Serbest 
zaman  ve  rekreasyon  katılımının  doğrudan  ihtiyaçların  tatmini  olarak  kabul 
eden  verileri derleyen Torkildsen  (2005),  serbest  zaman  ihtiyacının doğrudan 
var olmadığını ancak birtakım sosyal ve entelektüel ihtiyaçların serbest zaman‐
lar  içerisinde gerçekleştirilen  talepler aracılığıyla karşılanabileceğini belirtmek‐
tedir. Buradan hareketle serbest zaman ve rekreasyon katılımı sadece ihtiyaç ve 
beklentilerin  tanımlanması  ve  araştırılmasıyla  açıklanabilir mi? Konuya  farklı 
açıdan bir bakış getiren Ebben ve Brudzynski  (2008), serbest zaman katılımını 
tek başına güdülenmeyle açıklamanın konuyu eksik bıraktığını belirtirken katı‐
lımı kısıtlayan etkenleri adreslemektedir. Bu yaklaşımla Alexandris ve Carroll 
(1997) geliştirdikleri yedi alt faktörlü «Leisure Constraints Questionnaire‐LCQ» 
ile  serbest  zaman  engellerinin  araştırılmasına  yönelik  bir  yöntem  sunmuştur. 
Ulusal literatüre Karaküçük ve Gürbüz (2007) tarafından «Boş Zaman Engelleri 
Ölçeği (BZEÖ)» ismiyle uyarlanan ve daha sonra Gürbüz ve diğer. (2012) tara‐
fından  faktör yapısı yenilenerek düzenlenen ölçek  şu ana kadar üniversite öğ‐
renci ve personeline  ilişkin veri sunuştur (Gürbüz ve diğer, 2010;Tütütüncü ve 
diğer,  2012).  Bununla  birlikte  ulusal  düzeyde  çalışan  nüfus  arasında  serbest 
zaman beklentileri, tatmini veya engellerine yönelik çalışmalar son derece sınır‐
lıdır.  Oysaki  rekreasyon  çalışanlar  için  yoğun  çalışma  koşullarının  olumsuz 
etkilerinde kurtularak toplumla bütünleşmeyi sağlayan ve önemi gittikçe artan 
bir  yaşam  hakkı  olarak  kabul  edilmektedir  (Güngörmüş,  2007).  Bu  anlamda 
yoğun ve standart çalışma ortamını paylaşan kamu çalışanlarının serbest zaman 
katılımlarını engelleyen  faktörlerin belirlenmesi bu araştırmanın amacını oluş‐
turmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu araştırma 14 farklı devlet kurumunda görev yapan yaşları 26‐64 arasındaki 
228 erkek, 174 kadın kamu personelinden   oluşturmaktadır. Anketler gönüllü‐
lük esasına dayalı olarak  personellerin kendi çalışma ortamlarında, araştırmacı‐
lar  nezaretinde  doldurulmuştur.  Veriler  kişisel  bilgi  formuna  ek  olarak 
Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen, Karaküçük ve Gürbüz (2007) 
tarafından  Türkçe’ye  uyarlandıktan  sonra Gürbüz  ve  diğer  (2012)  tarafından 
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faktör yapısı yeniden  test  edilen  “Boş Zaman Engelleri Ölçeği‐BZEÖ  (Leisure 
Constraints Questionnaire‐LCQ)” ile toplanmıştır. Ölçek ilk halinde 7 alt boyut‐
ta toplanan 29 maddeli biçimdedir. Yeniden belirlenen faktör yapısı sonrasında 
ölçek 6 alt boyutta  (birey psikolojisi, bilgi eksikliği, tesis, arkadaş eksikliği, za‐
man, ilgi eksikliği)  toplanan 18 maddeli yapıya kavuşmuştur. Ölçek alt faktör‐
leri için Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları 0.65 ile 0.86 arasında değişirken 
tümü için  0.85 olarak hesaplanmıştır. Verilerin analizinde sırasıyla ikili bağım‐
sız değişkenli gruplar  için  ilişkisiz  t‐testi ve çoklu bağımsız değişkenli gruplar 
için ise One‐Way‐Anova testi çoklu gruplarda gözlenen farkların hangi gruplar 
arasında  olduğunun  belirlenmesi  amacıyla  ise  post‐hoc  testlerinden  Scheffe 
kullanılmıştır. Çalışmada  etimolojik yaklaşımla  «leisure» kavramı  «serbest za‐
man» olarak tanımlanmış,   «boş zaman» ile «serbest zaman» kavramları eş an‐
lamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Kamuda çalışan personellerin «boş zaman engellerine» ilişkin görüşlerinin ara‐
sında  cinsiyete  bağlı değişim  ortalaması Grafik  1’de  sunulmuştur.  Buna  göre 
«boş  zaman  engelleri»  birey  psikolojisi  alt  boyutunda  anlamlı  bir  fark  vardır 
(t=2,04, p<0.05). Bir başka deyişle kadınlar  erkeklere  oranla birey psikolojisini 
daha engelleyici faktör olarak görmektedirler. 

Grafik 1. Kamuda çalışan personellerin boş zaman engellerine ilişkin görüşleri arasında cinsiyetleri‐
ne bağlı değişimi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kamuda çalışan personellerin «boş zaman engellerine»  ilişkin görüşle‐
rinin arasında medeni duruma bağlı değişim ortalaması Grafik 2’de sunulmuş‐
tur.  . Buna göre «boş zaman engelleri» zaman alt boyutunda anlamlı biçimde 
farklılık göstermektedir. Bir başka deyişle evliler bekarlara oranla zamanı daha 
engelleyici faktör olarak görmektedirler (t=3.78,p<.01). 
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Kamu personellerinin BZEÖ  ilişkin görüşleri arasında yaşa bağlı deği‐
şim ortalamaları Grafik 3’de sunulmuştur. Buna göre BZEÖ zaman boyutunda 
anlamlı  biçimde  farklılık  göstermektedir  (F=6,91  p<,01).  Farkın  hangi  gruplar 
arasında gözlediğini belirlemek amacıyla yapılan Scheffe sonucuna göre 51 yaş 
ve üstündekiler, diğer yaş gruplarına göre «zamanı» katılımı engelleyici faktör 
olarak görmektedirler  (X=3,33 sd=1,06). 

Grafik 3. Kamuda çalışan personellerin boş zaman engellerine  ilişkin görüşleri arasında yaşa bağlı 
değişim 

 

Kamu personellerinin BZEÖ  ilişkin görüşleri arasında gelir durumuna 
bağlı  değişim  ortalaması Grafik  4’de  sunulmuştur.  Buna  göre  BZEÖ  arkadaş 
eksikliği (F=3,0 p<,05) ve zaman alt boyutunda gelire bağlı anlamlı biçimde fark‐
lılık  göstermektedir  (F=6,06  p<,05).  Farkın  hangi  gruplar  arasında  gözlediğini 
belirlemek  amacıyla  yapılan  Scheffe  testi  sonucuna  göre  gelir  düzeyi  1751‐
2750TL  (X=2,52  sd=,78)  ile  2751  ve  üstü  gelire  sahip  grup  (X=2,58  sd=,66), 
1751TL’den daha  az  gelire  sahip  olan  gruba  göre  «arkadaş  eksikliği»  (X=2,34 
sd=,72) ve «zamanı» (X=2,76 sd=,69) katılıma daha fazla engel olarak görmekte‐
dirler  

Grafik 4. Kamuda çalışan personellerin boş zaman engellerine ilişkin görüşleri arasında cinsiyetleri‐
ne bağlı değişim 
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Kamuda  çalışan personellerin BZEÖ  ilişkin görüşleri arasında  çalıştığı 
statüye  bağlı  olarak  (memur‐orta  kademe  ve  üst  kademe  yöneticisi)  arasında 
BZEÖ alt boyutları arasında farklılık gözlenmemiştir(p<,05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırmadan  elde  edilen bulgular doğrultusunda kadın katılımcıların  serbest 
zaman etkinlikleri üzerinde erkeklere göre «birey psikolojisi» alt boyutunu, evli 
katılımcıların bekarlara göre «zaman» alt boyutunu, yine 51 yaş ve üzerindeki 
katılımcıların kendilerinden genç olan katılımcılara göre «zaman» alt boyutunu, 
memur maaşları dikkate alındığında orta ve yüksek gelire sahip olanların dü‐
şük  gelir  grubundaki meslektaşlarına  göre  «arkadaş  eksiliği»  ve  «zaman»  alt 
boyutlarını  katılıma  engel  olarak  gördükleri  söylenebilir.  Dolayısıyla  kamu 
personelleri arasında serbest zaman kısıtlamaları hususunda en etkili alt boyu‐
tun zaman olduğu, daha sonra birey psikolojisi ve arkadaş eksikliğinin olduğu 
söylenebilir. Benzer sonuç, Carrol ve Alexandris (1997) tarafından gerçekleştiri‐
len  çalışmada  da  ön  plana  çıkmıştır. Modern  zamanlarda  çalışma  yaşamı  ve 
serbest zamanlar arasındaki  ilişkiyi yorumlayan Torkildsen  (2005), çalışma sü‐
resinin ne kadar serbest zaman ayrılacağını ve ne kadar para harcanabileceğinin 
önemli belirleyicilerinden olduğunu vurgulamıştır. Benzer biçimde bir  işte ça‐
lışmanın bireyin serbest zamanlara yönelik ne kadar enerjisi, hevesi ve motivas‐
yonu kalabileceğinin belirleyicisi olarak açıklamıştır. Cordes ve  Ibrahim  (2004) 
ev işleri gibi üzerine yüklenen geleneksel görevlerin katılımı kısıtlayabileceğini, 
katılımda erkek dominant bir alan olan spor ve diğer rekreasyonel etkinliklere 
ilişkin  fırsatlardan kadınların daha çok mahrum kaldığını ve eleştirilme çekin‐
cesiyle  ilgilerini kaybettiklerini belirtmektedir. Dolayısıyla kadın katılımcıların 
çalışma  saatlerinden  daha  fazla  yoruluyor  olmaları  ve  katılıma  ilişkin  fırsat 
eşitsizlikleri sebebiyle motivasyon kaybı yaşamalarının bu sonuca neden olabi‐
leceği söylenebilir. Ayrıca benzer bulgu Gürbüz ve diğer (2012) çalışmasında da 
yansıtılmış, kadın üniversite öğrencilerinin erkeklere oranla birey psikolojisini 
daha yüksek engel alt boyutu olarak gördüklerini belirtilmiştir.  
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Evli katılımcıların ve evli olmayan meslektaşlarına oranla «zaman» alt 
boyutunu  daha  anlamlı  bir  engelleyici  olarak  görmeleri  Cordes  ve  Ibrahim 
(2004) tarafından yorumlanmıştır. Yazarlara göre bekar yetişkinlerin evli yaşıt‐
larına göre zaman ve gelirleri üzerinde daha fazla takdir hakkı kullanabildiği ve 
bunun doğrudan ticari rekreasyon fırsatlarının peşinde koşmak için kullanıldı‐
ğını belirtmişlerdir.  

İleri yaş katılımcıların «zaman» alt boyutunu daha anlamlı bir katılım 
engelleyici  olarak  görmesi  araştırmamızın  bir  diğer  bulgusudur.  Torkildsen 
(2005) üçüncü  aşama olarak gördüğü orta yaş döneminin  iş ve aileye yönelik 
yaşam yatırımları sorumluluklarını üstlenme dönemi olduğunu ve bu sorumlu‐
lukların ilgiler üzerinde daha fazla zaman ayrıma konusunda tercihleri etkiledi‐
ğini belirtmiştir.  

Sonuç  olarak  kamuda  çalışan  personelleri  serbest  zaman  engelleri  alt 
boyutlarına  ilişkin görüşleri arasında cinsiyet, medeni durum, yaş ve gelir du‐
rumu  gibi  demografik  değişkenlere  ilişkin  farklılıklar  mevcuttur.  Gelecekte 
yapılacak  çalışmalarda  alana  katkı  sağlaması  açısından  özel,  ticari  ve  kamu 
alanında çalışan personelleri örneklem grubu genişletilerek Ulusal coğrafi böl‐
geler arasındaki  tesis sayısı,  rekreasyonel program,  fırsat ve katılıma engel ol‐
duğu düşünülen  faktörlerin betimsel  çalışmalarla yordanması  sağlanabilir. Bu 
yolla hem ulusal literatüre hem de rekreasyon tesis, alan ve program yöneticile‐
ri için müşteri memnuniyetini ve katılımı arttırmaya ilişkin değerli bilgiler sağ‐
lanabilecektir.  
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ÖZ 
Günümüzde kontrolsüz bir hızla artan kentleşme nedeniyle, büyük kentlerde ve metropol‐
lerde yaşayan insanların, boğucu kent havasından kurtulmak için kırsal rekreasyon alanları‐
na duyduğu  ihtiyaç arttığından, kent merkezlerine yakın kırsal rekreasyon alanlarının plan‐
lanması  son  derece  büyük  önem  taşımaktadır.  yeşil  dokusunu  git  gide  kaybeden  şehirler 
arasında olan İzmir il sınırları içindeki Homeros Vadisi Hem flora ve faunanın zenginliği, hem 
de arkeolojik değerleri olması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Homeros 
Vadisi’nin Rekreasyonel potansiyeli çeşitli kriterler  ışığında  irdelenmiş ve alanın kullanılabi‐
lirliği saptanmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon potansiyeli, Kırsal rekreasyon, Homeros Vadisi, İzmir, Borno‐
va. 

 
 

GİRİŞ 

Kent  insanı, sorunlarla dolu yaşam çevresinden zaman zaman olanakları ölçü‐
sünde kırsal alanlara rekreasyonel amaçlarla kaçmaktadır. Ancak kırsal alanla‐
rın  tümü,  aynı değerde  rekreasyonel potansiyele  sahip değildir. Herhangi bir 
alanın diğerine göre daha fazla ya da az rekreasyon potansiyeline sahip olması‐
na  neden  olan,  ya  da  diğer  bir  ifadeyle  bir  alanın  rekreasyonel  potansiyelini 
etkileyen faktörler üç ana başlık altında toplanmaktadır (Özkan, 2001): 

• Rekreasyonel doğal faktörler 

• Rekreasyonel alt ve üst yapı faktörleri 

• Rekreasyonel sosyal faktörler 

Bunlar da kendi  içlerinde çeşitli gruplara ayrılmaktadırlar: Bu parametreler 
durumlarına göre olumlu (+) ve olumsuz (‐) değerlendirilecektir. 

Aşağıdaki  tablo, rekreasyonel potansiyelin saptanmasıyla  ilgili  literatür  tara‐
masından  sonra  oluşturulmuştur  (Özkan  2001,  Karaküçük  2008,  Kellomäki 
1978).  
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Çizelge 1. Bir kırsal alanın rekreasyonel potansiyelini etkileyen faktörler. 
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Rekreasyonel Alt Yapı Faktör‐
leri 

Teknik Alt 
Yapı 

İçme ve kullanma suyu temini

Atık suların bertaraf edilmesi

Alan içi ve dışı haberleşme

Yolların teknik yapısı

Çevre – alan içi ulaşım ağı

Rekreasyonel Üst Yapı Faktör‐
leri 

Oyun ve spor alanları

Geceleme tesisleri

Diğer Servisler 
İhtiyaç maddeleri, hediyelik eşya satış yerleri

Sağlık ve güvenlik hizmetleri

Re
kr
ea
sy
on
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 S
os
ya
l 
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r  Sosyokültürel Faktörler 

Geçmiş kültür ve tarih

Yaşayan 
kültürel 
yapı

Güncel gelenek ve görenek‐

Alan kullanımı, yeme – içme 
alışkanlıkları

 

Sosyoekonomik Faktörler 
Alanın genel yönetim düzeni

Planlanan gelişmenin yönetimi

Sosyopsikolojik Faktörler

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmada Homeros Vadisi’nin rekreasyonel potansiyeli incelenmiştir. Araş‐
tırma materyalini İzmir ili Bornova ilçesi sınırlarında bulunan Homeros Vadisi 
oluşturmaktadır. Homeros Vadisi rekreasyon alanı, Bornova Merkez’e 8 – 9 km 
uzaklıkta, EVKA‐4 mahallesinin kuzeyinde, Eğridere ve Kayadibi köyleri  ara‐
sında bulunan vadide tesis edilmiştir. Araştırmanın yöntemi; gözlem, inceleme, 
veri toplama, kullanıcıların yorumları ve değerlendirmeden oluşmaktadır. 
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Fotoğraf 1. Homeros Vadisi’nin konumu (Google Earth, 2010). 

 
Fotoğraf 2. Homeros’un bir süre yaşadığı iddia edilen mağara (Zeybek, 2010). 
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DEĞERLENDİRME 

Rekreasyonel Doğal Faktörlerin Değerlendirilmesi 

a) Yüzey şekilleri: +, +, + 

Rölyef enerjisi, bir arazideki en düşük ve en yüksek noktanın kot farkı değeri‐
dir. Rölyef enerjisi ne kadar yüksek olursa, alanda oluşturulacak peyzaj tasarım‐
ları  o  kadar  dikkat  çekici  ve  estetik  olur. Rölyef  enerjisi  düştükçe  alanın  ilgi 
çekiciliği de  azalır, yapılan  tasarımlar monoton gözükür. Homeros Vadisi’nin 
rölyef enerjisi gayet yüksek olduğu için, dikkat çekici düzenlemelere, sürprizle‐
re  imkan  vermektedir.  Bu madde  kapsamında  Homeros  Vadisi’nin  durumu 
olumludur.  İnsanlara çok kısa bir süre  içinde hem kış hem de yaz  rekreasyon 
etkinlikleri  sunabilmek,  yüksek  rölyef değerine  sahip  alanlarda mümkün  ola‐
bilmektedir. Homeros Vadisi,  serin mikro  kliması  ile  İzmir’in  yaz  sıcağından 
kaçan ziyaretçilere çekici gelecek özelliğe sahiptir. Homeros Vadisi’nin bu özel‐
liği de olumludur. Hareketli bir    topografyaya sahip alanlarda, dağ ve  tepeler 
peyzajı görsel açıdan bölümlere ayırır, oluşturduğu sürprizlerle canlılık ve ha‐
reket sağlar. Homeros Vadisi bu açıdan da olumlu özelliğe sahiptir. 

b) İklim:  + 

İzmir  gibi  yazları  çok  sıcak  olabilen  bir  kent,  vadideki  piknik  alanlarıyla  bir 
nebze de olsa halka serinleme imkanı sunabilir. 

c) Rekreasyonel yönden alan kullanımı:  + 

Bu alan, orman ve su kıyısı rekreasyonu özelliklerini taşımaktadır. Ayrıca yürü‐
yüş parkurları da mevcuttur. Çeşitli kullanımlara imkan sağlaması sebebiyle de 
bu açıdan potansiyeli olumludur. 

d) Çevre Koşulları: + 

Alanda  yoğun  bitki  örtüsünün  varlığı  sebebiyle  havasının  temizliği  olumlu 
niteliktedir. Bentlerden şelale görünümü verilerek göletlerde toplanılan Borno‐
va Çayı’nın suyu, kirlilik belirten kokulara sahip değildir. Alan  şehre uzak ol‐
ması nedeniyle sessizliği olumlu niteliktedir. 

 

Rekreasyonel Alt ve Üst Yapı Faktörlerinin Değerlendirilmesi 

a) Rekreasyonel alt yapı: ‐, +, ‐, ‐, ‐ 

İçme suyu olarak, sadece alanın ana girişindeki tatlı su çeşmesi sayılabilir. Ala‐
nın  içinde, başka  içmeye uygun bir  su kaynağı yoktur. Dolayısıyla bu özellik 
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bakımından Homeros Vadisi olumsuz niteliğe sahiptir. Atık suların alan dışına 
götürülmesi  hususunda  herhangi  bir  sorun  göze  batmamaktadır.  Bu  hususta 
Homeros Vadisi olumlu niteliktedir. Alan  içinde, cep telefonu şebekesi çekme‐
diği  için, mutlaka ankesörlü  telefonların hizmete  sunulması gerekiyordu. Ala‐
nın hiçbir köşesinde bu  imkan bulunmadığı  için Homeros Vadisi, haberleşme 
ağı konusunda olumsuz niteliktedir. Yolların genişliği,  iki aracın karşı karşıya 
geldiğinde  telaşlanmadan  geçmesini  sağlayacak  genişlikte  değildir.  Özellikle 
keskin virajlarda, bir tarafın uçurum olduğu yollar gayet tehlikeli durumdadır. 

b) Rekreasyonel üst yapı: ‐, ‐ 

Alanda herhangi bir oyun veya spor tesisi ve geceleme tesisi mevcut değildir. 

c) Diğer servisler:  ‐, ‐, ‐ 

İhtiyaç maddeleri ve hediyelik eşya satan bir yerin olmaması, büyük bir eksiklik 
teşkil etmektedir. Sağlık ve güvenlik hizmetlerine bakacak olursak, ne kamu ne 
de özel servisler alanda bulunmamaktadır. Bu çok büyük bir eksikliktir. 

Rekreasyonel Sosyal Faktörlerin Değerlendirilmesi 

a) Sosyokültürel faktörler: +, +, ‐ 

Tarihsel  anıtlar,  yerleşimler, müzeler ve diğer kültürel  zenginlikler,  bu  başlık 
altında irdelenmektedir. Alanda, Homeros’un yaşadığı iddia edildiği için kültü‐
rel  bir  varlık  söz  konusudur.  İnceleme  alanı,  bu  özellik  bakımından  olumlu 
niteliktedir.  Ormanlık  alanlarda,  vadilerde  piknik  yapmak,  Türklerin  güncel 
kültürlerinde  önemli  bir  yere  sahiptir.  Homeros  Vadisi,  bu  geleneğe  uygun 
özelliklere sahip olduğu için olumlu özellik taşımaktadır. Ancak Türklerin yeme 
içme alışkanlıklarından mı, yoksa alandaki çöp toplama ünitelerinin eksikliğin‐
den midir  bilinmez,  ortalık  yemek  artıkları,  poşetler  ve  bira  şişeleri  ile  dolu. 
Maalesef bu görüntü nedeniyle de Homeros Vadisi olumsuz niteliktedir. 

b) Sosyoekonomik faktörler:  +, ‐ 

Bir alanın kendi olanakları  ile  rekreasyon  işlevini geliştirme kapasitesini  ifade 
eder. Alanın belirli bir yönetimi yoktur. Buradan Homeros Vadisi Rekreasyon 
Alanı’na olumlu veya olumsuz özelliktedir demek zor olduğu için bu maddede 
herhangi bir puanlama yapılamamaktadır. 

c) Sosyopsikolojik faktörler:  + 

Yöre insanının o yörenin rekreasyon alanı olarak geliştirilmesine olan ilgi dere‐
cesi ile alanda rekreasyonel kullanıma yönelik bir atılım yapabilme yeteneğidir. 
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Yöre  halkı  alanı  sahiplendiğini  belirttiği  için Homeros  Vadisi  olumlu  nitelik 
taşımaktadır. 

SONUÇ 

Belirlenen bu kriterler doğrultusunda alanı değerlendirmeye aldığımızda,  tab‐
loda görüldüğü üzere alanın 11 olumlu  (+) 11 olumsuz  (‐) özelliği mevcuttur. 
Olumlu ve olumsuz özellikler birbirini sayıca dengelediği için alanın rekreasyo‐
nel potansiyeli orta düzeyde olarak belirlenmiştir. Alandaki eksikliklerin hızlı bir 
şekilde giderilmesi ve alana gereken hizmetlerin getirilmesi ile şüphesiz alanın 
rekreasyonel potansiyeli artacaktır.  

KAYNAKLAR 
Baykal, F.; Emekli, G.; Gençtürk, Z.; Özkan, A.; Bayazıt, S.; Aykut, B.; Üge, N.; Gülperi, Ü.; Tut, Ü., 

Kuba, E., B.; Aktaş, N.; Yiğit, N.; Çağlar, S.; Çetinkaya, S.; Bornova Belediyesi, 2009. Bor‐
nova Köylerinde Kırsal Turizm  Potansiyelinin  Saptanması  ve Geliştirilmesi.Şubat  2008‐
Şubat 2009. 

‘Homeros ve İzmir’ Paneli, 25.03.2010, Bornova Belediyesi Büyükpark Nikah Salonu, Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Ersin Doğer, Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy, Doç. Dr. Cumhur Tanrıyer, Öğr. Gör. 
Ahmet Uhri.  

Karaküçük, B., M., 2008. Kentlerde Spor Amaçlı Rekreasyonel Tesislerin Potansiyel Değerlendirme‐
si: Keçiören Belediyesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi 

Kellomäki, S., 1978.  Recreational Potential of a Forest Stand  
Özkan, M., B., 2001, Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması, E. Ü. Z. F. Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders 

Notları 

 
 



II. Rekreasyon Araştırma Kongresi    
31 Ekim – 03 Kasım 2013, Kuşadası, Aydın 

Her hakkı saklıdır. 

 
Rekreasyonel Fiziksel Aktivite Hizmeti Veren Fitness Merkezlerindeki  

Hizmet Kalite Düzeyinin Belirlenmesi 
 

Rahim ALEV 
Celal Bayar Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
 

 Sırrı Cem DİNÇ 
Celal Bayar Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu  
E‐posta: cem.dinc@cbu.edu.tr 

 
 

ÖZ 
Bu  çalışmanın amacı  serbest  zaman  fiziksel aktivite hizmeti  veren  fitness merkezlerindeki 
hizmet kalite düzeyinin belirlenmesidir.  Çalışmaya yaşları 16‐60 arasında olan 73 kadın, 126 
erkek katılmıştır. Veriler  iki aşmalı anket yöntemiyle 2 özel ticari ve 2 kamusal rekreasyon 
hizmeti veren  fitness merkezinde araştırmacı nezaretinde toplanmıştır. Veriler, kişisel bilgi 
formuna ek olarak güvenilik ve geçerliği Yıldız (2011) tarafından yapılan «Fitness Merkezleri 
için Hizmet Kalitesi Ölçeği»  ile  toplanmıştır. Verilerin analizinde  ilişkisiz örneklemler  için  t‐
testi,  tek  faktörlü varyans analizi  (ANOVA) ve post‐hoc  testlerinden Scheffe kullanılmıştır. 
Araştırma sonucunda kadınların, evli ve yaşları 45‐60 arasında değişen katılımcıların genelde 
personel  ve  destek  hizmetleri  konusunda  diğer  üyelere  göre memnuniyetsiz  olduğu  sap‐
tanmıştır. 
 
 Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Fitnes, Fiziksel aktivite, demografik değişkenler 
 

 

GİRİŞ 

Günümüz toplumlarında sanayileşmeye bağlı otomasyon ve bilgi teknolojileri‐
nin gelişimiyle ortaya çıkan hareketsizlik, hava‐gürültü kirliliği, stresli yaşam ve 
çalışma  ortamları  insan  sağlığını  bozabilecek  etkiler  yaratabilmektedir  (Dinç, 
2006). Mokdad ve diğer. (2004)’e göre 1990 yılından bu yana ABD’de hareketsiz 
yaşam ve zengin diyet nedeniyle ortaya çıkan sağlık problemleri %30 artış gös‐
termiştir. Fiziksel aktivite alışkanlığının sağlığın korunması ve yaşam kalitesin‐
de önemli  etkiye  sahip olduğunu belirten  çalışmalarda,  fiziksel anlamda  aktif 
olan yetişkinlerin  sedanterlere göre daha  sağlıklı olabildikleri bildirilmektedir 
(Karaca  ve  Turnagöl,  2007). Ayrıca  “eğlence”  veya  “fiziksel  uygunluğa  sahip 
olma” amacıyla rekreasyon programlarına katılan bireylerin, böylelikle sağlıklı 
olacaklarına inandıkları da belirtilmektedir (Mull ve diğer.,1997).  
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Sınırlı hareket  içeren yaşam  tarzının  telafi edilerek  fiziksel olarak aktif 
hale getirilmesi sürecinde Fitness Merkezleri önemli bir alternatif olarak karşı‐
mıza  çıkmaktadır  (Macintosh  ve  Doherty,  2007).  Tüm  dünyada  olduğu  gibi 
ülkemizde  de  tüketicilerin  ekonomik  gelirlerindeki  artış  ve  sunulan  fiziksel 
aktivite hizmetlerinde sergilenen çabalara bağlı olarak bu eğilim artırabilmekte‐
dir  (Yıldız 2009). Ülkemizde  sağlıkla  ilişkili konulardaki bilincin artışına bağlı 
olarak da özellikle kamusal hizmet veren fitness merkezlerinin karşılayamadığı 
ihtiyacı ticari‐özel  merkezler telafi etmeye çalışmaktadır (Sunay 2009).  

Fitness Merkezleri  gibi  serbest  zaman  fiziksel  aktivite  programlarının 
başarılı biçimde pazarlanması tüketici ihtiyaçlarına duyarlı olmayı gerektirmek‐
tedir. Dolayısıyla programların pazarlanmasında pazar analizinin yanında müş‐
teri analizi ve  tüketicinin programdan  faydalanmaya başlamasıyla etkinlik  tat‐
min ölçümleri giderek yaygınlaşmıştır (Mull ve diğer, 1997). Bu konuya eğilen 
Chelladurai  (1999),  katılımcılar  arasında  yapılan  tatmin  ölçümlerinin  farklı 
amaçlı katılımcı  formunun bulunması nedeniyle karmaşık bir konu olduğunu 
belirtirken, yapılmış olan yeterli sayıdaki müşteri tatmin ölçüm çalışmanın ge‐
nelde  hizmetle  ilişkili  konular  üzerine  odaklandığını  belirtmiştir.  Bireylerin 
katıldıkları serbest zaman etkinliklerinden istedikleri faydayı sağlama düzeyle‐
ri, beklentilerini karşılayarak pozitif duygu veya algılar kazanma seviyeleri ve 
bu  faaliyetlere katılmaktan dolayı mutlu olup olmadıklarının ölçümü, rekreas‐
yonda  yoluyla  daha  mutlu  ve  doyuma  ulaşmalarını  sağlayacak  önlemlerin 
alınmasında ve onların memnuniyet düzeyleri doğrultusunda sağlanan serbest 
zaman  etkinliklerini  geliştirmekte  ve  hatta  etkinlik  yelpazesini  genişletmekte 
spor ve rekreasyon yöneticilerine önemli bilgiler sağlayabilir (Beard ve Raghep, 
1980; Chelladurai, 1999; Karlı ve diğ., 2008). Bu nedenle Erten ve diğer.(2012) 
rekabetin yoğun olarak yaşandığı  spor  sektöründe  işletmelerin her geçen gün 
değişen müşteri  beklentilerine  cevap verebilmek  için hizmet  kalitesini  sürekli 
geliştirmek  zorunda  olduklarını,  bunun  da  katılımcıyı  elde  tutma  ve  rekabet 
avantajı sağlama çabalarının sonucu olduğunu belirtmiştir.  

Bu  çerçevede  çalışmanın amacı  serbest zaman  fiziksel aktivite hizmeti 
veren fitness merkezlerindeki hizmet kalite düzeyinin belirlenmesidir. Çalışma‐
dan elde edilecek sonuçlar hem fitness alanına özel hem de genel fiziksel aktivi‐
te amaçlı rekreasyon hizmeti veren kurum yönetimleri için değerli bilgiler sağ‐
layabilecektir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmanın evreni, İzmir ilçesinde bulunan fitness ve spor merkezi özelliğine 
sahip 2  ticari, 2 kamusal  rekreasyon alanı katılımcılarıdır. Araştırmaya yaşları 
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16‐60 arasında olan 75 kadın, 126 erkek toplam 200 kişi katılmış . Eksik ve hatalı 
anket 1 tane olup araştırmadan çıkarılmıştır. Veriler iki aşamalı anket yöntemiy‐
le  toplanmıştır.  Bu  aracın  birinci  bölümünde  katılımcıların  kişisel  bilgilerini 
tanımlamaya yönelik  sorular bulunmaktadır.  İkinci bölümde güvenilik ve ge‐
çerliği Yıldız (2011) tarafından yapılan «Fitness Merkezleri için Hizmet Kalitesi 
Ölçeği»yer  almıştır.  .Ölçeğin  her  bir  alt  boyutu  0.875  ‐0.950  arasında  değişen 
Cronbach alpha katsayısına sahiptir. Veriler bilgisayar destekli paket program‐
da; Verilerin analizinde sırasıyla ikili bağımsız değişkenli gruplar için ilişkisiz t‐
testi ve çoklu bağımsız değişkenli gruplar  için  ise One‐Way‐Anova  testi çoklu 
gruplarda  gözlenen  farkların  hangi  gruplar  arasında  olduğunun  belirlenmesi 
amacıyla ise post‐hoc testlerinden Scheffe kullanılmıştır. 

BULGULAR 

Fitness merkezi hizmet kalitesi alt boyutlarının  cinsiyete göre  t  testi  sonuçları 
Grafik 1’de  sunulmuştur. Buna göre destek hizmetleri  (t=2,09 p<,05) alt boyu‐
tunda cinsiyete ilişkin fark varken fiziksel çevre (t=1,60 p>,05), program (t=1,09 
p>,05)  ve personel  (t=,26 p>,05)  alt  boyutları  arasında  fark  yoktur. Buna  göre 
erkek  katılımcıların  destek  hizmetlerine  ilişkin  görüşleri  kadın  katılımcılara 
göre daha olumludur.  

Grafik 1. Fitness merkezi hizmet kalitesi  alt boyutlarının cinsiyete ilişkin  değişim grafiği 

 

Fitness merkezi hizmet kalitesi alt boyutlarının medeni duruma göre  t 
testi sonuçları aşağıda sunulmuştur. Buna göre personel (t=3,90 p<,01) ve destek 
hizmetleri (t=2,19 p<,05) alt boyutunda medeni duruma ilişkin fark varken fizik‐
sel çevre (t=,30 p>,05) ve program (t=,78 p>,05) alt boyutları arasında fark yok‐
tur. Buna göre bekar katılımcıların personel ve destek hizmetlerine  ilişkin gö‐
rüşleri evlilere göre daha olumludur (Grafik‐2).  
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Grafik 2. Fitness merkezi hizmet kalitesi alt boyutunda medeni duruma ilişkin ortalama  grafiği 

 

Fitness merkezi  hizmet  kalitesi  alt  boyutlarının  yaşa  ilişkin  ortalama 
grafiği aşağıda sunulmuştur. Buna göre katılımcıların personel (F=9,73 p<,01) ve 
destek hizmetleri (F=9,61 p<,01) alt boyutları yaşa bağlı olarak anlamlı biçimde 
farklılık göstermektedir (Grafik‐3). 

Grafik 3. Fitness merkezi hizmet kalitesi alt boyutlarının yaşa  ilişkin ortalamaları 

 

Alt boyutlardaki farkın hangi yaş grupları arasında olduğunu belirleme 
amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre Personel alt boyutlarında 16‐29 
yaş  (X=4,53 Sd=,17) ve 30‐44 yaş  (X=4,45 Sd=,20) gruplarının 45‐60 yaş  (X=4,36 
Sd=,23)  arasındaki  katılımcılardan  daha  olumlu  düşündükleri  belirlenmiştir.  
Destek  hizmetleri  alt  boyutunda  ise    16‐29  yaş  ( X=3,81  Sd=,25)  ve  30‐44  yaş 
(X=3,76 Sd=,25) gruplarının 45‐60 yaş  (X=3,57 Sd=,35) grubundaki katılımcılar‐
dan daha olumlu değerlendirdikleri belirlenmiştir. 

Katılımcıların  fitness merkezi hizmet kalitesi üyelik süresine  ilişkin or‐
talamaları Grafik  ‐4’de  sunulmuştur. ANOVA  sonuçlarına  göre  fiziksel  çevre 
(F=1,96), program (F=,30), personel (F=,83) ve destek hizmeti (F=,92) alt boyutla‐
rında üyelik süresine ilişkin fark yoktur (p>,05) . 
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Grafik 4. Fitness merkezi hizmet kalitesi alt boyutlarının üyelik süresine ilişkin ortalamaları 

 

Katılımcıların gelir düzeyine ilişkin ortalamaları Grafik 5’de sunulmuş‐
tur.   ANOVA sonuçlarına göre fiziksel çevre (F=2,68), program (F=2,25), perso‐
nel (F=1,2) ve destek hizmeti (F=,93) alt boyutlarında üyelik süresine ilişkin  fark 
yoktur (p>,05).  

Grafik 5. Fitness merkezi hizmet kalitesi alt boyutlarının gelir durumuna ilişkin ortalamaları 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Sonuç olarak; fitness merkezi katılımcılarının hizmet kalitesi üzerinde yaptıkları 
değerlendirmeler  ışığında  kadın  katılımcıların  destek  hizmeti  açısından  daha 
olumsuz  fikire  sahip  oldukları  söylenebilir. Destek  hizmetleri, merkezlerdeki 
gıda ve  içecekler,  ilk yardım, gibi hizmetler dahil, uzman bilgisi desteği, arka 
plan müzik ve  çocuk  bakım ünitesi  gibi  alanların dikkate  alındığı  alt  boyutu 
içermektedir. (Yıdız,2011).  

Cordes ve  Ibrahim  (2004)  ‘e göre geleneksel olarak ev  içi görevleri de 
yüklenen  kadınların  var  olan  kısıtlı  zamanlarında  katıldıkları  rekreasyon  da 
daha  seçici davranmaları muhtemeldir. Bu  faktör kadınların destek hizmetleri 
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konusundaki yetersizlikleri (özellikle uzman bilgisi ve çocuk bakımı) daha dik‐
katli  incelemesine yol açıyor olabilir. Benzer durum medeni durumda da göz‐
lenmektedir.  

Özellikle aile ile katılımın mümkün olduğu fitness merkezlerinde gerek 
çocuk bakım gerekse de gıda ve yiyecek içecek destek hizmetlerinin yetersizliği 
bir memnuniyetsizlik gerekçesi olabilir. Personel nitelik ve nicelik açıdan yeter‐
liliği, rekreasyon programlarının amacına ulaştırılmasında önem taşıdığını ifade 
eden  Chelladurai  (1999)    ağır  yüklenmeler  içeren  fitness  egzersizlerine  uzun 
süreli motivasyon sağlanmasında katılımcılara empatiyle yaklaşan ve ihtiyaçla‐
rına  cevap  veren  fitness  eğitmenine  önemli  görev  düştüğünü  belirtmektedir. 
Katılımcıların  yaşları  arttıkça  aynı  alt  boyutlara  ilişkin  tatminsizliklerin  göz‐
lenmesi de benzer bir senaryo niteliğindedir. Par ve diğer.(2006) pekçok serbest 
zaman hizmet sağlayıcılarının sağlık, eğitim ve yasalarla belirlenmiş katı kural‐
lara riayet etmediğini, özellikle hizmetlerde profesyonel nitelik taşımayı perso‐
nel seçmede bir gereklilik görmediklerini belirtmektedir.  İletişimden profesyo‐
nel  etik  değerlerden  uzak  bireylerin  işgücü  olarak  istihdam  edilmesi  (Par  ve 
diğer. 2006) yetişkinler ve evli katılımcılar için bir tatmin gerekçesi oluşturabilir.  

Sonuç olarak merkez yönetimlerinin hizmet kalitelerini dikkate alırken 
müşteri çeşitliliğinin beklentileri doğrultusunda yoğunlukla personel ve destek 
hizmetleri alanlarına yoğun ilgi göstermeleri müşteri memnuniyetini arttırabile‐
cek çözümler arasında sayılabilir. 
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ÖZ   
Dünyada Grass Skiing olarak bilinen Çim Kayağı, paletli  iş makinelerinin çalışma esasından 
hareketle oluşturulmuş bir kayma aracıdır. Çim kayağı, kayak yapma zevkini ve sporunu yaz 
mevsiminde de tatmak  isteyenler  için  ideal bir  imkân sunar. Fransa'nın çeşitli bölgelerinde 
1980 yılından sonra oluşturulan çim kayağı merkezleri,  bu sporu dünyaya tanıtmış ve ardın‐
dan da bilhassa gelişmiş ülkelerde  faaliyete geçen  çim kayağı merkezleri oluşmuştur. Çim 
kayağını önemli kılan en önemli olgu ise, yaz mevsiminde yapılabilmesi ve önemli bir seyirci 
kitlesine  sahip olmasıdır. Bu durum, Dünya  turizm hareketlerine, yeni bir  ivme ve aktivite 
konusu kazandırmıştır. Türkiye'de çim kayağına olan ilgi, sadece on yıllık bir gecikmeyle baş‐
lamıştır. Kayak sporu  ile  ilgilenen binlerce kişi, 1985 yılından sonra Avrupa'daki çeşitli çim 
kayağı merkezlerinde hem  tatil hem de  spor yapmaya başlamıştır ve ülkemizde de  iki ko‐
numda  çim  kayağı  tesisi  oluşturulmuştur.  Bunlardan  ilki  2001 Dünya Gençler  Çim  Kayağı 
Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Bursa Demirtaş Barajı DSİ Nilüfer Spor Çim Kayağı Tesisle‐
ri, ikincisi ise Bolu‐Gerede Esentepe Oteli Çim Kayağı Tesisleri'dir. Bu çalışmada, kış turizmi 
merkezi  olarak  bilinen  Davraz  Kayak  Merkezi’nde  yapılan  kuzey  ve  alp  disiplini  kayak, 
snowboard, dağcılık, bitki gözlemciliği, yamaç paraşütü ve trekking gibi rekreasyon etkinlik‐
lerine ek olarak ve ilin ekonomisine destek sağlayabilecek olan Çim Kayağı Merkezi olabilme 
potansiyelinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda çalışmada Davraz Kayak Merke‐
zi’nde çim kayağı etkinliğinin yapılabilmesi için en uygun alanlar sayısal haritalarından fayda‐
lanılarak CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) içinde yer alan Arc GIS programı kullanılarak belirlen‐
miş ve alanda mevcut olan üst yapının çim kayağı açısından uygunluğu araştırılmıştır. Kayak 
merkezinin 3 boyutlu modeli oluşturulmuş ve çim kayağı etkinliğin yapılabilmesi için gerekli 
eksiklikler belirlenerek Çim Kayağı modeli oluşturulmuştur.   
 
Anahtar sözcükler:  Davraz Kayak Merkezi, Çim Kayağı, Isparta. 

 
 

GİRİŞ  

Çim kayağı, paletli bir sisteme sahip olan kayma aracıyla, belli bir eğime sahip 
çimli  yamaçlar  üzerinde  yapılan  bir  spordur.  Bazı  zamanlarda  kar  kayağına 
eşdeğer kabul edilmektedir. Her ne kadar kar kayağı kadar popüler olmasa da 

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 652

isim yapmıştır ve uluslararası bir kulübe sahiptir. Çim kayağı etkinliği, ABD’ne 
göre Avrupa’da daha popüler bir rekreatif etkinliktir (URL‐1). 

Fiziksel açıdan iyi durumda olan herkes çim kayağı yapabilir. Aynı şe‐
kilde  bu  sporu  yapabilmek  için  kar  kayağı  deneyimi  gerekmemektedir. Her 
yaştan  insan bu spora doğrudan başlayabilir. Çim kayağı  için kara  ihtiyaç du‐
yulmadığından daha  erişilebilir bir  spordur. Birçok  çim kayağı merkezlerinde 
çim kayağı kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Ayrıca bu kayak kış sporlarına hazır‐
lanmak  için yaz aylarında eğitim alanı olarak hizmet verebilmektedir  (URL‐2) 
(Şekil 1). 
 
Şekil 1. Çim Kayağı Pisti Örneği (URL‐3). 

Çim kayağına olanak sağlayan çim ile kaplı ortamlardır. Bu alanlar çim 
kayağı eğitiminin, serbest çim kayağının ve çim kayağı yarışmalarının yapılabi‐
leceği pistleri kapsar. Ayrıca bu alanlarda mekanik  tesisler ve  insanların diğer 
gereksinimlerini  yeme,  içme  v.b  karşılayabilecekleri  yapısal  unsurlar  vb.  ele‐
manlar yer almaktadır. 

Çim Kayağı Pisti; Genişlik, eğim, uzunluk ve yükseklik  farklarına  sa‐
hip, çim kayağı eğitiminin, serbest çim kayağının ve çim kayağı yarışmalarının 
yapıldığı özel olarak tasarlanmış çim kaplı zeminlerdir. 
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Mekanik Tesisler; Çim kayağı merkezlerinde bulunması gerekli ulaşı‐
mı ve taşımayı sağlayan araçlardır. Bunlar; teleski (askılı taşıyıcı), telesiyej (san‐
dalyeli taşıyıcı)ve benzeri araçlardır. 

Isparta ili gerek coğrafi konumu gerekse turizm merkezi olarak bilinen 
Antalya iline yakınlığı sebebiyle turizm açısından gelişmeye müsait bir yerleşim 
yeridir.  

Bu  çalışmanın  konusu,  iyi  bir  kış  turizm  potansiyeline  sahip Davraz 
Kayak Merkezinin durgunluğa eriştiği bahar ve yaz aylarında aktif hale getire‐
rek bu potansiyeli devam ettirmek adına çim kayağı etkinliği açısından yarar‐
lanma olanaklarının belirlenmesidir. 

Ülkemizde kayak sporu önemli bir yere sahip olmasına rağmen ülkemi‐
zin  iklim koşulları göz önüne alındığında kış turizmi bir mevsimlik bir süreye 
denk gelmektedir. Bu nedenle kayak sporuna kış mevsiminin bitimiyle uzun bir 
ara verilmektedir.  Çalışma alanında çim kayağı merkezinin kurulması ise bahar 
ve yaz aylarında da kayakçılara antrenmanlarına devam etme olanağı sağlaya‐
rak, Isparta ilinde mevcut olan Kültür, İnanç, Mağara, Kış, Yayla, Yamaç para‐
şütü vb. turizm türlerine alternatif ve ek olabilecektir. Antalya iline yakınlığıyla 
büyük bir fırsata sahip olan Davraz kayak merkezinin turistler için hem konak‐
lamalı hem de günübirlik hizmet sunabilmesi de çim kayağı merkezi için büyük 
bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca çalışma alanının çim kayağı etkinliği açısından 
potansiyelinin belirlenmesi ve çim kayağı merkezinin kurulması tüm yıl boyun‐
ca  turizm potansiyeli sağlayacak olması ekonomik açıdan  Isparta  ili  için önem 
arz etmektedir. 

Aralık ve Nisan ayları arasında kış turizmine ev sahipliği yapan Davraz 
kayak merkezinin bahar ve yaz aylarını da dahil ederek turizm sezonunu uzat‐
mak adına alternatif bir  spor  çeşidi olan  çim kayağı etkinliği açısından yarar‐
lanma olanaklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan bu çalışma için CBS (Coğ‐
rafi  Bilgi  Sistemleri)  yardımıyla  veriler  irdelenip  altlıklar  oluşturulmuş,  çim 
kayağı merkezi  için  en uygun alanlar  tespit  edilmiş ve gerekli alt ve üst yapı 
çözümlemeleri belirlenmiştir.  
LİTERATÜR TARAMASI  
Çim kayağı 1966 yılında Almanya’da Richard Martin tarafından gündeme geti‐
rilmiştir. Başlangıçta, kış sezonundan önce kar kayakçıları  için bir eğitim yön‐
temi  olarak  oluşturulmuştur.  İki  yıl  sonra Martin,  yeni  kayak  varyasyonunu 
Fransa’nın Vasges bölgesine tanıtmış böylece çim kayağının popülaritesi artmış 
ve ülkede çok bilinen bir spor haline gelmiştir. 

Rekabete dayalı bir spor olarak başlayan çim kayağı dünya çapında bir 
kitle kazanmıştır ve Dünyanın birçok ülkesinde yapılır olmuştur. Dolayısıyla da 
yıllar  boyunca  kayak değişiklikleri  olmuştur. Çim  kayak merkezleri; Avrupa, 
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İtalya, Tayvan, Çin,  Japonya,  İran, Avusturya ve  İsviçre’de birçok  çim kayağı 
pisti bulunmaktadır ve günümüzde çim kayağı için Dünya çapında birçok mü‐
sabaka düzenlenmiştir (URL‐4). 

Dünyada Çim Kayağı; Çim  kayağının Dünyadaki  esas merkezi  Fran‐
saʹdır. Fransaʹnın çeşitli kesimlerinde 1980 yılından sonra oluşturulan çim kaya‐
ğı merkezleri  (Avignonʹda Vaucluse, Niceʹde Alpes Maritimes, Gapʹta Houtes 
Alpes,  Toulonʹda  Var,  Marseilleʹde  Bouches‐du‐Rhone,  Digneʹde  Alpes‐de‐
Haute Provence ve Mont Ventoux), bu sporu Dünyaya tanıtmış ve ardından da 
bilhassa gelişmiş ülkelerde  faaliyete geçen  çim kayağı merkezleri oluşmuştur. 
Ayusturyaʹ  da  Murau‐  Kreischberg,  Amerika  Birleşik  Devletleriʹndeki  Deer 
Valley, White Grass  Ski Center  (West Wirginia) ve  Shenandoah Valley,  İsviç‐
re’deki St. Moritz  ile  İtalvaʹdaki Val di Fiemme çim kayağı merkezleri bunlara 
örnek verilebilir. 

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde hızla yayılan Çim Kayağı Sporu yarışma‐
lara  da  konu  olmaya  başlamış  ve  ilk Avrupa Çim Kayağı  Şampiyonası  1985 
yılında yapılmıştır. Bununla birlikte,  ilk Dünya Çim Kayağı Şampiyonası 1996 
yılında elverişli doğa  şartlarına sahip Yenı Zellandaʹda organize edilmiştir. Bu 
tarihten  sonra  çim  kayağı Dünya  şampiyonaları  aralıksız  devam  etmiş,  2001 
yılında Türkiyeʹnin Demirtaş Barajı Nilüferspor Çim Kayağı Merkeziʹnde, 2002 
yılında Norveçʹin Rena‐Lillehammer ile Oslo çim kayağı merkezlerinde ve 2002 
yılında da  İranʹ  ın başşehri Tahranʹ  ın kuzey doğusundaki Dizin Çim Kayağı 
Merkezi ʹnde yapılmıştır. 

Çim kayağı, Avrupa ve Kuzey Amerikaʹya paralel şekilde, Uzakdoğuʹya 
da yayılmış  Japonya, Kore, Taiwan ve Çin’de de  en popular  sporlar  arasında 
yerini almıştır. Örneğin  Japonyaʹda Akune,  Ibusuki, Fumuto‐Mizobe, Toguchi‐
Krıshima, Matsumoto ve Sennah‐mura Karinosoto çim kayağı merkezleri oluş‐
muştur. Dolayısıyla  çim  kayağı,  diğer  spor  dallarında  pek  gözlenemeyen  bir 
hızda, tüm Dünya genelinde yapılmaya başlanan bir spor olarak gündeme gel‐
meyi başarmıştır. 

Çim kayağını önemli kılan en önemli olgu ise, yaz mevsiminde yapıla‐
bilmesi ve önemli bir seyirci kitlesine sahip olmasıdır. Bu durum, Dünya turizm 
hareketlerine, yeni bir ivme ve aktivite kazandırmıştır (Arınç, 2003). 

Türkiyede Çim Kayağı; Türkiyeʹde  çim kayağına olan  ilgi,  sadece on 
yıllık  bir  gecikmeyle  başlamıştır. Kayak  sporu  ile  ilgilenen  binlerce  kişi,  1985 
yılından sonra Avrupaʹdaki çeşitli çim kayağı merkezlerinde hem  tatil hem de 
spor  yapmaya  başlamıştır.  Ülkemizde  hemen  bütün  turizm  sektörlerindeki 
Devletin öncü olma rolü çim kayağında da görülmüş ve 1985 yılında bu alanda 
yatırımlar  başlatılmıştır.  Kayak  Federasyonu  ise  1990  yılından  itibaren  Çim 
Kayağı  dalında  da  faaliyet  göstermeye  başlamıştır,  Uluslararası  yarışmalara 
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sporcu göndermeye başlamıştır veya bu yarışmalar Türkiyeʹde organize etme. 
Özel başlanmıştır. 11‐16 Temmuz 2001 Dünya Gençler Çim Kayağı Şampiyonası 
ülkemizde yapılmıştır. Türkiyeʹde  iki yerde çim kayağı  tesisi oluşturulmuştur. 
Bunlardan  ilki  2001 Dünya Gençler Çim Kayağı  Şampiyonasıʹna  ev  sahipliği 
yapan Bursa Demirtaş Barajı DSİ Nilüferspor Çim Kayağı Tesisleri,  ikincisi  ise 
Bolu‐Gerede Esentepe Oteli Çim Kayağı Tesisleriʹdir. Bu otel 100 yataklı olup 
300 m.lik baby lifte sahiptir. Kuşkusuz pist kalitesi ve uzunluğu ile diğer kriter‐
ler açısından ülkemizin Dünya standartlarındaki  tek  tesisi, Bursaʹnın Demirtaş 
bucağındadır. Erzurumʹun Palandöken ve Tekederesi yörelerinde de çim kayağı 
tesisleri oluşturulmak üzere çalışmalar devam etmektedir (Arınç, 2003). Aşağı‐
daki fotoğrafta Bursa Demirtaş Barajı DSİ Nilüferspor Çim Kayağı Tesisleri’ ne 
ait bir fotoğraf yer almaktadır (URL 5) (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Bursa Demirtaş Barajı DSİ Nilüferspor Çim Kayağı Tesisleri (URL‐5). 
MATERYAL 
Çalışmanın ana materyalini,    Isparta  ili sınırları  içinde yer alan Davraz Kayak 
Merkezi ‘nin sahip olduğu doğal ve kültürel değerler oluşturmaktadır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Isparta İli Sınırları İçinde Yer Alan Davraz Kayak Merkezi 
YÖNTEM 
Bu çalışmada veri elde etmek, elde edilen verileri sonuçlandırmak ve değerlen‐
dirmek için aşağıdaki yol izlenmiştir;  
Araştırma konusu hakkında genel bir bilgi edinmek amacıyla literatür taraması 
yapılmış ve konu ile ilgili var olan örnekler incelenmiştir. 
Genel olarak çim kayağı uygulamalarına  imkân sağlayan merkezlerin yer seçi‐
minde aşağıda belirtilen ilkeler öncelik göstermektedir. 

 Çim kalitesinin yüksek, sulama imkânının olduğu yerler, 
 Çim bitkileri için güney, güneybatı ve güneydoğu bakılarının en uygun 

olması nedeniyle bu yöne bakan yamaçlar, 
 Çevresinde orman örtüleri ile kaplı ve manzaraya sahip alanlar, 
 Çim kayağı uygulamaları ile birlikte yapısal birimlerin geliştirilmesine 

elverişli konuma ve büyüklüğe sahip olan yerler, 
 Yerleşim merkezine, ulaşım yollarına, sağlık tesislerine yakın ve kolay 

ulaşılabilir  yerler  çim  kayağı merkezlerinin  yer  seçiminde  esas  alın‐
maktadır. 
 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, araştırma alanının çim kayağı etkinliği açı‐
sından  değerlendirilebilmesi  için  CBS  (Coğrafi  Bilgi  Sistemleri)’de  yer  alan 
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ArcMAP 10.1 programı kullanılarak alan seçimine dair ortaya konulması gere‐
ken verilere ait sayısal veri tabanı oluşturulmuştur. 
Veri tabanı oluşturulduktan sonra alanın çim kayağı etkinliği için gerekli kriter‐
leri göz önüne alınarak uygun alanların belirlenebilmesi  için sorgulama yapıl‐
mıştır.  
Şekil 4’de çalışma akışını gösteren bir diyagram verilmiştir. Veri tabanı oluştu‐
rulduktan sonra sayısal veriler kuramsal çerçevede belirtilen ve bir alanın çim 
kayağı etkinliği için planlanabilmek üzere gereksinim duyduğu kriterler açısın‐
dan sorgulanmıştır. Her bir veri sayısal ortamda ayrı ayrı sorgulanmış ve sorgu‐
lamadan “uygun bölgeler” belirlenmiştir. Belirlenen bu alanlar üst üste çakıştırı‐
larak çalışma için en uygun bölge belirlenmiştir. 

 
Şekil 4. Genel Akış Diyagramı 
BULGULAR 
Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen doğal ve kültürel bilgiler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir; 
Doğal Özellikler 
Araştırma  alanını  doğal  özellikleri  aşağıda  yer  alan  harita  ve  çizelgelerle  su‐
nulmuştur. 
Topografya; Araştırma alanı Davraz Dağı’nın rakımı 2637m’ dir. Alana ait yük‐
selti basamakları haritasının plan görünüşü aşağıda verilmiştir (Şekil 5). 
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Şekil 5. Yükseklik Basamakları Haritası 
Eğim Grupları; Araştırma alanı Davraz Dağı’na ait eğim haritası aşağıda veril‐
miştir (Şekil 6). 

 
Şekil 6. Eğim Grupları (%) Haritası 
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Bakılar; Araştırma  alanı Davraz Dağı’na  ait  bakı  haritası  aşağıda  verilmiştir 
(Şekil 7).   

 
Şekil 7. Bakı Haritası 
 
Su Varlığı; Araştırma  alanı Davraz Dağı’nın  sahip  olduğu  yer  altı  ve  yüzey 
sularını gösteren harita aşağıda verilmiştir (Şekil 8). 

 
Şekil 8. Hidroloji Haritası 
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Bitki Varlığı; Araştırma alanı Davraz Dağı’nın sahip olduğu doğal bitki varlı‐
ğını gösteren harita aşağıda verilmiştir (Şekil 9). 

 
Şekil 9. Doğal Bitki Varlığı Haritası 
 

İklim; Alana ait iklim verileri Isparta ili için uzun yıllar içinde gerçekleşen orta‐
lama değerler (1960‐2012) göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu değerler aşağı‐
daki çizelgede verilmiştir (Çizelge 1). 
 

 
Çizelge 1. Isparta İli Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama İklim Verileri (DMİGM, 2013). 
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Kültürel Özellikler 
Araştırma alanına ait kültürel özellikleri ve bu özelliklerin alan  içindeki dağı‐
lımları belirlenmiş ve haritalandırılmıştır. 
Mevcut  Yapılar;  Araştırma  alanı  Davraz  Dağı’nda  yer  alan mevcut  yapıları 
gösteren harita aşağıda verilmiştir (Şekil 10). 

 
Şekil 10. Mevcut Yapılar Haritası 
 

Ulaşım; Araştırma alanı Davraz Dağı’na ulaşımı sağlayan yol tiplerine ait harita 
aşağıda verilmiştir (Şekil 11). 

 
Şekil 11. Ulaşım Ağı ve Yol Tipleri Haritası 
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Elektrik Ve Haberleşme Olanakları; Araştırma  alanı Davraz Dağı’nın  sahip 
olduğu  elektrik ve haberleşme olanaklarını gösteren harita aşağıda verilmiştir 
(Şekil 12). 

 
Şekil 12. Elektrik ve Haberleşme Olanakları Haritası 
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Davraz Kayak Merkezi’nin bulunduğu alan, çim kayağı öneri alanı olarak litera‐
türde verilen bilgiler  ışığında oluşturulan alan seçim kriterleri doğrultusunda, 
CBS araçları içinde yer alan ArcMAP 10.1 programı kullanılarak analiz edilmiş‐
tir.  Yapılan  analiz  çalışması  sonucunda  kayak merkezinin  yer  aldığı  bölgede 
çim kayağı açısından uygun olarak bulunan yerler Şekil 13’te gösterilmiştir.  

 
Şekil 13. Davraz Kayak Merkezi ve civarında Çim Kayağı İçin Uygun Alanlar 
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Ancak,  öneri  alanlarda  böyle  bir  tesisin  kurulabilmesi  için  bazı  eksikliklerin 
giderilmesi gerekmektedir. Öncelikle, alanın bazı yerlerinde arazi biçimlendir‐
me  (grading)  çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bununla beraber drenaj 
ve alt yapı sistemleri oluşturulmalıdır. Öneri alanı için yukarıda belirtilen eksik‐
likler  tamamlandıktan  sonra  çim  kayağı  tesisi  kurulumunun  uygulanması 
mümkün olabilecektir. Alan  için oluşturulan  3 boyutlu model  ise  aşağıda  su‐
nulmuştur (Şekil 14). 
 

 
Şekil 14. Çim Kayağı Pistine Ait 3 Boyutlu Model 
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ÖZ 
Bu araştırmanın amacı; rekreasyonel bir faaliyet olarak yüzme sporunu tercih edenlerin ka‐
tıldıkları  bu  etkinlikten  elde  ettikleri  serbest  zaman  tatmin  düzeylerinin  araştırılmasıdır. 
Araştırma grubunu Ankara ilinde bulunan Etlik Kapalı Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Merkezi, 
Aktepe  Spor Merkezi, Ankara Üniversitesi  Yüzme Havuzu,  Sportif  Yaşam Merkezi  ve Gazi 
Spor Merkezi’nin  yüzme havuzlarını  kullanan  ve  rastgele örneklem  yoluyla  seçilmiş 17‐26 
yaş arası 125 katılımcı (58 Erkek % 46,4; 67 Kadın %53,6) oluşturmaktadır. Veri toplama ara‐
cı olarak, Beard ve Ragheb tarafından  (1980) geliştirilen ve Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik 
çalışması Karlı, Polat, Yılmaz ve Koçak (2008) tarafından yapılan; ‘Serbest Zaman Tatmin Öl‐
çeği’ kullanılmıştır. Sonuç olarak erkeklerin yüzme etkinliğinden bayanlara oranla daha fazla 
tatmin olduğu, gelir  seviyesi arttıkça  serbest  zaman  tatmin düzeyinin de arttığı, araştırma 
grubunun  yaşlarının,  boş  zamanlarında  katıldıkları  yüzme  etkinliğinden  duydukları  tatmin 
düzeylerini etkilemediği söylenebilir. 
 
Anahtar Sözcükler: Serbest Zaman, Tatmin, Yüzme 

 
 

GİRİŞ 

Rekreasyon  konusunda  yapılan  birçok  araştırma  göstermektedir  ki  içerik  ve 
türüne  göre değişiklik  gösteriyor  olsa da,  bir  yere  bağlı  olma,  aitlik,  gelişim, 
kendini  ifade edebilmek ve duyarlılık gibi önemli psikolojik  ihtiyaçları  tatmin 
ederken;  bireylerin  sosyal  davranışlarının  gelişiminde,  iş  hayatının  getirdiği 
stresten  kurtulmalarında  ve  psikolojik  olarak  kendilerini  iyi  hissetmelerinde 

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 666

serbest zaman etkinlikleri önemli rol oynamaktadır (Karlı, Polat, Yılmaz ve Ko‐
çak, 2009). Serbest zaman; çağdaş insanın çalışma günü bitiminde, hafta sonun‐
da,  yıllık  izninde  ve  emeklilik  devresinde  iş  dışında  kalan  zamanıdır  (İnce, 
2000). Günümüzde modern teknolojinin bize sağladığı bazı rahatlık ve kolaylık‐
lara her kesimden (zengin‐fakir), her yaştan (genç‐yaşlı), her durumdan (hasta‐
engelli) ve cinsten birey serbest zamana  ihtiyaç duymakta ve sahip olmaktadır 
(Özbey ve Çelebi, 2011). Serbest zaman tatmini ise; serbest zaman etkinliklerine 
katılım sonucu kişinin ortaya koyduğu, elde ettiği ve ulaştığı pozitif doyum ve 
duygulardır (Beard ve Ragheb, 1980).  Serbest zaman etkinlikleri veya rekreatif 
etkinlikler genel olarak serbest zamanları değerlendirme anlamını vermek  için 
kullanılsa  da;  bireylerin  veya  grupların  serbest  zamanlarında  gönüllü  olarak 
katıldıkları  zevk  almak  ya da  bazı  fiziki,  toplumsal  ve duygusal davranışları 
kazanmak için yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikleri ifade etmektedir 
(Karaküçük, 2005; Kılbaş, 2010; Lapa ve Aygar, 2012).   Uluslararası yazın ince‐
lendiğinde  bireylerin  katıldıkları  serbest  zaman  etkinliklerinden  duydukları 
tatmini konu edinmiş olan çok sayıda çalışmaya rastlamak olasıdır. Psikiyatrik 
bakımdan sorunlu  insanların serbest zaman  tatmin düzeylerini  (Lloyd ve diğ., 
2001), çiftlerin ilişkilerinden duydukları tatmin ile serbest zaman tatmin düzey‐
leri arasındaki ilişkiyi (Berg ve diğ., 2001), yaşam kalitesi ve serbest zaman tat‐
min düzeyi ilişkisini (Iwasaki, 2007; Lloyd ve Auld, 2002; Ngai, 2005), iş tatmin 
düzeyi,  serbest  zaman  tatmin  düzeyi  ve  psikolojik  sağlık  ilişkisini  (Pearson, 
1998), iş yükü, iş tatmin düzeyi, serbest zaman tatmin düzeyi ve psikolojik sağ‐
lık  ilişkisini  (Pearson, 2008), kişilik özellikleri  ile serbest zaman  tatmin düzeyi 
ilişkisini (Hou ve diğ., 2007) ve serbest zaman tatmin düzeyi ile mutluluk ilişki‐
sini  (Lu ve Hu, 2005), cinsiyet ve meslek  farklılıklarının serbest zaman  tatmin 
düzeyine etkisini (Kabanoff, 1982) ve bireylerin serbest zaman tutumlarını konu 
edinmiş araştırmalar bulunmaktadır (Akt. Karlı ve Ark., 2009). 

Bireylerin katıldıkları  serbest zaman  etkinliklerinden  istedikleri  faydayı  sağla‐
yıp  sağlayamadıklarını,  beklentilerini  karşılayıp  karşılayamadıklarını  ve  bu 
faaliyetlere  katıldıklarından  dolayı mutlu  olup  olmadıklarını  ölçmek,  onların 
serbest zamanlarını değerlendirirken daha mutlu ve tatminkar olmalarını sağla‐
yacak tedbirlerin alınmasında ve onların memnuniyet düzeyleri doğrultusunda 
sağlanan serbest zaman etkinliklerini geliştirmekte ve hatta etkinlik yelpazesini 
genişletmekte önemli bilgiler sağlayabilir (Karlı ve ark., 2009) 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın araştırma gurubunu Ankara ilinde Etlik Kapalı Yüzme Havuzu, 
Kalaba Spor Merkezi, Aktepe Spor Merkezi, Ankara Üniversitesi Yüzme Havu‐
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zu, Sportif Yaşam Merkezi ve Gazi Spor Merkezi’nin yüzme havuzlarını kulla‐
nan ve rastgele örneklem yoluyla seçilmiş 17‐26 yaş arası 125 katılımcı (58 Erkek 
% 46,4; 67 Kadın %53,6) oluşturmaktadır. 

Beard  ve Ragheb  tarafından  (1980)  geliştirilen  ve Türkçe  geçerlilik  ve 
güvenilirlik  çalışması Karlı, Polat, Yılmaz ve Koçak  (2008)  tarafından yapılan; 
eğitim, fizyolojik, estetik, rahatlama, sosyal ve psikolojik gibi altı alt boyuttan ve 
toplam 39 maddeden oluşan ve toplam ölçeğin Cronbach alfa katsayısı  .92 ola‐
rak belirlenen ‘Serbest Zaman Tatmin Ölçeği’ kullanılmıştır. Ölçekteki ifadelerin 
değerlendirilmesinde beş puanlı (1. Benim  için hemen hemen hiç geçerli değil, 
5. Benim  için hemen hemen her zaman geçerli) Likert  tipi ölçekten yararlanıl‐
mıştır. Ayrıca araştırma gurubunun yaş, cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi 
ve eğitim durumu gibi bir takım demografik bilgilerini sorgulayan demografik 
bilgi formu kullanılmıştır. Önceden belirlenen tesislerin yetkilileriyle görüşülüp 
gerekli  izinler  alındıktan  sonra,  ölçeği  uygulayacak  olan  havuz  görevlilerine 
ölçek ve araştırma konusu hakkında bilgi verilmiş ve ölçekler  ilgili kişilere ve‐
rilmiştir.  Katılımcılar  tarafından  doldurulan  ölçekler,  önceden  kararlaştırılan 
gün ve saatte araştırmacı tarafından ilgili kişilerden teslim alınmıştır. Elde edi‐
len verilerin  istatistiksel analizinde; betimsel  istatistikler  ile  cinsiyetleri  açısın‐
dan farklılığı belirlemek için t‐testi, gelir düzeyi ve yaş gurupları açısından fark‐
lılığı bulmak için de ANOVA analizi kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Çalışma grubunda yer alan katılımcıların demografik bilgiler tablosu incelendi‐
ğinde araştırmaya katılanların %67’sini kadınlar, %84’ünü bekârlar,   oluşturur‐
ken %49’u 17 – 20 yaş arasındaki bireylerden ve % 35’i gelir seviyesi 250‐500TL 
arası olan bireylerden oluşmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Araştırma grubunun demografik bilgileri tablosu. 

DEĞİŞKENLER  N  % 

CİNSİYET 
Erkek  58  46.4 

Kadın  67  53.6 

MEDENİ DURUM 
Evli  21  16,3 

Bekâr  104  83,7 

YAŞ 

17‐20  62  49.6 

21‐23  34  27.2 

24 ve üzeri  29  23.2 

GELİR DÜZEYİ  250‐ 500  44  35.2 
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501‐ 750  33  26.4 

751‐ 1000  22  17.6 

1001 ve üstü  26  20.8 

Toplam  125  100 

Araştırma gurubunun boş zamanlarında katıldıkları yüzme etkinliğin‐
den duydukları  tatmin düzeylerinin cinsiyetlerine  ilişkin alt ölçek puanlarının 
ortalama,  standart  sapma ve  t‐testi  sonuçları  incelendiğinde  araştırma grubu‐
nun cinsiyetleri açısından anlamlı bir fark bulunmuştur (Tablo 2). 

Tablo 2. Araştırma gurubunun boş zamanlarında katıldıkları yüzme etkinliğinden duydukları  tat‐
min  düzeylerinin  cinsiyetlerine  ilişkin  alt  ölçek  puanlarının  ortalama,  standart  sapma  ve  t‐testi 
sonuçları 

* p≤ 0,05 ** p<0,01 

Araştırma gurubunun boş zamanlarında katıldıkları yüzme etkinliğin‐
den duydukları tatmin düzeylerinin gelir seviyelerine ilişkin alt ölçek puanları‐
nın  ortalama,  standart  sapma  ve ANOVA  sonuçları  gelir  seviyelerine  ilişkin 
anlamlı bir fark bulunmuştur (Tablo 3). 

 

 

 

 

 

CİNSİYET 
ERKEK  KADIN 

T  P 
X  SS  X  SS 

PSİKOLOJİK  31,36  4,72  28,77  5,30  ‐2,882  0,005** 

EĞİTİM  35,01  6,68  31,88  5,65  ‐2,808  0,006** 

SOSYAL  30,65  5,31  28,46  5,78  ‐2,207  0,029* 

RAHATLAMA  16,48  3,18  15,23  3,09  ‐2,205  0,029* 

FİZİYOLOJİK  23  5,11  21,29  4,55  ‐1,950  0,050* 

ESTETİK  15,94  3,34  14,74  3,29  ‐2,017  0,046* 
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Tablo 3. Araştırma gurubunun boş zamanlarında katıldıkları yüzme etkinliğinden duydukları  tat‐
min düzeylerinin gelir seviyelerine ilişkin alt ölçek puanlarının ortalama, standart sapma ve ANO‐
VA sonuçları 

GELİR DÜZEYİ 

250‐500  501‐750  751‐1000  1001 VE ÜST 

F  P 

X  SS  X  SS  X  SS  X  SS 

PSİKOLOJİK  27,72  4,70  28,87  5,57  32,31  4,78  33,19  3,12  4,450  0,000** 

EĞİTİM  30,86  6,23  31,87  6,46  35,63  5,40  37,42  4,24  5,120  0,000** 

SOSYAL  26,93  4,92  29,03  5,35  31,36  5,20  32,76  5,60  5,136  0,000** 

RAHATLAMA  15,09  3,36  14,90  3,18  17  3,10  17,19  2,15  2,636  0,014* 

FİZYOLOJİK  20,59  3,78  20,90  5,12  24,77  4,08  23,84  5,52  4,887  0,000** 

ESTETİK  13,43  13,43  14,63  3,27  17,27  2,94  17,65  1,93  6,849  0,000** 

 *  p≤  0,05  **  p<0,01 
Tablo 4. Araştırma gurubunun boş zamanlarında katıldıkları yüzme etkinliğinden duydukları  tat‐
min düzeylerinin yaş gruplarına ilişkin alt ölçek puanlarının ortalama, standart sapma ve ANOVA 

sonuçları 

 

 

 

   

17‐20  21‐23  24 ve üzeri 

F  P 
X  SS  X  SS  X  SS 

PSİKOLOJİK  30,01  5,44  30,85  4,02  28,86  5,76  1,159  0,317 

EĞİTİM  33,91  6,47  33,52  5,60  31,86  6,75  1,067  0,347 

SOSYAL  29,93  5,48  29,52  6,24  28,44  5,34  0,681  0,508 

RAHATLAMA  16,12  3,39  16,20  2,66  14,68  3,12  2,416  0,094 

FİZİYOLOJİK  22,74  4,93  21,29  5,54  21,62  3,75  1,143  0,322 

ESTETİK  15,19  3,48  16,05  3,17  14,65  3,24  1,442  0,241 
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Araştırma gurubunun boş zamanlarında katıldıkları yüzme etkinliğin‐
den duydukları tatmin düzeylerinin yaş gruplarına ilişkin alt ölçek puanlarının 
ortalama, standart sapma ve ANOVA sonuçları yaş guruplarına ilişkin anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (Tablo 4). 
SONUÇ 
Bu çalışmada  rekreasyonel bir  faaliyet olarak yüzme  sporunu  tercih edenlerin 
katıldıkları bu etkinlikten elde ettikleri serbest zaman tatmin düzeylerinin araş‐
tırılması amaçlanmıştır.  

Katılımcıların “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği (SZTÖ)”nden elde edilen verilere 
ilişkin  istatistik  bulgularına  göre;  erkeklerin  yüzme  etkinliğinden  bayanlara 
oranla daha fazla tatmin olduğu söylenebilir, bu bulgunun nedenin, bayanların 
erkeklere oranla yüzme aktivitesine daha düşük oranda katılım göstermelerin‐
den kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Araştırmanın  başka  bir  bulgusuna  göre  gelir  seviyesi  arttıkça  serbest  zaman 
tatmin düzeyinin de arttığı görülmektedir. Çalışmamamıza paralel olarak yapı‐
lan bir çalışmada yaşam kalitesi daha yüksek olan gurupların, daha aktif fiziksel 
aktivite yapan guruplar olduğu rapor edilmektedir.(Lustyk, Widman, Paschane 
ve Olson, 2004). Araştırma grubunun yaşlarının, boş zamanlarında katıldıkları 
yüzme  etkinliğinden  duydukları  tatmin  düzeylerini  etkilemediği  görülmekte‐
dir, bunun nedenin yaş gruplarının bir birine yakın olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Bu  çalışma  sadece  sınırlı  sayıda  araştırma  grubunu  kapsadığı  için,  toplumun 
farklı kesimlerine yönelik benzer çalışmaların yapılması, boş zaman ve boş za‐
man  tatmini  ile  ilgili konuların daha anlaşılır hale gelmesine ve bu konularda 
hizmet veren yerel yönetimlerin ve özel kuruluşların daha iyi bir hizmet suna‐
bilmeleri için önem taşımaktadır. 
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ÖZ  
Bu çalışmada,  Boş Zaman ve Rekreasyon alanında yayınlanmış olan akademik dergiler bibli‐
yometrik açıdan ele alınmıştır. Bu amaçla Boş Zaman ve Rekreasyon alanında yayınlanmış 9 
adet uluslararası yayın yapan hakem denetimli dergilerin 2009‐2013 yılları arasında yayınla‐
nan makaleleri araştırılmıştır. Son beş yıl  içerisinde rekreasyon alanında toplam 813 maka‐
lenin yayınlandığı belirlenmiştir. Çalışmada Boş Zaman ve Rekreasyon alanında yayınlanan 
makaleler de ki anahtar sözcükler incelenerek rekreasyon alanında hangi konulara yoğunla‐
şıldığı sorusuna yanıt aranmıştır.   Bu çalışmadan elde edilen bibliyometrik bulgular   sonu‐
cunda rekreasyon alanında yayınlanmış çalışmaların hangi başlıklar altında toplandığı tespit 
edilmekle birlikte bu alanda çalışma yapacak olan araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.  
 
Anahtar Sözcükler: Akademik Makaleler, Bibliyometrik, Rekreasyon, Boş Zaman 

 
 

GİRİŞ  

Bibliyometrik  araştırmalar  ile yayınların  belirli  özellikleri  incelenerek  bilimsel 
iletişime  ilişkin  çeşitli  bulgular  elde  edilmektedir.  Söz  konusu  bulgulardan, 
örneğin bir derginin iç değerlendirmesine yönelik olarak mikro düzeyde ya da 
bir ülkenin bilim politikasına yön vermek amacıyla makro düzeyde yararlanıla‐
bilmektedir.  (Al,  Soydal  veYalçın,  2010,s.2.) Bibliyometrik  incelemeler;    belirli 
bir yılda yayınlanan makale  sayısının belirlenmesi olabileceği gibi  tanımlayıcı 
nitelikte ya da bir makalenin kendisinden sonra gelen araştırmaları ne  şekilde 
etkilediğini ortaya koymak için atıf analizi yapılması gibi değerlendirici nitelikte 
de olabilir  (McBurney ve Novak, 2002,s.108). “Bibliyometri dalında yaygın olarak 
kullanılan  yöntemlerle  akademik  dergilerin  çeşitli  uygulamaları  incelenebilmektedir. 
Bunlar arasında “atıf”, “kaynakça”, “dipnot”, “metodoloji” ve “içerik analizi” vb. yay‐
gın olarak kullanılan birkaç tekniği oluşturmaktadır” (Kozak 2003, s.63). Bibliyomet‐
rik çalışmalar sonucunda, bilimsel yayınların etkinliğini açıkça ortaya koyuldu‐
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ğundan, söz konusu literatürün ya da yayının kullanım durumu hakkında araş‐
tırmacının fikir sahibi olması sağlanmaktadır (Polat, Sağlam ve Sarı, 2013, s.275). 

Herhangi bir bilim dalıyla  ilgili üretilmiş her  türden yazılı  literatürün 
belli dönemlerde  incelenmesi, o bilim dalındaki gelişmelerin ortaya konulması 
bakımından önem taşımaktadır.  Nitekim, böyle bir incelemenin belirli sıklıktaki 
zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesiyle, inceleme konusu olan bilim dalı veya 
disiplindeki gelişme çizgisini ortaya çıkarmak mümkün olabilmektedir. Bu yol‐
la elde edilecek bulgular, bir yandan o bilim dalının zaman içerisinde gösterdiği 
gelişmeyi ve egemen eğilimleri anlama, bir yandan da var olan sorunları ortaya 
çıkarma ve bunları giderebilmek  için yapılabilecek düzenlemeleri tartışma ola‐
nağı sağlayabilmektedir (Üsdiken ve Pasadeos,1993‘den aktaran Kozak,2000:16). 
Bu çalışmada amaç, Boş Zaman ve Rekreasyon alanında uluslararası yayınlanan 
makalelerde yer alan  anahtar kelimeler incelenerek , anahtar kelimelerin hangi 
başlıklar  altında  toplandığını  belirlemektir. Araştırma,  rekreasyon  konusunda 
çalışma  yapacak  olan  araştırmacılara  yapılacak  yayınlarının  hangi  alanlarda 
yapılması gerektiği konusunda bilgi vermesi açısından önem taşımaktadır.  

YÖNTEM  

Bu araştırmada veriler, tarama modeli kullanılarak elde edilmiştir. Rekreasyon 
alanında yazılmış makaleler Boş Zaman ve Rekrasyon alanındaki dergiler tara‐
narak  elde  edilmiştir. Yapılan  bu  araştırmayla  bulunan makaleler  de  anahtar 
sözcüklere  (dizin  terimlerine)  ilişkin  veriler  toplanmıştır. Çalışmada  öncelikli 
olarak 2009‐2013 yılları arasındaki 5 yıllık zaman dilimi içersinde Boş zaman ve 
Rekresyon  dergilerinde  yayınlanmış  olan makaleler  taranmıştır.  Tarama  işle‐
minde Taylor & Francis ve Sagomore Journals gibi bilimsel makalelerin yayın‐
landığı  internet veri  tabanlarından yararlanılmıştır. Yapılan  tarama sonucunda 
Boş Zaman  ve Rekreasyon  ile    ilgili  olan  813 makaleye  ulaşılmış  ve  ulaşılan 
bütün makaleler değerlendirilmeye alınmıştır. Bu çalışmada aşağıdaki sorulara 
yanıt aranmaya çalışılmıştır.  

1.  Boş Zaman ve Rekreasyon alanında yayınlanan makalelerin dergilere 
ve yıllara göre dağılımı nedir? 

2. Yayınlanan makalelerde yer alan anahtar kelimelerin Rekreasyon Kong‐
resi konu başlıklarına göre dağılımı nedir? 
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BULGULAR 

Tablo 1. Makalelerin Yayınlandıkları Dergilere ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

Çalışma kapsamında incelenen makalelerin yıllara ve dergilere dağılımı 
Tablo 1 de gösterilmektedir. Boş Zaman ve  Rekreasyon konularını içeren maka‐
lelerin    en  fazla    hangi  dergilerde  yayınladığını  belirlemek  amacıyla  frekans  
analizi yapılmıştır. 2013 yılında şu ana kadar yayınlanmış olan sayılar ele alın‐
mıştır. Yapılan   analiz sonucunda en fazla makale, Journal of Leisure Research 
(%14,55)dergisinde  yayınlanmıştır.  Bu  dergiyi  sırasıyla,    Leisure  Studies 
(%14,26) ve Leisure Sciences  (%12,79) dergileri  izlemektedir. En  az makalenin 
yayınlandığı dergi  ise  SCHOLE: A  Journal  of Leisure  Studies  and Recreation 
Educationʹdır  (%3,07). Bu dergide diğer dergilere nispeten daha az makale ya‐
yınlanmasının nedeni olarak,  yıl içinde iki kez yayınlanması gösterilebilir.  

Tablo 2. Araştırma Alanına Göre Anahtar Kelime Sayılarının Dağılımı 

 

Araştırma Alanı 

Yıllara Göre Anahtar Kelime Sayısı  Toplam 

2009  2010  2011  2012  2013  Sayı  % 

Rekreasyon ve Boş Zaman  141  127  88  107  100  563  25,44 

Rekreasyon ve Turizm  33  36  24  22  27  152  6,86 

Rekreasyon ve Spor  57  50  51  86  51  295  13,33 

Dergiler  2009  2010  2011  2012  2013  Toplam  Yıl/Sayı 

Sayı  % 

Annals of Leisure Research  17  30  19  14  11  91  11,19  4 

Journal of Leisure Research  26  27  23  21  21  118  14,55  4 

Journal of Park and Recreation Admi‐
nistration 

25  21  16  17  18  97  11,93  4 

Journal of the Canadian Association for 
Leisure Studies 

26  20  20  13  9  88  10,82  4 

Leisure Sciences  15  22  17  24  26  104  12,79  5 

Leisure Studies  26  21  20  25  24  116  14,26  4 

Managing Leisure  16  18  18  21  16  89  10,94  4 

SCHOLE: A Journal of Leisure Studies 
and Recreation Education 

6  4  ‐  6  9  25  3,07  2 

World Leisure Journal  18  18  14  19  16  85  10,45  4 

Toplam  175  181  147  160  150  813  100   
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Rekreasyon ve Sosyolojisi  47  45  74  48  55  269  12,15 

Rekreasyon ve Psikoloji  47  31  26  47  40  191  8,63 

Rekreasyon ve Sağlık   31  5  13  27  14  90  4,06 

Rekreasyon ve Çevre  13  13  18  14  35  93  4,20 

Rekreasyon ve Eğitim  43  19  18  10  18  108  4,88 

Rekreasyon İşletmeciliği  38  67  18  32  31  186  8,40 

Rekreasyon Rehberliği  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Rekreasyon ve Mühendislik  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Rekreasyon ve Tasarım  1  3  ‐  ‐  ‐  4  0,18 

Rekreasyon ve Ziraat  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Rekreasyon ve Sanat  2  5  10  12  8  37  1,67 

Rekreasyon ve Sosyal Hiz‐
metler 

22  35  33  25  31  146  6,59 

Rekreasyon ve Gerontoloji  7  20  4  20  6  57  2,62 

Rekreasyon ve Oyun  1  2  4  11  4  22  0,99 

Rekreasyon Terapisi  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Rekreasyon Coğrafyası  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Toplam  483  458  381  461  420  2213  100 

 

Çalışma kapsamında  ʺBoş Zaman ve Rekreasyonʺ dergilerinde   yayın‐
lanan makalelerde yer alan anahtar kelimeler, Rekreasyon Kongresinin belirle‐
diği kongre başlıklarına göre sınıflandırılmış ve yıllara göre dağılımı yapılmış‐
tır.   En fazla anahtar kelimenin bulunduğu konu başlığını belirlemek amacıyla 
frekans  analizi yapılıp  sonuçları Tablo  ‐  2ʹde gösterilmektedir. Ayrıca boş  za‐
man ve rekreasyon ile ilgili anahtar kelime sayısı da belirlenmiştir. Analiz sonu‐
cuna göre en fazla anahtar kelime ʺBoş zaman ve Rekreasyonʺ konu başlığında 
yer almaktadır. En fazla anahtar kelime bulunan konu başlıkları ise ʺRekreasyon 
ve Spor (%13,33)ʺ ve ʺRekreasyon ve Sosyoloji (%12,15)ʺʹdir. Bu konu başlıkları‐
nı  ise  sırası  ile  ʺRekreasyon  ve  Psikoloji  (%8,63),  ʺRekreasyon  İşletmeciliği 
(%8,40)ʺ  ,ʺRekreasyon  ve  Turizm  (%6,86)ʺ,    ʺRekreasyon  ve  Sosyal Hizmetler 
(%6,59)ʺ takip etmektedir. En az anahtar kelime ise ʺRekreasyon ve Gerontoloji 
(%2,62)“,  ʺRekreasyon  ve  Sanat  (%1,67)“,    ʺRekreasyon  ve  Tasarım  (%0,18)ʺ, 
ʺRekreasyon  ve  Oyun  (%0,99)ʺdir.  ʺRekreasyon  Rehberliğiʺ,  ʺRekreasyon  ve 
Mühendislikʺ,  ʺRekreasyon ve Ziraatʺ,  ʺRekreasyon Terapisiʺ ve  ʺ Rekreasyon 
Coğrafyasıʺ konu başlıklarında anahtar kelime bulunmamaktadır. 
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Konu başlıkları altında en sık kullanılan anahtar kelimeler ise;  boş zaman, ciddi 
boş  zaman,  boş  zaman  kısıtlamaları,  engellilik, ulaşılabilirlik,  gönüllü  turizm, 
fiziksel aktivite, yaşam doyumu ve parklar kelimelerinin kullanıldığı görülmek‐
tedir. Ayrıca,  kullanılan araştırma yöntemi ile ilgili anahtar kelimelere rastlan‐
mıştır. Buna göre, en  fazla kullanılan araştırma yöntemi olarak nitel araştırma 
yöntemi kullanıldığı görülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Disiplinlerin mevcut  durumlarının  belirlenmesinde  önemli  rol  oynayan  bibli‐
yometrik  çalışmalar,  aynı  zamanda  araştırmacılara  söz konusu disipline özgü 
kapsamlı  bilgi  sunmaktadır  (Polat,  Sağlam  ve  Sarı,  2013,  s.285).  Toplam  813 
makalede bulunan anahtar kelimelerin değerlendirildiği bu çalışmada, boş za‐
man ve rekreasyon kavramlarının  daha çok spor ve sosyoloji alanları ile ilişki‐
lendirildiği görülmektedir. Turizm, sağlık, işletmecilik, psikoloji, eğitim ve sos‐
yal hizmetlerle daha az ilişkilendirildiği söylenebilir. Gerontoloji, Sanat ve Tasa‐
rım  ile  çok  az  sayıda  incelemede  bulunulmuştur. Mühendislik, Mühendislik, 
Rehberlik, Oyun ve Ziraat ile araştırma yapılmadığı görülmektedir. Bu nedenle, 
rekreasyon  alanında yapılacak  çalışmaların konu  zenginliği  açısından  çalışma 
yapılmamış alanlara yönelmeleri önerilmektedir. Ayrıca bu çalışma kapsamın‐
da,  sadece  belirtilen  dergilerdeki  son  5  yılda  yayınlanan makaleler  değerlen‐
dirme alınmıştır. Zaman dilimi genişletilerek daha ayrıntılı bibliyometrik analiz 
yapılabilir.  
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ÖZ 
Bu  çalışma,  genç bireylerin  serbest  zaman etkinliklerine  yönelik  tutum düzeylerini  incele‐
mek ve katılımcıların  tutum düzeylerini cinsiyet, yaş ve  fiziksel etkinliğe katılım gibi değiş‐
kenlere göre karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.  Araştırmaya, Ankara ilinde farklı üniversi‐

telerde  öğrenim  gören  toplam  259  (nkadın=147;  yaş=21.20±2.21,  nerkek=114; 

yaş=22.31±2.80)  üniversite  öğrencisi  genç  birey  katılmıştır.  Çalışmada  Raghep  ve  Beard 
(1982) tarafından geliştirilen, Akgül ve Gürbüz (2010) tarafından Türkçeye uyarlaması yapı‐
lan “Boş Zaman Tutum Ölçeği” (BZTÖ) kullanılmıştır. Katılımcıların serbest zaman aktivitele‐
rine  yönelik  tutumları 5’li  Likert  tipi puanlama  esasına  göre   değerlendirilmektedir. BZTÖ 
toplam 36 madde ve bilişsel (12), duyuşsal (12) ve davranışsal (12) olmak üzere 3 alt boyut‐
tan oluşmaktadır. Verilerin analizinde katılımcıların tutum puanlarının bağımsız değişkenlere 
göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız gruplar için t‐testi ve çok de‐
ğişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrul‐
tusunda  katılımcıların  tutum  puanlarının  katılımcıların  cinsiyet  ve  yaşlarına  göre  anlamlı 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p <.05). Kadınlar ve 18‐22 yaş grubunda yer alan katılım‐
cıların serbest zaman aktivitelerine yönelik puanları diğerlerine göre daha pozitiftir. Bununla 
birlikte, analiz sonuçlarına göre,  fiziksel etkinliğe katılan genç bireylerin  tutumları katılma‐
yanlara göre daha olumludur. Sonuç olarak, katılımcıların serbest zaman etkinliklerine yöne‐
lik en yüksek tutum puanlarının bilişsel boyutta olduğu söylenebilir.  
 
Anahtar Sözcükler: Serbest zaman, tutum,  üniversite öğrencisi, genç bireyler 

 
 

GİRİŞ 

Serbest  zamanları  değerlendirmenin  farklı  boyutu  olarak,  fiziksel  aktiviteye 
olan ilgi ve katılım son yıllarda hızla artan bir alan haline gelmiştir (Henderson 
ve Ainsworth,  2001; Ragheb,  1980;  Iso‐Ahola  ve Weissinger  1990; Ragheb  ve 
Tate 1993; Watson 1996). Serbest zaman ve serbest zamanı değerlendirme olgu‐
su hem birey hem de toplum  için çok boyutlu bir karaktere sahip olan bir du‐
rum halini  almıştır. Bu nedenle  araştırmacılar,  serbest  zamanları değerlendir‐
meye yönelik spor ve fiziksel aktivitelere katılımın önemini fark etmeye başladı‐
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lar ve dolayısıyla, bu  alanla  ilgili  çalışmaların  sayısında da bir  artış olmuştur 
(Cunningham ve Kwon 2003; Trail vd. 2002).  

Serbest zaman ve serbest zamanı değerlendirme, artık bir endüstri, çok 
hızlı büyüyen bir  ekonomi,  çoklu  işlevleri olan bir piyasadır. Serbest  zamana 
ilişkin yaklaşımlar ve  çalışmalar konuya daha  çok  çalışma  ilişkileri ve  serbest 
zaman ikilemi açısından yaklaşırlar. Çalışmanın insan hayatındaki merkezi rolü 
ve çalışmanın dinlenme, eğlenme, rahatlama ile organik irtibatı, serbest zamanı 
çalışmayla ilintili olarak ele almaya itmektedir. Bununla birlikte, serbest zaman‐
ları değerlendirme, sosyal hayatın devamlılığına ve gelişimine bir katkı olarak 
görülmektedir. Sosyolojik açıdan  ise;  serbest zamanları değerlendirmenin  top‐
luma ve kişilere katkıları olduğu söylenebilir (Warn 1999). Bu anlamda, serbest 
zamanları  değerlendirme,  aktivitenin  kendisi  dışında  bilinçli  olarak  herhangi 
bir  çıkar veya karşılık gütmeden, kendimizi akışına bıraktığımız,  insanın geli‐
şimi için birçok imkân içeren, manevi istek ve ihtiyaçlara cevap veren, baskı ve 
zorlama olmadan özgürce gerçekleştirilen aktivitelerdir (Anderson 1998).  

Özellikle, fiziksel ve açık havada yapılan etkinliklere katılımın depresif 
belirtileri düşürdüğü bulunmuştur  (Ruuskanen ve Ruopilla 1995; Menec 2003; 
Morgan  ve  Bath  1998),  yine  bu  tür  etkinliklere  katılımın mutluluk  ve  yaşam 
memnuniyeti  artırdığı,  sağlık  ve  sosyal  fonksiyonları  geliştirdiği  saptanmıştır 
(Drakou vd. 2008; Driver vd. 1991). Ayrıca,  fiziksel aktivitelere katılımın aktif 
bir yaşam tarzı ve ilişkili olduğu ve sağlık açısından yararlı ve teşvik edici oldu‐
ğu belirlenmiştir (Davison ve Lawson 2006). 

Serbest zaman dilimi içinde yapılan fiziksel aktivitelere veya diğer akti‐
vite çeşitlerine katılımda etkin pek çok belirleyici bulunmaktadır. Bu belirleyici‐
ler içinde ön plana çıkan kavram “tutum”dur. Tutum kavramı kısaca, öğrenme 
ile kazanılan, bireyin davranışlarına yön veren ve karar verme sürecinde yanlı‐
lığa neden olabilen bir olgudur (Erkuş, 2003). Smith’e (1968) göre tutum, kişinin 
psikolojik obje  ile  ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde 
oluşturan bir eğilimdir. Gardner’a (1985) göre tutum, bireyin inanç ve düşünce‐
lerine dayalı olarak belirli bir nesne ya da kavrama yönelik bir  tepkisidir. Bu 
nedenle tutum, her alanda olduğu gibi serbest zamanları değerlendirme eğilim‐
lerini belirlemede de önemli ve belirleyici bir etken olarak ele alınması gerektiği 
açıkça görülmektedir.  

Ayrıca, Dzewaltowski’nin  (1989)  araştırmasındaki bulgulara göre;  ser‐
best zamanı değerlendirmeye yönelik etkinliklere katılma, niyetlenme, tutum ve 
öz yeterlik arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte (Ragheb 
1980; Crandall ve Slivken 1980; Watson 1996) yapılan araştırmalardan elde edi‐
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len bulgularda; tutum ve fiziksel aktivitelere katılım arasında ilişki olduğu belir‐
lenmiştir.  Araştırmalarda  ayrıca  tutum  faktörünün  serbest  zamanı  değerlen‐
dirmeye yönelik  fiziksel aktivitelere katılımı ve sıklığını da etkilediği belirlen‐
miştir  (Iso‐Ahola  1980; Ajzen ve Fishbein  1980; Ragheb  1980; Davis vd.  1984; 
Ragheb ve Tate 1993; Watson 1996). 

Yukarıda belirtilen gerekçelere dayanarak bu çalışmanın amacı,   birey‐
lerin serbest zaman etkinliklerine yönelik  tutumlarını belirlemek ve  tutum dü‐
zeylerini bazı değişkenlere (cinsiyet, yaş, fiziksel etkinliğe katılım) göre karşılaş‐
tırmaktır.  

YÖNTEM 

Çalışmaya,  147 erkek ( X yaş = 22.31± 2.80) ve 114 kadın ( X yaş = 21.20± 2.22) 
olmak üzere  toplam  261 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Çalış‐
mada veri  toplama aracı olarak Ragheb ve Beard  (1982)  tarafından geliştirilen 
“Boş Zaman Tutum Ölçeği” (BZTÖ) kullanılmıştır BZTÖ (a) bilişsel (b) duyuşsal 
ve  (c)  davranışsal  gibi  3  alt  boyut  ve  toplam  36  maddeden  oluşmaktadır. 
BZTÖ’nin Türkçeye uyarlaması Akgül ve Gürbüz (2010) tarafından gerçekleşti‐
rilmiştir. Katılımcıların serbest zaman aktivitelerine yönelik tutumları (1) Kesin‐
likle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Karasızım, (4) Katılıyorum ve (5) Ke‐
sinlikle Katılıyorum şeklinde düzenlenen 5’li Likert tipi puanlama esasına göre 
değerlendirilmektedir. Ölçeğin bu  çalışma  için güvenirlik düzeyini  test  etmek 
için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre; ölçeğin iç 
tutarlık (a) bilişsel (.92), (b) duyuşsal (.91) ve (c) davranışsal (.89) olarak saptan‐
mıştır.  

Elde edilen verilerin analizinde frekans ve ortalama gibi standart testle‐
re  ek  olarak,  katılımcılardan  elde  edilen  bağımsız değişkenlere  göre  ölçek  alt 
boyutlarındaki istatistiksel farklıkları test etmek amacıyla bağımsız örneklemler 
için t‐testi ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) uygulanmıştır. Ölçeğin 
alt boyut güvenirlik düzeyini  test etmek  için Cronbach Alpha katsayısı hesap‐
lanmıştır. Ayrıca verilere  ilişkin demografik özellikler açısından yapılacak de‐
ğerlendirmeler  için  kullanılacak  uygun  istatistiksel  yöntemlere  karar  vermek 
için normallik testine başvurularak verilerin parametrik uygunlukları test edil‐
miştir.  

BULGULAR 

Katılımcıların “Boş Zaman Tutum Ölçeği”nin (BZTÖ) alt boyutlarını oluşturan 
faktörlere ilişkin ortalama puanları incelendiğinde, en yüksek ortalama puanın 
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Bilişsel ( = 3.86) alt boyutta ve buna karşın en düşük ortalama puanın ise Dav‐
ranışsal ( = 3.46) alt boyutta olduğu anlaşılmıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Katılımcıların BZTÖ’nin Alt Boyutlarına  İlişkin Puanlarının Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Boyutlar  N  Ss 

Bilişsel  259 3.86 .80 
Duyuşşsal  259  3.78  .76 
Davranışsal  259 3.45 .78 

MANOVA sonuçları, cinsiyet [Wilks Lambda (λ) = 0.895, F(3,249) = 9.72, 
p <.00] ve  yaş [Wilks Lambda (λ) = 0.964, F(3,249) = 3.09, p <.05] değişkenlerinin 
BZTÖ alt  faktörleri üzerindeki  temel etkisinin anlamlı olduğunu göstermekte‐
dir. Buna karşın cinsiyet ve yaş değişkenleri etkileşiminin ise anlamlı bir etkisi‐
nin  olmadığı  belirlenmiştir  [Wilks  Lambda  (λ)  =  .003,  F(3,249)  =  .22,  p  >.05]. 
Hangi bağımlı değişkenin çok değişkenli anlamlılığa katkı sağladığını anlamak 
amacıyla  ANOVA  yapılmıştır.  Cinsiyet  değişkeni  etkisi  açısından  “bilişsel” 
[F(1,251)  = 27.57, p  <.00], “duyuşsal”  [F(1,251) =  17.77, p  <.00], ve  “davranışsal” 
[F(1,251) = 4.33, p <.05], alt boyutlarında puanlarının cinsiyete göre anlamlı ola‐
rak farklılaştığı tespit edilmiştir. Farkın olduğu tespit edilen tüm alt boyutlarda 
kadın  katılımcıların  ortalama  tutum  puanları  erkeklerin  tutum  puanlarından 
daha yüksektir. Yapılan ANOVA analizleri, yaş değişkeni etkisi açısından ölçe‐
ğin sadece “duyuşsal” [F(1,251) = 4.20, p <.05] alt boyutunda  istatistiksel olarak 
anlamlı  bir  farklığın  oluştuğunu  ortaya  koyarken  23  yaş  ve  daha  yukarı  yaş 
grubunda yer alan katılımcıların puanlarının diğer gruptan daha düşük oldu‐
ğunu işaret etmiştir (Tablo 2).  

 
Tablo 2. Katılımcıların BZTÖ’nin Alt Boyutlarına İlişkin Puanlarının Cinsiyetlerine ve Yaşlarına Göre 
MANOVA Sonuçları 

Alt Boyutlar Cinsiyet  Yaş   Ss 

Bilişsel 
Kadın  18‐22 yaş (n= 116) 4.10 .60 

23 yaş ≥ (n= 30) 4.10 .77 

Erkek  18‐22 yaş (n= 71) 3.62 .75 
23 yaş ≥ (n= 38) 3.45 1.02 

Duyuşsal 
Kadın  18‐22 yaş (n= 116) 4.00 .58 

23 yaş ≥ (n= 30) 3.85 .91 

Erkek  18‐22 yaş (n= 71) 3.62 .70 
23 yaş ≥ (n= 38) 3.34 .97 

Davranışsal 
Kadın  18‐22 yaş (n= 116) 3.53 .76 

23 yaş ≥ (n= 30) 3.57 .84 

Erkek  18‐22 yaş (n= 71) 3.36 .66 
23 yaş ≥ (n= 38) 3.27 .97 
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Yapılan t‐testi analizi sonuçlarına göre, katılımcıların serbest zaman et‐
kinliklerine yönelik tutumları fiziksel etkinliklere katılma durumuna göre ölçe‐
ğin  “bilişsel” [t(257) = 2.36, p <.05] ve “duyuşsal” [t(257) = 2.94, p <.05] alt boyutların‐
da anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Her iki alt boyutta da fiziksel 
etkinliğe katılanların serbest zaman etkinliklerine yönelik tutumları daha olum‐
ludur (Tablo 3). 

 
Tablo 3. Katılımcıların BZTÖ’nin Alt Boyutlarına İlişkin Puanlarının Fiziksel Etkinliğe Katılım Du‐
rumlarına Göre T‐Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar  Fiziksel Etkinliğe Katılım  N   Ss 

Bilişsel  Evet 72 4.05 .62
Hayır 187 3.79 .84

Duyuşsal  Evet 73 4.00 .61
Hayır 186 3.69 .78

Davranışsal  Evet 72 3.60 .69
Hayır 185 3.39 .80

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Genç  bireylerin  serbest  zaman  aktivitelerine  yönelik  tutumlarını  belirlemek 
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, katılımcıla‐
rın serbest zaman etkinliklerine yönelik tutum puanları sıralamasının “bilişsel”, 
“duyuşsal”  ve  “davranışsal”  olarak  sıralandığı  anlaşılmıştır.  Elde  edilen  bu 
sonuç,  literatürde Teixeria ve Freire  (2013) yakın zamanda gerçekleştirilen  ça‐
lışmanın sonucu ile paralellik göstermektedir. Ancak bu noktada tüm katılımcı‐
lar  için  elde  edilen  tutum  puanlarının  daha  çok  bilişsel  ve  duyuşsal  boyutta 
kaldığı ve davranışlara henüz çok fazla yansımadığı da anlaşılmaktadır.  

Yapılan analizler, cinsiyet ve yaş değişkenlerinin genç bireylerin tutum 
puanları üzerinde etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Örneğin, cinsiyet değiş‐
kenine göre, tüm alt boyutlarda kadınların erkeklere göre serbest zaman etkin‐
liklerine yönelik tutumları daha yüksektir. Buradan her ne kadar erkek katılım‐
cılardan yüksek  tutum puanlarına sahip olsalar da kadın katılımcıların serbest 
zaman etkinliklerine beklenen değeri erkeklerden daha çok gösterdikleri sonucu 
çıkarılabilir. Elde  edilen  bu  sonuç,  Sarol vd.  (2012)  tarafından  gerçekleştirilen 
çalışmanın  sonuçları  ile  doğrudan  örtüşmektedir.  Buna  ek  olarak,  18‐22  yaş 
aralığındaki katılımcıların  tutum puanlarının  sadece  bir  boyutta  farklılık  gös‐
terdiği ve diğer alt boyutlarda her iki yaş grubunun da birbirine çok yakın orta‐
lamalara  sahip olduğu belirlenmiştir. Burada yaş grupları arasında  sadece bir 
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alt boyutta fark çıkmasının nedeni olarak yaş gruplarının birbirlerine çok yakın 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, serbest zamanlarında fi‐
ziksel etkinliğe katılan genç bireylerin puanları beklenildiği gibi diğerlerinden 
daha yüksektir. Bu sonuç, serbest zaman etkinliklerine yönelik  tutumlar  ile  fi‐
ziksel etkinliklere katılım arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorum‐
lanabilir.  

Araştırma grubunda yer alan katılımcıların sadece bir kentten seçilmiş 
olması bu çalışmanın en önemli sınırlayıcı yönü olarak belirtilebilir. Bu nedenle, 
gelecekte tüm Türkiye’yi içine alacak geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasının 
serbest zaman etkinliklerine yönelik bir Türkiye perspektifi  çıkarılması açısın‐
dan önemli olacağı düşünülmektedir. Gelecekteki yapılacak çalışmalarda farklı 
demografik özelliklere sahip bireylerin çalışmaya dahil edilmesinin elde edilen 
bulguların  tüm  Türkiye’ye  genellenmesi  açısından  gereklilik  oluşturduğu  da 
ifade edilebilir. Ayrıca, bireylerin tutumlarında ortaya çıkan farklılıkların temel 
nedenlerinin derinlemesine  analiz  edilebilmesi  için nicel  çalışmaların nitel  ça‐
lışmalarla da desteklenmesi gerektiği önerilmektedir.  
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ÖZ 
Bu çalışmada Kocaeli  ilindeki  iki farklı park olan Kavaklı Sahil Park alanı ve Eşme Sahil Park 
alanının  rekreatif olanaklar ve etkinlikler karşılaştırılması yapılmıştır.Park alanlarının karşı‐
laştırılmasında  internet kaynaklarından ve gözlem yönteminden yararlanılmıştır.Eşme Sahil 
Park alanının rekreatif olanaklarının incelemesi yapılarak, park alanı ile ilgili kurum ve kuru‐
luşlarda yapılan araştırmalarla harita, fotoğraf, yerinde gözlem ve değerlendirmelerle rekre‐
atif olanakları ve rekreatif etkinlik çeşitleri değerlendirilmiş olup örnek olarak alınan Kavaklı 
Sahil Park alanı: internet kaynaklarından, fotoğraflardan yararlanılarak Eşme Sahil Park ala‐
nıyla karşılaştırmalar yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler : Kavaklı Sahil Park, Eşme Sahil Park, Rekreatif  Etkinlik  
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GİRİŞ 

Günümüzde kentleşme ve sanayileşme hareketlerine sahne olan büyük kentle‐
rimizin  çoğunda  nüfus  artışına paralel  olarak  artan  yapı  yoğunluğu  ve diğer 
plansız gelişmeler, yanlış yer seçimleri, kentlerin kırsal alanlarla  ilgisinin kop‐
masına, kentteki mevcut açık ve yeşil alanların tüketilmesine neden olmaktadır. 
Fiziksel, sosyal, biyolojik ve hijyenik yönden ortaya çıkan sorunlarla yüklü kent‐
lerde, insanlara canlılık verecek, yeni bir enerji aşılayabilecek, özellikle rekreas‐
yonel eylemlere olanak sağlayacak karakterde açık ve yeşil alanlara ihtiyaç du‐
yulmaktadır. (Yılmaz ve Arkadaşları, 2003) 

      Serbest zaman Mieczkowski (1990) ve Önder (2003) tarafından; dıştan gelen 
zorlamalara bağlı kalmadan bireysel kontrolün sağlandığı, eğlence, hoşnutluk, 
mutluluk duygusu uyandıran, herhangi bir ücretin alınmadığı, kendi kendine 
olan, tatmin edici deneyimlerin yaşandığı zaman aralığı olarak kabul edilmek‐
tedir. Bu zaman dilimini değerlendirmek  için bireylerin özgür  iradeleriyle seç‐
tikleri ve belirli kurallara bağlı olmadan katıldıkları aktivitelere serbest zaman 
etkinlikleri (Ragheb ve Tate, 1993) veya rekreatif etkinlikler denir. Artan tekno‐
lojik  gelişmelerin  doğrultusunda  serbest  zaman  artmış  ve  bu  da  kişilerin  bu 
serbest zamanı değerlendirecek etkinlikler arayışına girmişlerdir. Bu bağlamda; 
kişilerin  rekreasyona  katılımlarına  yönelik  artan  ihtiyaçlarının  giderilmesinde 
kurum ve kuruluşlar üzerlerine düşen görevleri yerine getirmektedirler. Rekre‐
asyon faaliyetlerine katılanların en çok yararlandığı alanlardan biri de parklar‐
dır. Özellikle Büyükşehir ve  ilçe belediyeleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü al‐
tında 5393 sayılı Belediye kanununun ve ilgili mevzuat kanunlarına dayanılarak 
hazırlanan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği kapsa‐
mında;  İl/İlçe  sınırlarında yetişkinlerin, gençlerin ve  çocukların  rekreatif  faali‐
yetlerine  hizmet  etmesi  amacı  ile  parklar  dâhilinde  yürüyüş  yolları,  bisiklet 
yolları,  spor  alanları,  yeşil  alanlar  tesis  etmek  ve  bunların  bakım,  onarım  ve 
iyileştirme  çalışmalarını yapmaktır. Türkiye geneline bakıldığında; belediyele‐
rin inşa ettiği bu parklar içerisinde yer alan yürüyüş ve bisiklet yollarından ile 
spor alanlarında yer alan fitness aletlerinden bireylerin yoğun bir şekilde yarar‐
landığı görülmektedir. Fakat gelişmiş ülkelere kıyasla Türkiye’de bu tarz park‐
lardan yararlanan birey sayısının çok yeterli olmadığı söylenebilir. 

      Türkiye’nin de spor yapan  insan sayısını artırmak amacıyla birçok uy‐
gulamasının olduğu bilinmekte olup, bu uygulamalardan biri olan belediyelerin 
sunduğu bu hizmetlerdir. Kişilerin  ilgi ve  eğilimlerini belirlemeye yönelik  ça‐
lışmalar yapmak, cinsiyet, yaş, gelir, kalıtım, eğitim süreci gibi faktörleri rekre‐
asyon programı yaparken göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Kentleşme akımlarının daha yüksek bir düzeye ulaşması ve endüstrileş‐
menin  daha  da  gelişmesi  ile  rekreasyon  alanlarına  duyulan  ihtiyaç  çok  daha 
fazla artacaktır. Ancak ilk çağ ile 19 yy. arasında tam anlamıyla rekreasyon için 
planlanmış açık alanlardan söz etmek mümkün olmamakla birlikte kent parkla‐
rına doğru bir geçiş dönemi yaşanmıştır. Tarih boyunca parkların ve bahçelerin 
ortaya  çıkışı  ile  toplumların uygarlık düzeyleri,  yaşam  biçimleri, mülkiyet  ve 
sosyo‐ekonomik güç  ilişkileri arasında sıkı bir  ilişki bulunmaktadır (Yılmaz ve 
Arkadaşları, 2003). 
      Parklar,  rekreasyonun  uygulandığı  önemli  mekanları  oluşturmaktadır. 
Kamp,  piknik  futbol,  voleybol,  balıkçılık  gibi  rekreatif  etkinliklerle  bireylerin 
sosyalleşmesinin yanı sıra dinlenmelerine, stres atmalarına olanak sağlamakta‐
dır. Hafta sonları izin günlerinde gürültülü şehir hayatından kurtulmak isteyen 
bireyler genellikle şehir dışında piknik alanları ve ya daha sakin alanlar seçmek‐
tedirler (Üssarılar, 2010). 
MATERYAL VE METOD 

Araştırma Grubu 

Bu çalışmada Kocaeli Kavaklı park alanı ve Eşme sahil park alanlarının rekreatif   
etkinlikler   açısından   karşılaştırılması  ve değerlendirilmesi  yapılmıştır. 

Araştırma Yöntemi 

Bu çalışmada, yazılı kaynaklardan, internetten, fotoğraflardan, harita ve çizelge‐
lerden  yararlanılmıştır. Park alanları rekreatif alanlar üzerinde kıyaslama yapı‐
larak incelenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Eşme  sahil   park   alanı   incelemesi   yapılarak   rekreatif   etkinlik   alanlarının 
varlığı   rekreatif   imkanların   olup   olmadığına   bakılmıştır. 
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Resim 1 a : Eşme Sahil Park Çocuk Oyun Grupları 

 

Resim 1 b : Kavaklı Sahil Park Çocuk Oyun Grupları 
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Resim 1 C : Kavaklı Sahil Park Çocuk Oyun Grupları 

 

Resim 1 d. Kavaklı Sahil Park Engelli Oyun Grupları 

Eşme  sahil  parkında  tek  tip  çocuk  oyun  grupları  bulunurken  Kavaklı  Sahil 
Park’da  farklı yaş gruplarına ve engelli vatandaşlara hitap eden  farklı model‐
lerde  ve planlarda hazırlanmış park oyun grupları ve çocuklara yönelik rekrea‐
tif alanlar bulunmaktadır.Ailelerin 1. tercihi olmasının sebeplerinden biri de bu 
alanların kullanılışı ve alternatiflerin çeşitliliğidir. 
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Resim 2 a: Eşme Sahil Park Fitness Aletleri 

 

Resim 2 b : Kavaklı Sahil Park da Park Fitness Aletleri 
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Resim 2 c : Kavaklı Sahil Park da Park engelli Fitness Aletleri 

Eşme sahil park’da park Fitness aletlerinin parkın dar noktasına yapıldığı ve bu 
sebepten  dolayı  halk  tarafından  çok  fazla  rağbet  görmediği  gözlemlenmiş‐
tir.Kavaklı Sahil park da  ise birden  fazla noktada bulunup parkta çocuk oyun 
alanlarının yanına ; yani ailelerin yoğun olduğu noktalara konumlandırılmıştır. 
Bu  sebepten dolayı  yoğun  ilgi  görmektedir.Eşme  Sahil parktaki  fitnes  aletleri 
gelişi  güzel monte  edildiği  için  kimse  kullanmamakta  oysa  göle  bakan  tarafa 
doğru konumlansa ve ön tarafı peyzaj çalışmasıyla düzeltilse yola bakan tarafa 
leylandi ağaçlarıyla kapatılsa çok daha şık bir alan meydana gelebilir 

 

   Resim 3 a : Eşme Sahil Parkta Plaj 
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Resim 3 b  :Kavaklı Sahil Parkta Plaj 

Eşme Sahil Park’ da ki plaj resimde de görüldüğü gibi  bakımsızlıktan  plaj özel‐
liğini  kaybetmeye  yüz  tutmuştur.  Ancak  Kavaklı  Sahil  park  yapay  plajı  kış 
mevsimi nedeniyle biraz deformasyona uğramıştır ve yaz aylarında  çok daha  
fazla ilgi görmektedir. 

 

Resim 4 a  :Eşme Sahil Park Balıkçı Barınağı 
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Resim 4 b  :Kavaklı Sahil Park Balıkçı Barınağı 

iki resimde de açıkça görüldüğü gibi Eşme Sahil Parkında ki tekneler gelişi gü‐
zel kıyıya bırakılırken görüntü kirliliğine yol acıyor fakat  Kavaklı Sahil Parkın‐
da ki tekneler belirli aralıklarla ve halatlarla kıyıya bağlandığı için hem teknele‐
rin muhafazası sağlanırken  hem de güzel bir görüntü ortaya çıkıyor.Bu du‐
rumda balık tutmak isteyen vatandaşları kavaklı sahiline itiyor eşme sahili ca‐
zip gelmiyor. 

 

Resim 5 a  :Eşme Sahil Park anfi tiyatro alanı 
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Resim 5 b  :Kavaklı Sahil Park anfi tiyatro alanı 

Eşme Sahil Park anfi alanı kişi sayısı bakımından yetersiz kalırken Kavaklı Sahil 
Park anfi alan ve kişi sayısı yönünden ihtiyaçları karşılamaktadır... 

 

Resim 6 a  : Eşme Sahil Parkta Göl Cafe 
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Resim 6 b  : Kavaklı Sahil Park Cafe Anfora 

Resimlerde de görüldüğü gibi Göl Cafe de peyzaj çalışmaları eksikken Cafe 
Anfora da modern mimari ve peyzaj düzenlemesi gençlerin bu parka  olan ilgiyi 
arttırıyor. 

 

Resim 7 a : Eşme Sahil Park otopark 
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Resim 7 b : Kavaklı Sahili otopark 

Eşme Sahil Parkın otoparkı 15+25 olmak üzere 40 araçlık otoparka sahipken 
hafta sonları ihtiyacı karşılayamamaktadır. Kavaklı Sahil Parkı ise toplamda 200 
araçlık otopakı ile ihtiyaca cevap vermektedir.Otopark sorunu olmayan kavaklı 
sahilini vatandaşlar daha çok talep etmekte 

 

Resim 8 : Eşme Sahil Park yürüyüş yolu 
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Resim 9 : Kavaklı Sahil Park yürüyüş yolu 

 

Resim 10 : Kavaklı Sahili dinlenme ve piknik alanı 
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Resim 11 :  Eşme Sahil Park dinlenme ve piknik alanı 

 

Resim 12 :  Eşme Sahil Parkı Olta balıkçı iskelesi 
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Resim 13 :  Kavaklı Sahili yürüyüş yolu 

 

Resim 14 :Kavaklı Sahili Bisiklet yolu 

Bisiklet yolunun yanındaki yeşil alanlar boş ve kullanışlı alanlar olarak göze 
çarpıyor bu alanlara yeni spor dallarından ( Bocce,korfbol v.b) oyun sahaları 
olarak düzenlenebilir. 

 

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 
 
698

 

Resim 15 :  Kavaklı Sahili paten alanı 

 

Resim 16 :  Kavaklı Sahili halı saha 
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Resim 17 : Kavaklı Sahili Go kart pisti 

 

Resim 18 :  Kavaklı Sahili voleybol sahası 
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Resim 19 :   Kavaklı Sahili basketbol saha 

 

Resim 20:  Kavaklı Sahili tenis kordu 
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● Kavaklı Sahil  parkın kullanım alanının Eşme sahil parkına oranla daha fazla 
olmasından dolayı bilgi evleri,düğün salonu, toplantı salonları, halı saha, bas‐
ketbol kortları  gibi farklı rekreatif alanlara sahiptir. Bunlarda Kavaklı Sahil 
parkın bir diğer artı özelliklerindendir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Günümüzde  kentleşme  ve  sanayileşmenin  beraberinde  getirmiş  olduğu  çevre 
sorunlarının insan hayatına yapmış olduğu psikolojik ve fiziksel baskıları en aza 
indirerek  yeşille  bütünleşmiş  çağdaş, modern  kent  ve  kavramını  oluşturmak 
için park ve bahçe çalışmalarına ayrı bir önem verilmektedir.  

      Bu parklarda biri olan Eşme Sahil Park gelişme aşamasında olduğu için rek‐
reatif  alan  ve  etkinlikler  bakımından  Kavaklı  Sahil  Park  kadar  çok  çeşitlilik 
sunmamaktadır. Kavaklı Sahil Park 2 etaptan oluşmaktadır ve geniş bir kulla‐
nım alanı ve çeşitliliği sunmaktadır. Eşme Sahil Parkının bu konuma gelebilme‐
si  için  belli  bir  sürenin  geçmesi,  gerekli  geliştirmelerin  uygulanması  ve  yeni 
yatırımların yapılması gerekmektedir. 

      Bütün bunlara rağmen Eşme Sahil Park ilçe halkı için ailelerin birlikte kalite‐
li zaman geçirmelerini sağlayan bir mekan olarak göze çarpmaktadır. Park içeri‐
sinde bisiklet yolu, yürüyüş parkurları, plaj, piknik alanları,  cafe,  çocuk oyun 
grupları  gibi  alanlar  bulunmaktadır. Balık  avlamak,  yürüyüş  yapmak,  kayığa 
binmek,  yüzme, koşmak, bisiklete binmek için çok elverişli alanlar olmamasına 
rağmen parkın  içinde   bu etkinlikler, var olan  imkanlar dahilinde yapılmakta‐
dır. 
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     Sonuç olarak  iki park alanının ortak özellikleri olduğu gibi  farklı özellikleri 
de bulunmaktadır. Fakat Eşme sahil parkının eski bir park olmasından dolayı 
eksiklikleri Kavaklı Sahil parka kıyasla çok daha fazladır. 

      Bunların eksiklerin giderilebilmesi için; 

1. Yaz aylarında denize ve göle giren insanlar için cankurtaran ve ilk yar‐
dım birimleri bulunması gerekir. 

2.  Deniz ve göl kenarı kıyısında olan her iki park için de suya dayalı rek‐
reasyon etkinlik alanları planlanmalıdır.   

3. Engellilerin parklarda daha rahat hareket edebilmeleri için yeni düzen‐
lemeler yapılmalıdır. 

4. Kavaklı  Sahil  parkta  olduğu  gibi  rekreatif  etkinlikler  yapılarak  hem 
parkın  tanıtımının yapılması hem de  ilçe haklı  tarafından daha  iyi be‐
nimsenmesi sağlanmalıdır. 

5. Eşme sahil Parkına kıyı balıkçılığı için iskeleler kurulmalıdır. 
6. Çocuklar için eğitim merkezleri oluşturulmalı ve çocuklara oyun yoluy‐

la sağlıklı yaşam bilgileri edindirilmelidir. 

7. Kavaklı Sahil Parkta belli noktalara ziyaretçileri yönlendirmek ve yar‐
dımcı olmak için bilgilendirme panoları yapılmalıdır. 

8. Parkta güvenlik sorununun çözülmesi ve güvenlik elemanlarının temin 
edilmesi gerekmektedir. 

9. Parkta özellikle yoğun günlerde ( hafta sonu) oluşabilecek kazalara er‐
ken müdahale için sağlık ekibi bulundurulmalıdır. 

10. Her  iki parkta da piknik alanları düzenlenerek özel mangal yerleri ya‐
pılmalı dağınık ve kötü görüntüler ortadan kalkabilir. 

11.  Parklarda düzenli  olarak  etkinlikler  yapılması  ve  bu  etkinlikleri  yap‐
mak için Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Rek‐
reasyon bölümleri ile işbirliği yapılarak rekreasyon uzmanlarından fay‐
dalanılmalıdır. 

12. Her iki parkı ziyaret edenler için parkların krokisi ve yönlendirme lev‐
haları olması gerekir. 
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ÖZ 
Bu  çalışmanın amacı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait  Seka Park alanını  sportif amaçlı 
kullanan  bireylerin  katılımlarının  ve beklentilerinin  incelenmesidir. Çalışma  tanımlayıcı bir 
araştırmadır. Evren; Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Seka Park alanına gelen bireylerden 
oluşmaktadır ve evrenin tümüne ulaşmak amacıyla beş gün boyunca araştırmacı tarafından 
alanlarda  100  katılımcıya  ulaşılmıştır.  Tanımlayıcı  istatistikler  ve  Pearson  Chi‐Square  testi 
uygulanmıştır. Katılımcıların %51’i kadın ve %52’si üst düzeyde gelire sahip bireylerdir. %55’i 
serbest zamanlarında spora yeterince zaman ayıramamaktadır. Katılımcıların %42’sinin katı‐
lamama nedenlerinin başında  çok  yoğun  çalışma  temposu gelmektedir. Spor etkinliklerini 
sadece  belediye  parklarında  yapanların  oranı %34’tür.  Spor  etkinliği  yeri  belirlemede  en 
önemli faktör %44 ile yaşadığı yere yakınlıktır. Belediyenin yaptırdığı spor alanlarını yetersiz 
bulanlar ise ağırlıktadır %45. Özellikle bisiklet yolları %54 ile en fazla talep edilen alanlardır. 
Katılımcıların üzerinde en fazla durduğu konulardan biri ise %83 ile uzman eğitmenlerin spor 
alanlarında yer alması gerekliliğidir. Katılımcıların çoğunluğu %54 hareketleri doğru yapma‐
dıklarını ya da emin olamadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %13’ünün çevrelerinde bu 
etkinlikleri  yaparken  sakatlanmış  kişiler  bulunmaktadır.  Katılımcıların  belediye’ye  ait  spor 
alanların ücretsiz olması, evlerine yakın olması ve alanların yeterli olmaları nedeniyle tercih 
etme  durumları  yaşlarına  ve medeni  durumlarına  göre  ilişkilendirildiğinde,  aralarında  an‐
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lamlı  ilişki  olduğu  (p<0.05)  saptanmıştır.  Sonuçta,  Belediyelerin,  park  alanlarında  uzman 
spor eğitmenleri  istihdam etmesi,  tuvalet  ihtiyaç alanları ve güvenlik hizmetlerinin arttırıl‐
ması halkın beklentileri açısından olumlu olacaktır.  

 
Anahtar Kelimeler: Park, rekreasyon, serbest zaman  

 
 
GİRİŞ 

Sanayileşme ve buna bağlı kentsel yaşamın yoğunlaştığı  toplumlarda  çalışma 
yaşamının planlanması kadar, rekreasyonel yaşamın planlanmasıda önem taşır. 
Rekreasyon etkinlik gruplarıın en önemlilerinden olan spor  ise bu planlamalar 
içerisinde ayrı bir yer tutar (Karaküçük, 2008). 

Artan  teknolojik  gelişmelerin  doğrultusunda  serbest  zaman  artmış  ve 
bu da kişilerin bu serbest zamanı değerlendirecek etkinlikler arayışına girmele‐
rine neden olmuştur (Pala, Varol, Tuncel, Ağyar, & Certel, 2012). 

 

Sporun bir rekreasyonel etkinlik olarak topluma yaygınlaşması için ça‐
ba  gösteren  kurumların  en  önemlilerinden  olan  yerel  yönetimler  bu  konuda 
rekreasyonel amaçla tesisler kurmak ve bunları  işletmek bakımından yasaların 
da öngördüğü görevleri yapmak durumundadır (Karaküçük, 2008). 

Kamu hizmetlerinin hepsi merkezi  idare  tarafından yürütülürken, hiz‐
metlerin verimliliği ve etkinliğinin azalabilme ihtimali, bölgesel şartların farklı‐
lığı, halka daha iyi ve hızlı hizmet sunulması ve halkın yönetime katılmasında 
problemlerin çıkması, mahalli  idareleri ortaya çıkarmıştır. Mahalli  idari birimi 
olan belediyeler, pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiyeʹde de halka en yakın ku‐
ruluşlardır. (Çoban ve Devecioğlu, 2006 ).  

Halka en yakın kuruluş olan belediyelerin, kendilerine çeşitli kanunlarla 
verilen sporla ilgili görevlerini yerine getirmeli ve halkın getirilen spor hizmet‐
lerinden faydalanabilmesi için önlemler almalıdır. Resmi Gazeteʹde yayınlanan 
Belediyeler Kanununun,  2005  tarihli ve  5393  sayılı kanununun  3. bölümünün 
14. maddesinin a  fıkrasında  ʺgençlik ve spor hizmetleri yapar ve yaptırırʺ der. 
(Resmi Gazete, 2005).  

Türkiye’nin de spor yapan  insan sayısını artırmak amacıyla birçok uy‐
gulamasının olduğu bilinmekte olup, bu uygulamalardan biri olan belediyelerin 
sunduğu bu hizmetlerdir. Kişilerin  ilgi ve  eğilimlerini belirlemeye yönelik  ça‐
lışmalar yapmak, cinsiyet, yaş, gelir, kalıtım, eğitim süreci gibi faktörleri rekre‐
asyon programı yaparken göz önünde bulundurulmalıdır (Karaküçük, 1995).  
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Bu nedenle; Kocaeli Büyük  Şehir Belediyesi örneklem olarak seçilerek, 
Kocaeli Seka Parkta yer alan yürüyüş ve bisiklet yolları ile spor alanlarında yer 
alan fitness aletlerini kullanan bireylerin profillerini çıkarmak ve parklarla ilgili 
katılım  ve  beklentilerini  bazı  demografik  değişkenlerine  göre  incelenerek,  bu 
parkla  ilgili  eksikliklerin  saptanması ve buna dayanarak belediyelerin bu hiz‐
metlerini daha verimli hale getirebilecek genel öneriler sunulması amaçlanmış‐
tır.  

Bu  çalışmanın  amacı; Kocaeli Büyük  Şehir Belediyesine  ait  Seka Park 
alanının sportif amaçlı kullanan bireylerin katılımlarının ve beklentilerinin ince‐
lenmesidir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Araştırma evreni; Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı Seka Park alanını spor‐
tif amaçlı kullanan bireylerden oluşmaktadır. Araştırma 51 bayan ve 49 erkek 
olmak üzere 100 kişi ile yapılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma  verileri  toplama  aracı  olarak  25  sorudan  oluşan  
(Pala, Varol, Tuncel, Ağyar, & Certel,  2012)  taraflarından  geliştirilen  “Beledi‐
ye’ye Ait Park Alanlarını Sportif Amaçlı Kullanan Bireylerin Katılımlarının ve 
Beklentilerinin İncelenmesi” anketi kullanılmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Veriler Seka Park’ın  farklı noktalarında  5 gün boyunca  araştırmacı  tarafından 
yüz yüze görüşülerek toplanmış ve anket araştırmaya gönüllü olarak katılmayı 
kabul eden kişilere uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Toplanan verilerin analizinde SPSS 16.0 Paket Programı kullanılmış olup;  fre‐
kans (f) ve yüzde (%) gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmış, yaş ve 
medeni durumlarına göre ilişkiyi ortaya koymak için Pearson Chi‐ Square testi 
uygulanmıştır. 

BULGULAR 
Tablo‐1. Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı 

Değişken  Kategoriler  Frekans  % 

Cinsiyet 
Kadın  51  51 

Erkek  49  49 
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Toplam  100  100 

Medeni Durum 

Bekar  52  52 

Evli  38  38 

Yanıtsız  10  10 

Toplam  100  100 

Gelir 

Alt  11  11 

Orta  37  37 

Üst  52  52 

Yanıtsız  0  0 

Toplam  100  100 

 
Araştırmaya  katılan  bireylerle  ilgili  demografik  bulgular  incelendiğinde  katı‐
lımcıların  çoğunun  kadın  olduğu %51, üst düzeyde  gelire  sahip  olduğu %52, 
bekâr bireylerin daha fazla olduğu %52 görülmektedir. 
Tablo‐2. Katılımcıların serbest zamanları ile ilgili görüşlerinin dağılımı 

Değişken  Kategoriler  Frekans  % 

Günlük Serbest Zaman Süresi 
 

Yok  1  1 
1‐2 saat  11  11 
3‐4 saat  42  42 
5‐6 saat  24  24 
7‐8 saat  6  6 
8 saat ve üzeri  16  16 
Toplam 100  100 

Daha Fazla Serbest Zamana  
Sahip Olmak İster misiniz? 

Evet   78  78 
Hayır  21  21 
Yanıtsız  1  1 
Toplam  100  100 

Serbest Zamanlarınızın Doldurulmasında 
Güçlük Çekiyor musunuz? 

Evet   10  10 
Bazen  56  56 
Hayır  34  34 
Toplam 100  100 

Çalışmaya katılan bireylerin serbest zaman düzeyleri ile ilgili bulgular incelen‐
diğinde, ağırlıklı olarak günlük 3‐4 saat (%42) ve 5‐6 saat (%24) serbest zamana 
sahip oldukları görülmektedir. Fakat katılımcıların büyük bir çoğunluğu daha 
fazla  serbest  zamana  sahip olmayı  istemektedir  (%78). Çalışma grubunun  ço‐
ğunluğu  serbest zamanlarının doldurulmasında bazen güçlük çekerken  (%56), 
güçlük çekmeyenlerin oranı %34 olarak bulunmuştur. 
Tablo‐3. Katılımcıların spor aktiviteleri için tercih ettikleri yerler 

Spor Aktiviteleri için Tercih Edilen Yerler   Frekans  % 

Özel spor salonları  47  47 

Belediyeye ait parklardaki fitness aletlerinin bulunduğu alanlar   34  34 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisleri  5  5 
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Diğer  6  6 

Yanıtsız  8  8 

Toplam  100  100 

Katılımcıların  spor aktivitelerini yaptıkları yerle  ilgili  seçimleri  incelendiğinde 
katılımcıların %47  özel  spor  salonlarını  tercih  ettikleri  diğer  katılımcıların  ise 
özel spor salonları dışında %34 ile Belediyeye ait parklardaki fitness aletlerinin 
bunduğu alanlar  ve %5 ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerini tercih ettik‐
leri görülmektedir. 
Tablo‐4. Belediye’den spor faaliyetlerine ilişkin beklenen düzenlemeler 

Spor Aktiviteleri İçin İstenilen Düzenlemeler  Frekans  % 

Bisiklet yolları yapılması  54  54 

Yeni spor aletlerinin konulması  10  10 

Yürüyüş yolları düzenlemesi  30  30 

Diğer ( kapalı spor salonu,yüzme havuzu)  6  6 

Toplam  100  100 

 

Katılımcılara Belediye’nin rekreatif alanlarında spor aktivitelerine  ilişkin yapıl‐
ması istenen düzenlemelerle ilgili olarak tercihleri sorulmuş ve en fazla vurgu‐
lanan düzenleme %54 ile bisiklet yolları yapılması olmuştur. 

Tablo‐5. Belediyelere ait spor alanlarına yönelik görüşler 
Değişken                                                         Kategoriler  Frekans  % 

Belediye’nin yaptırdığı spor alanları yeterli mi?     

Yeterli  30  30 

Yetersiz  45  45 

Fikrim yok  25  25 
Toplam 100 100

Belediye’nin rekreatif alanlardaki fitness 
aletlerini kullanıyor musunuz?     

Evet  61  61 

Hayır  37  37 

Yanıtsız  2  2 
Toplam 100 100

Fitness aletlerinin doğru amaçla  
kullanıldığını düşünüyor musunuz?     

Evet  22  22 

Hayır  39  39 

Yanıtsız  39  39 

Toplam  100  100 

Fitness aletlerinde hareketleri doğru  
yaptığınızı düşünüyor musunuz? 

Evet  6  6 

Hayır  19  19 

Emin değilim  35  35 

Yanıtsız  40  40 

Toplam  100  100 
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Yararlandığınız fitness aletlerinin  
kullanma talimatları üzerinde yazılı mı?    

Evet  40  40 

Hayır  25  25 

Yanıtsız  35  35 
Toplam  100  100 

Fitness aletlerinin kullanımı ile 
ilgili bir sakatlık yaşadınız mı?  

Evet  8  8 

Hayır  60  60 

Yanıtsız  32  32 

Toplam  100  100 

Fitness aletlerinin kullanımı ile ilgili  
çevrenizde bir sakatlık yaşayan oldu mu?   

Evet  13  13 

Hayır  55  55 

Yanıtsız  32  32 

Toplam  100  100 

Fitness aletlerinin kullanımının uzman eğitmenler  
tarafından gösterilmesini ister misiniz?    

Evet  83  83 

Hayır  2  2 

Yanıtsız  15  15 

Toplam  100  100 

Belediyenin spor aletlerini yaptıkları  
yer sizce uygun mu?    

Evet  78  78 

Hayır  7  7 

Yanıtsız  15  15 

Toplam  100  100 

Belediyelerin rekreatif alanlarının artırılmasında, çevrenin 
korunmasına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?  

Evet  80  80 

Hayır  4  4 

Yanıtsız  16  16 

Toplam  100  100 

Araştırmaya  katılan  bireylerin %57,3’ü Belediye’nin  yaptırdığı  spor  alanlarını 
yetersiz bulduğu görülmüştür. Katılımcıların %64 alanlardaki  fitness aletlerini 
kullandıklarını belirtirken, bu aletlerin doğru amaçla kullanıldığını düşünenle‐
rin  oranı  %53,8’dir.  Bireylerin  sadece  %29,2’si  fitness  aletlerinde  hareketleri 
doğru yaptığını belirtirken,  emin olmayanların oranı %39,9  ile  çoğunluktadır. 
Aletlerin  kullanma  talimatlarının  üzerinde  yazılı  olmadığını  belirtenler  ise 
%66,4 ile büyük bir oranı teşkil etmektedir. Katılımcıların sadece %6,3’ü fitness 
aletlerinin kullanımı ile ilgili bir rahatsızlık ya da sakatlık yaşadıklarını belirtir‐
ken, çevrelerinde bu  tür bir sakatlık yaşandığını bilenlerin oranı  ise %17,8’dir. 
Araştırmaya katılan bireylerin %87,7’si  fitness  aletlerinin kullanımının uzman 
eğitmenler tarafından gösterilmesini istemektedirler. 

Tablo‐6. Katılımcıların yaşlarına ve medeni durumlarına göre belediyelere ait spor alanları ücretsiz 
olması nedeniyle tercih etme durumlarının dağılımı   
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n % n % n %
18-25 yaş arası 10 20,4 39 79,6 49 100
26 yaş ve üzeri 3 5,9 48 94,1 51 100
Evli 2 5,1 37 94,9 39 100
Bekar 10 19,2 42 80,8 52 100

Yaş

Medeni durum 3,872*

4,662*

X²Evet Hayır
Ücretsiz olduğu için Toplam

* 
p<0.05 

Katılımcıların  belediye’ye  ait  spor  alanlarını  ücretsiz  olması  nedeniyle  tercih 
etme durumları yaşlarına ve medeni durumlarına göre Tablo 8’de ilişkilendiril‐
diğinde; yaşlarına ve medeni durumlarına göre aralarında anlamlı ilişki olduğu 
(p<0.05) saptanmıştır. Buna göre; yaşları 18‐25 arası olanların (%20,4) yaşları 26 
ve üzeri olanlara  (%5,9) göre, evli olanların  (%94,9)  ise bekâr olanlara  (%80,8) 
göre bu alanları ücretsiz olması nedeniyle daha çok tercih ettikleri görülmekte‐
dir. 

Tablo‐7.Katılımcıların yaşlarına ve medeni durumlarına göre belediyelere ait spor alanları evlerine 
yakın olması nedeniyle tercih etme durumlarının dağılımı  

n % n % n %
18-25 yaş arası 18 36,7 31 63,3 49 100
26 yaş ve üzeri 17 33,3 34 66,7 51 100
Evli 18 46,2 21 53,8 39 100
Bekar 14 26,9 38 73,1 52 100

Yaş

Medeni durum 3615*

0,127*

X²Evet Hayır
Evine yakın olduğu için Toplam

* 
p<0.05 

Katılımcıların  belediye’ye  ait  spor  alanlarını  evlerine  yakın  olması  nedeniyle 
tercih etme durumları yaşlarına ve medeni durumlarına göre Tablo 9’da karşı‐
laştırıldığında; yaşlarına ve medeni durumlarına göre aralarında anlamlı  ilişki 
olduğu  (p<0.05)  saptanmıştır. Buna  göre;  yaşları  18‐25  arası  olanların  (%36,7) 
yaşları 26 ve üzeri olanlara (%33,3) göre, evli olanların (%46,2) ise bekâr olanlara 
(%26,9) göre bu alanları evlerine yakın olması nedeniyle daha çok tercih ettikleri 
görülmektedir. 
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Tablo‐8. Katılımcıların yaşlarına ve medeni durumlarına göre belediyelere ait spor alanların yeterli 
olması nedeniyle tercih etme durumlarının dağılımı  

n % n % n %
18-25 yaş arası 12 24,5 37 75,5 49 100
26 yaş ve üzeri 18 35,3 33 64,7 51 100
Evli 17 43,6 22 56,4 39 100
Bekar 13 25 39 75 52 100

Yaş

Medeni durum 3,485*

1,389*

X²Evet Hayır
Alanlar yeterli olduğu için Toplam

* 
p<0.05 

Katılımcıların belediye’ye ait spor alanların yeterli olması nedeniyle tercih etme 
durumları  yaşlarına  ve medeni durumlarına  göre Tablo  10’da  ilişkilendirildi‐
ğinde; yaşlarına ve medeni durumlarına göre aralarında anlamlı  ilişki olduğu 
(p<0.05)  saptanmıştır. Buna göre; yaşları 26 ve üzeri   olanların  (%35,3) yaşları 
18‐25 yaş  arası olanlara  (%24,5) göre,  evli olanların  (%43,6)  ise bekâr olanlara 
(%25) göre bu alanları yeterli olması nedeniyle daha çok  tercih ettikleri görül‐
mektedir. 

Tablo‐9. Katılımcıların belediyelere ait alanlarla ilgili görüşleri ve önerileri 

Katılımcıların Seka Park İlgili Görüş ve Önerileri  Frekans  % 

Seka Park alanı ağaçlandırılsın  13  8 

Fitness aletlerinde uzman eğitmenler bulunsun  23  14,2 

Fitness aletleri çoğaltılsın veya çeşitlendirilsin  7  4,3 

Tuvalet ihtiyaç alanları ve güvenlik hizmetleri arttırılsın  38  23,5 

Bu alandan memnun olanlar ve/veya bu alanı  
bireysel/toplumsal açıdan faydalı görenler  81  50 

Toplam  162  100 

Katılımcıların Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Seka Park alanı ilgili görüşle‐
ri ve önerileri cevap sayısı üzerinden incelendiğinde; Bu alandan memnun olan‐
ların %50 olduğu, Tuvalet  ihtiyaç alanları ve güvenlik hizmetleri arttırılsın ce‐
vabı verenlerin %23,5 olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA  

Bu  çalışmanın  amacı;  Kocaeli  Büyükşehir  Belediyesine  ait  Seka  Park  alanını 
sportif amaçlı kullanan bireylerin katılımlarının ve beklentilerinin  incelenmesi 
ve bazı demografik değişkenlerine göre ilişkilendirilmesidir. 

Bu  araştırmanın  sonucunda  katılımcıların  en  fazla  üzerinde  durduğu 
konu %83 ile fitness aletlerinin kullanımının uzman eğitmenler tarafından gös‐
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terilmesidir. Bu sonuçta Sivrikaya  (2009)  tarafından hazırlanan “Düzce Beledi‐
yesi’nin spor hizmetleri için örnek bir yönetim modeli” çalışması ile örtüşmekte 
olup, nitel bir çalışma olan bu modelde bireylerin görüşleri içerisinde spor alan‐
larında BESYO mezunu gibi uzman eğitmenlerin olması gerekliliğini vurgula‐
mışlardır. 

Araştırmaya katılan bireylere, Belediye’ye ait spor alanlarıyla  ilgili gö‐
rüşleri sorulmuş ve bulgular incelendiğinde katılımcıların %45’inin belediye’nin 
yaptırdığı  spor  alanlarını yetersiz  bulduğu  görülmüştür. Bu  sonuç; Pekin, Ti‐
mur ve arkadaşları  (2011)  tarafından Çankırı  İl merkezindeki  spor alanlarının 
tesis tür ve sayısı, tesis kapasitesi ve büyüklük olarak olması gerekenden daha 
yetersiz bulunduğu çalışmayla da paralellik göstermektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Yapılan  bu  çalışmanın  bulguları  incelendiğinde;  Katılımcıların  Seka  Parktaki 
spor  tesislerinden  yeterince  faydalandığı  ortaya  çıkmıştır.  Fakat  katılımcıların 
büyük  bir  çoğunluğunun  tesislerde  uzman  eğitmenlerin  olmayışından  dolayı 
sportif aktivitelere yeterince katılamadıkları görülmüştür. 

Halkın gün içerisinden ortalama 3‐4 ile 5‐6 saat arası boş zaman sahip ol‐
dukları görülmektedir. Fakat katılımcılar daha  fazla  serbest  zamana  sahip ol‐
mak istemektedirler. Katılımcılar iş saatleri, yemek, uyku gibi zorunlu aktivite‐
ler haricinde kendilerine kalan zamanlarda yaptıkları aktiviteler çoğunluk ola‐
rak  çarşı, park  gezintilerine  çıkmak,  televizyon  izlemek,    sinema ve  tiyatroya 
gitmek gibi aktivitelerdir. Aktif spor yapanların yüzdesi %50 olarak görülmüş‐
tür. Halkın  spor  aktivitelerine  yeterince  katılamama  nedenlerinin  en  başında 
%42 ile çok yoğun çalışma temposuna sahip olmalarıdır.İkinci önemli neden ise 
%40 ile tesislerde uzman eğitmenlerin olmaması gösterildiği saptanmıştır. 

Katılımcıların spor aktivitelerini yaptıkları yerle ilgili seçimleri incelendi‐
ğinde katılımcıların %47 özel spor salonlarını tercih ettikleri diğer katılımcıların 
ise özel spor salonları dışında %34 ile Belediyeye ait parklardaki fitness aletleri‐
nin bunduğu alanlar ve %5  ile Gençlik ve Spor  İl Müdürlüğü  tesislerini  tercih 
ettikleri görülmektedir. 

Halkın Seka Parkla ilgili görüleri ve önerilerine bakıldığında; %54 bisiklet 
yolları  yapılması  %14,2  ile  fitness  aletlerinde  uzman  eğitmenler  bulunsun, 
%23.5  ile tuvalet ihtiyaç alanları ve güvenlik hizmetleri arttırılsın ve Seka Park 
alanı ağaçlandırılsın görüşleri ve önerileri yer almaktadır 

Bu sonuçlar ışığında aşağıdaki öneriler yapılabilir. 

II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 712

 Belediyeler spor hizmetlerini sunarken hedef kitle olarak halkın bü‐
tün kesimlerini  (çocuk, genç, bay, bayan, yaşlı, özürlü) dikkate al‐
malı tesislerin yapımı ve işletimi konusunda halkın beklenti ve ihti‐
yaçları  göz  önünde  bulundurmalıdır. Ayrıca  tesisler  planlanırken 
bir rekreasyon uzmanından yardım alınabilir. 

 Halkın  boş  zamanlarını  Seka  parkta  değerlendirmesi  için Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesinin sportif, sosyal ve sanatsal etkinlikler  içe‐
ren çeşitli projeler üretmesi yararlı olabilir. 

 Halkın  istekleri  ve  ihtiyaçları  doğrultusunda  Seka  Park  alanında, 
tuvalet ihtiyaç alanları ve güvenlik hizmetleri arttırılabilir. 

 Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Seka Park ala‐
nında daha çok ağaçlandırma yapılabilir. 

 Toplumun  ruhsal ve  fiziksel  sağlığını korumada  çok büyük önem 
taşıyan sportif rekreasyon faaliyetlerinin beklenen faydayı sağlama‐
sı  için  belediyelerin  spor  aletlerini  konumlandıracakları  yeri  iyi 
seçmeleri ve aletlerin kaliteli olmasına özen gösterilmelidir. 

 Halkın  da  talepleri  göz  önünde  bulundurularak  özellikle  BESYO 
mezunu  spor eğitmenlerinin alanlarda  istihdam edilmesi ve  çeşitli 
zaman dilimlerinde aktiviteler organize edilmesi  toplumun  sağlığı 
ve spora katılımını olumlu etkileyebilecektir. 
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Öz 
 
Bu çalışmanın amacı, “Bireyleri Bisiklet Kullanmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği’ni (BMÖ)” 
geliştirmek ve ölçeğin Türk popülasyonu  için geçerlilik güvenirliliğini yapmaktır. Araştırma 
tanımlayıcı bir araştırmadır ve bu çalışma ulaşım,  rekreatif ve  sportif amaçlı bisiklet kulla‐
nanların performansa(yarışma) dayalı olmayan kullanımları ile  sınırlıdır. Bu çalışmada tesa‐
düfî  örneklem  metodu  kullanılmıştır  ve  örneklem  grubu  682  bisiklet  kullanıcısından 
(Xyaş=30.75 ± 10.72) oluşmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak elektronik anket 
formu kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) kullanarak BMÖ ölçeğinin alt boyutları or‐
taya konulmuş ve toplam 75 madde ve 13 faktörden oluşan ölçek elde edilmiştir. Araştırma 
sonucuna göre, BMÖ’nün bireyi bisiklet kullanmaya motive eden faktörlerin açıklanmasında 
Türk popülasyonu için yeterli oldukları sonucuna varılmıştır.      
 
Anahtar Kelimeler: Güvenirlilik‐Geçerlilik, Motivasyonel Faktörler, Bisiklet Kullanımı 

 
 

GİRİŞ 

Son yıllarda genel olarak bireylerin açık alan etkinliklerine olan talebi, özellikle 
de  rekreatif amaçlı bisiklet kullanma ve/veya bisiklet etkinliklerine olan  talebi 
arttırmıştır.  Bunun  dışında,  özellikle  kalabalıklaşan  şehirler  ve  yoğun  trafik 
sonucu, ulaşım maliyeti, park sorunu olmaması gibi nedenlerden dolayı ve bel‐
ki de en önemlisi olarak küresel ısınma ve bunun sonucu olarak iklim değişikli‐
ğine neden olan fosil yakıt merkezli ulaşım politikalarına alternatif olarak bisik‐
let bir ulaşım aracı olarak kullanılmaktadır (Rietveld ve Daniel 2004; Brown vd. 
2009). Ayrıca, profesyonel/sportif amaçlı bisiklet kullanıcıları da vardır. Kısaca 
söylemek gerekirse; bisiklet kullanma amaçları; rekreasyonel, sportif ve ulaşım 
olmak üzere üç temel başlıkta toplanabilir (Ritchie vd. 2010; Streicher ve Saay‐
man 2010). 

Bildiriler  

 

Bugün  dünyanın  birçok  gelişmiş  ülkesinde  bisiklet  ciddi  anlamda  bir  ulaşım 
aracı olarak kullanılmaktadır. Kopenhag’da yaşayan insanların %36’sı evlerine, 
işlerine ve okullarına bisikletle gelip gitmektedirler. Kopenhag’da her bir gün 
yaklaşık 1.2 milyon km yol bisikletle kastedilmektedir. Bu süreç devlet politika‐
larıyla da desteklenmekte olup yerel yönetimin 2015’e kadar koyduğu hedefler 
arasında Kopenhaglıların en az %50’sinin bisikleti günlük hayatlarında ulaşım 
aracı olarak kullanmalarını sağlamak vardır (Grescoe 2012).   

Bisikletin ulaşım amaçlı kullanımının bir çok ekonomik faydası, birey sağlığı‐
na  faydaları,  zaman, maliyet  kazancı  gibi  yararlarının  yanı  sıra  belki  de  en 
önemli  etkisi  karbon  nötr  olduğundan  global  ikim değişikliği  ile mücadeleye 
olan etkisidir (Brown vd. 2009).  

Tüm bunlarla paralel olarak da bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden fak‐
törlerin neler olduğu ve bu motivasyonel unsurların rekreatif ürünlere dönüştü‐
rülmesi  hem  sektörün  hem  de  araştırmacıların  ilgisini  çekmeye  başlamıştır. 
Araştırmacılar bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörleri farklı birçok 
teorilerle açıklamaya çalışmaktadırlar. Bireylerin ulaşım, rekreatif ve profesyo‐
nel spor amaçlı bisiklet kullanmalarını etkileyen birçok  içsel veya dışsal  faktör 
vardır. Bu  faktörler endüstrideki “talebin çekmesi” unsurunu oluşturmaktadır 
(Frederick‐Recascino ve Schuster‐Smith 2003). Bisiklet kullanma isteğinin yarat‐
tığı  ekonomik,  sosyal ve  çevresel  faydalardan dolayı,  bireyleri bu  etkinliklere 
katılmaya motive eden faktörlerin bilinmesi üretim ve rekreasyon sektöründeki 
üreticiler, ürün dağıtıcıları, etkinlik  tasarlayıcıları  için hayati derecede önemli‐
dir.  

Türkiye’de kaç kişinin bisiklet kullandığı, hangi amaçlarla kullandığı tam ola‐
rak bilinmemektedir. Ayrıca, son yıllarda bisiklet kullanımında gözle görülebilir 
bir artış olsa da devlet politikalarının yetersizliği ve küresel iklim değişikliği ile 
mücadelede yasalarda olsa bile bisikletin  şehir merkezlerinde diğer  sürücüler 
tarafından henüz bir ulaşım aracı olarak  sayılmaması, Türkiye’nin bu konuda 
Hollanda, Danimarka gibi ülkelerin çok gerisinde olduğunu göstermektedir 1.  

Bu çalışmanın amacı; bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden faktörleri be‐
lirleyerek,  “Bisiklet Motivasyon Ölçeği’nin‐  BMÖ”  Türkiye  popülâsyonu  için 
geçerlilik güvenirliliğini yapmaktır. 

 

                                                                                    
1 - http://www.ibike.org/library/statistics-data.htm, okunma tarihi: 12-04-2013 
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Serbest zaman  etkinlikleri, açık alan  rekreasyonu  içinde kabul gören ve genel 
olarak açık alan etkinlikleri olarak bilinen; havada, karada, denizde, buzda ve 
karda yapılabilen tüm aktivitelerin toplamıdır (Ardahan 2011). 

Bisiklet kullanımı açık alan etkinliklerinden biri olarak düşünülebileceği gibi 
aynı zamanda günlük şehir içi kullanımın da bir parçasıdır. Açık alan etkinliği 
olarak bisiklet,  Ibrahim ve Cordes’in  (2002)  tanımladığı gibi bireyin kendisi ve 
doğa arasında özel bir bağ kurulmasını gerektirir ve bireyin beden ve ruh sağlı‐
ğını  olumlu  etkiler,  sosyal  ve  ruhani  dünyasına  bireyin  beklentilerinin  karşı‐
lanması ölçüsünde birçok fayda yaratır.  

Bisiklet kullanmayı üç farklı kategoride değerlendirmek mümkündür. Bunlar 
rekreatif amaçlı açık alanda bisiklet kullanımı, şehir içinde ulaşım amaçlı bisik‐
let kullanımı ve  sportif amaçlı bisiklet kullanımıdır. Açık alan etkinliği olarak 
bisiklet kullanımı, şehrin mücavir alanı dışında, orman içi veya doğada var olan 
genel olarak trafik akışının olmadığı, yabanıl güvenli alanlarda, tamamen veya 
kısmen organize edilmiş doğal alanlarda, patikalarda ve/veya yollarda kamplı, 
günübirlik veya günün bir kısmında yapılan bisiklet kullanımları olarak tanım‐
lanır. Şehir içi ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı ise bireylerin gündelik yaşamla‐
rındaki gönüllü ve zorunlu rolleri yerine getirebilmek için toplu taşıma entegre 
ve/veya entegre olmayan bir sistemde bir yerden bir başka yere ulaşmak amaçlı 
kullanımı  olarak  tanımlanır.  Bisikletin  üçüncü  kullanımı  profesyonel  (sportif) 
kullanımı  olan  “yarışmaya  ve  rekabete  dayalı”  türüdür.  Burada  birey  takım 
halinde veya tek olarak diğer takımları/bireyleri geçmek için bisikleti bir yarış‐
ma aracı olarak kullanır. Bunun dünyada çok güzel örnekleri vardır. En yaygın 
olan profesyonel  organizasyonlar; Türkiye Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bi‐
siklet Turu” veya “Fransa Bisiklet Turudur. Bunların yanında diğer etkinlikler; 
triatlon, down hill  etkinlikleri, bisiklet maratonu ve BMX bisikletlerle yapılan 
gösteriler gibi etkinliklerdir (Ardahan ve Mert, 2013).  

Ulaşım amaçlı bisiklete binmekle rekreatif amaçlı bisiklete binmeyi kesin çiz‐
gilerle birbirinden ayırmamak oldukça zordur. Rekreatif amaçlı bisiklet kulla‐
nan  biri  şehir  içi  ulaşımı  eşdeğer  ve/veya  ikinci  öncelikli  olarak  görebilirken, 
birinci önceliği ulaşım amaçlı bisiklet binmek olan birinin ikincil kullanımı rek‐
reatif olabilir. Örneğin;  işine giden birisi ulaşım amaçlı bisiklet kullanırken,  iş 
çıkışı parkta dolaştığında rekreatif amaçlı kullanmış olacaktır. Fakat açık alanda 
ve şehir içinde ulaşım amaçlı bisiklet kullanımı ile sportif (profesyonel) bisiklet 
kullanımı genel olarak  farklı motivasyonel unsurlar ve  farklı kişisel özellikler 
gerektirir (Ritchie vd. 2010; Streicher ve Saayman 2010).   

Bildiriler  

Açık alanda bisiklet kullanımı doğal alanlarda ve/veya organize edilmiş alan‐
larda “doğaya bağımlı” ve “doğayla ilişkili” olarak yapılırken (Ardahan ve Mert 
2012),  şehir  içi ulaşım veya gezinti amaçlı bisiklet kullanımla  ilişkili her hangi 
bir  tanımlama  ve  kısıtlama  yoktur.  Sportif  amaçlı  bisiklet  kullanımı  bisiklet 
türüne göre farklılık gösterir. Hız bisikleti için velodrom gerekirken, dağ bisik‐
leti, downhill bisiklet için çoğunlukla yabanıl veya yarı yapılandırılmış alanlara 
ihtiyaç vardır. Gösteri bisikleti hem  rekreatif hem de sportif amaçlı kullanılan 
bir bisiklet türüdür. Yarış bisikleti için ise çoğunlukla trafikten arındırılmış yol‐
lar kullanılmaktadır. Diğer bir deyişle sportif amaçlı bisiklet kullanım yarışma 
amaçlı ve yarışma amacı olmadan sportif amaçlı kullanım olarak iki başlıkta ele 
alındığında  yarışma  amaçlı,  rekabete dayalı, profesyonel  bisiklet  kullanım  bu 
çalışmanın  kapsamı  dışında  tutulmuş  sadece  ulaşım,  rekreatif  veya  yarışma 
amacı olmadan sportif amaçlı kullanım amaçlı bisiklet kullananlar çalışma kap‐
samına alınmışlardır. 

Rekreatif bisiklet kullanım doğayla ilişkili bir serbest zaman etkinliğidir. Hem 
şehir içi kullanım hem de açık alanlarda kullanım; mental ve fiziksel yeterliliği 
olan her yaş ve cinsiyetteki bireylerin yalnız ve/veya başkalarıyla yapabilecekle‐
ri  fiziksel  bir  aktivitedir. Bisiklet  kullanımını  rekreatif  olarak  yapmak  yüksek 
düzeyde  teknik  bilgi, malzeme  ve  tecrübe  gerektirmez.  Oluşabilecek  riskleri 
önlemek için, çoğunlukla rotayı ve o rotadaki muhtemel riskleri bilen, yönetebi‐
len bir yeterlilikte bir rehberle veya yalnız olarak yapılabilen bir aktivitedir (Ar‐
dahan ve Lapa  2010). Bunun yanında bisiklet kullanımı  son  zamanlarda hem 
günü birlik kullanımlarda hem de kamplı yapılan etkinliklerde giderek artan bir 
potansiyelle  eko‐turizm  hareketlerinden  birisi  olarak  görülmektedir Lumsdon 
(2000). Dağ bisikleti, downhill bisiklet, yarış bisikleti ve gösteri bisikletlerinin 
üst düzey kullanımları mutlaka  fiziksel, mental ve  sportif becerilerin varlığını 
gerektirecektir. 

Son yıllarda bisiklet kullanımı Türkiye’de artmaya başlasa da ve gelişmiş batı‐
lı ülkelerde alternatif ulaşım aracı olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır. Tablo‐
1  görüldüğü  gibi  nüfusu  kalabalık  ülkelerde  ve  şehirlerde  bisiklet  kullanımı 
oldukça yaygındır. Bu beraberinde Şekil‐1’de görüldüğü gibi dünya genelinde 
otomobilden daha çok bisiklet üretilmesini de sağlamaktadır(2). Bu aynı zaman‐
da ülke ekonomilerine önemli bir fayda yaratmaktadır.  

Tablo 1. Şehirlerin Nüfuslarına Göre Bisiklet Kullanımı (2001) 

Şehirler  % Oran 

Paris, Marseille, Lyon, Toulon, Metz ve Reims, Fransa %2 den az 

                                                                                    
2 - http://www.ibike.org/library/statistics-data.htm, okunma tarihi: 12-04-2013 
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Rennes, Bordeaux, Toulouse ve Nantes, Fransa  2‐5 % 

Grenoble, Lille, Orleans, ve Valence 5‐10 %
Strasbourg, Fransa  15 %
Copenhagen, Denmark ve Basel, İsviçre 20 %
Yeni Delhi  22 %
Moscow, Rusya  24 %

Tokyo, Japonya ‐ Odense, Danimarka  25 % 

Erlangen, Almanya  26 %
Dhaka, Bangladeş  40 %
Beijing, Çin  48 %
Groningen, Hollanda  50 %

Shenyang, Çin  65 % 

Tianjin, Çin  77 %
Kaynak:  State  of  the  World  2001,  World  Watch  Institute,Washington  DC  USA 
http://www.ibike.org/library/statistics‐data.htm, okunma tarihi: 12‐04‐2013 

 

 
Şekil 1. 1950‐2000 Yılları Arasında Dünya Genelinde Üretilen Araba ve Bisiklet Sayıları 
Kaynak: Historical data series compiled by Worldwatch Institute, Vital Signs 1996, 2002, 2005 (New 
York: W.W. Norton & Company, 1996, 2002) http://www.ibike.org/library/statistics‐data.htm, 
okunma tarihi: 12‐04‐2013. 

Endüstrileşmenin ve metropolleşmenin bir sonucu olarak şehirlerde yaşayan‐
ların doğaya olan ihtiyaçları gittikçe artmaktadır. Bunun en önemli sebebi kala‐
balık kentleşme  ile oluşan durumlardır  (Aslan  1993). Bu durumu;  Ibrahim ve 
Cordes (2002), Kalkan (2012), Kalkan ve Ardahan (2012); doğaya olan talebin ve 

Bildiriler  

ilginin  artmasındaki  temel  nedenleri,  bireylerin  serbest  zamanlarındaki  artış, 
taşıma  ve  ulaştırma  hizmetlerindeki  artış,  nüfus  artışı,  harcanabilir  gelirdeki 
artış, genel eğitim düzeyinin artması, iletişim ağlarının çoğalması ve globalleşen 
dünyanın küçük bir köye dönüşmesi, yer değiştirme  taleplerindeki  artış,  rek‐
lamların  etkisi  ve  reklamlardaki  artış,  kültürel  değişim,  bireyselleşme,  evlilik 
kurumundaki değişmeler, yalnız yaşayanların çoğalması, sağlık beklentisinin ve 
ihtiyaçlarındaki  değişim,  çevre  talebindeki  artış,  rekreasyon merkezleri  ve  iş‐
letmelerindeki artış olarak tanımlamıştır. 

Bunlara  ilaveten,  endüstrileşme ve metropolleşmenin  etkisi olarak gündelik 
bireylerin  yaşadıkları  yerlerdeki  hayatları  giderek  ağırlaşmakta  ve  bireylere 
negatif enerji yüklemektedir. Bu sebeple bireyler kalabalıktan, olumsuz enerji‐
nin yüklendiği yaşam alanlarından, aileden, çevreden,  işten, sorumluluktan ve 
günlük rutinden kaçmayı istemekteler. Bunlar da açık alan etkinliği yapmak için 
bisiklet kullanma talebinin artmasındaki önemli sebeplerden bazılarıdır (Sağcan 
1986). Bununla birlikte çevresel ve ekolojik bilincin artması bireyleri çevre dostu 
bir  araç  olan  bisiklet  kullanımına  da  yöneltmektedir  (Grescoe  2012).  Görsel 
medyada bisiklet dâhil diğer tüm açık alan etkinliklerinin daha fazla yer alması, 
malzeme  fiyatlarının  düşmesi,  malzemeye  daha  kolay  ulaşılması,  bireylerin 
yalnız veya aileyle beraber gerçekleştirdikleri yaşam biçimindeki değişme, do‐
ğaya ve doğada yapılacak tüm aktivitelere karşı bireysel, aile ve sosyal duruşta‐
ki pozitif  farklılaşma bireylerin  tüm açık alan etkinliklerine olan  talebi olumlu 
etkilemiştir (Ardahan 2011). 

Bireyi bisiklet kullanmaya motive eden faktörleri açıklamak için birçok yakla‐
şım vardır. Crandall (1980)   kişilik ve içinde bulunulan durumların etkili oldu‐
ğunu  savunurken,  Levy  (1979)  bisiklet  kullanımını  bireyin  kişiliğiyle  içinde 
olduğu  sosyal  koşulların  etkileşimiyle  açıklamaya  çalışmıştır.  Bunlara  ilave 
olarak;  İbrahim  ve Cordes  (2002)  bisiklet  kullanımı  ile  ilgili  faktörleri  İhtiyaç 
Teorisi (The Need Theory) ile açıklarken, Deci ve Ryan (1985)  Özgür İrade Teo‐
risi ile (The Self‐Determination Theory), Pintrich (2000) Başarılacak Amaç Teori‐
si ile (The Achievement Goal Theory), Engeström vd. (2003) Aktivite Teorisi ile 
(The Activity Theory) ile açıklamaya çalışmışlardır.  

Bisiklet kullanımını ele alan ve temelde ölçek geliştirme amacıyla yapılmış ça‐
lışmaları izleyen şekilde sıralanabilir;  

 Driver(1983) tarafından geliştirilen ve bireyleri herhangi bir rekreatif etkin‐
liğe motive  eden  faktörleri  açıklamakta  kullanılan  “Rekreasyon Deneyimi 
Tercih Ölçeği‐Recreation Experience Preference Domains, Scales And Core 
Statements”. 
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 Frederick‐Recascino   ve Schuster‐Smith   (2003) yarışmacı bisiklet kullanıcı‐
larının  içsel motivasyon unsurları ve rekabeti Özgür  İrade Teorisi  ile açık‐
lamaya çalışmıştır.  

 LaChausse (2006) çalışmasında yarışmacı ve rekreatif bisiklet kullanıcılarını 
bisiklet kullanmaya motive  eden  faktörleri belirlemek  için bir ölçek geliş‐
tirmiştir.   

 Skar ve diğ  (2008)  çalışmalarında dağ bisikleti  kullanıcılarını  bisiklet  kul‐
lanmaya motive eden unsurları belirlemek için bir ölçek geliştirmişlerdir.  

 Brown vd.  (2009) bisiklet kullanımını  ciddi boş zaman etkinliği olarak ele 
almış ve bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden unsurları iklim ve çevre‐
sel faktörleri, diğer motivasyonel unsurlarla beraber ele alarak bir ölçek ge‐
liştirmişlerdir.  

 Streicher ve Saayman  (2010)  çalışmasında bireyleri bisiklet kullanmaya ve 
günübirlik  veya uzun  turlara  yönelten  faktörleri  belirlemek  için  bir  ölçek 
geliştirmişlerdir.  

 Ritchie vd. (2010) çalışmalarında bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden 
ve bireyleri bisikletle seyehat etmeye yönelten faktörleri ele alarak iki farklı 
boyutu olan ölçek geliştirmişlerdir.  

Tüm bu çalışmalar, bisikletin rekreatif ya da sportif açıdan ele alınması ve 
ölçekler geliştirilmesi üzerinedir. Bu çalışmanın farkı, yukarıda da bahsedildiği 
üzere,  bisiklet  kullanımının  rekreatif,  yarışmacı  olmayan  sportif  kullanım  ve 
ulaşım olmak üzere  tüm kategorilerinin ele alınması ve Türkiye  için bir moti‐
vasyon ölçeği geliştirilmesidir. Giderek metrepolleşen ve kalabalıklaşan yaşam 
alanlarında sessiz ve iklim dostu bir ulaşım aracı olan bisikletin bireyler tarafın‐
dan neden kullanıldığının veya tercih edildiğinin bilinmesi oldukça önemlidir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı: Bu çalışmanın amacı bireyleri bisiklet kullanmaya motive 
eden faktörlerin belirlenerek bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden “Bisiklet 
Motivasyon Ölçeği’ni”  (BMÖ) geliştirmek ve Türk popülasyonu  için geçerlilik 
güvenirliliğini yapmaktır.   

Araştırma Modeli: Araştırma  tanımlayıcı bir araştırmadır ve bu çalışmaya ya‐
rışma  amaçlı bisiklet kullananların dışında  tüm  amaçlarla bisiklet kullananlar 
dahil  edilmişlerdir. Diğer  bir  deyişle;  bisikleti  yarışma  amaçlı  kullanan  birisi 
günlük yaşamında ulaşım ve/veya  rekreatif amaçlı bisiklet kullanıyor  ise kap‐
sama dahil edilmişlerdir.  
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Örneklem  Süreci,  Veri  Toplama  Aracı  ve  Değişkenler:  Türkiye’de  bisiklet 
kullanıcılarının sayıları kesin olarak belirlenememektedir. Bu çalışmada tesadü‐
fi örneklem metodu kullanılmıştır ve örneklem grubu 682 bisiklet kullanıcısın‐
dan  ( yaş=30.75 ± 10.72) oluşmaktadır. Bu çalışmada veri  toplama aracı olarak 
elektronik  anket  formu  kullanılmıştır. E‐form  sosyal medya üzerinden Türki‐
ye’nin her ilinde sosyal medya üzerinden örgütlenmiş bisiklet kullanıcı grupla‐
rına ve Türkiye Bisiklet Derneği’nin tüm şubelerine ve üyelerine gönderilmiştir. 
Cevaplanan ve veriler arasında tutarlılığı olan anketlerin hepsi değerlendirmeye 
alınmıştır. 1 Kasım 2012‐ 31 Mart 2013 tarihleri arasındaki geri dönüşler işleme 
alınmış  daha  sonraki  geri  dönüşler  alınmamıştır.  Elektronik  anket  formu  de‐
mografik  bilgilerin  yanında;  Ardahan  (2011),  Ardahan  (2012a),  Ardahan 
(2012b), Brown vd.  (2009), Chavez vd.  (1993), Driver  (1976, 1983), Hollenhorst 
vd. (1995), Frederick‐Recascino ve Schuster‐Smith (2003), Streicher, H. ve Saay‐
man, M. (2010), LaChausse (2006), Ritchie vd. (2010),  Skar vd. (2008), Kalkan ve 
Ardahan  (2012)  dan  alınan maddelere  yer  verilmiştir. Çalışmada  beşli  Likert 
ölçeği (1‐ Kesinlikle Katılmıyorum,…, 5‐ Kesinlikle Katılıyorum) kullanılmıştır.   

Açıklayıcı faktör analizi (AFA) kullanarak BMÖ ölçeğinin alt boyutları ortaya 
konulmuştur.  KMO  ve  Bartlett  küresellik  testlerinin  sonuçlarına  bakılarak 
AFA’nın uygulanabilirliliğine bakılmıştır. Faktör analizi sonucunda yapı geçer‐
liliğini test etmek için madde‐toplam istatistik analizi uygulanmıştır. Ölçeğin iç 
tutarlılığını değerlendirmek  için AFA sonucu oluşan alt boyutların Cronbachʹs 
Alpha  katsayılarına,  elde  edilen  her  iki  ölçeğin  faktörleri  arasındaki  ilişkiye 
bakmak  için  test Pearson Corelation Testi kullanılmış ve sonuçlar 0.01 ve 0.05 
anlamlılık düzeyinde sorgulanmıştır. 

BMÖ için AFA’ya toplam 81 madde alınmış ve altı maddenin varyansı 0.50’ın 
altında olduğu  için  faktör analizinden çıkarılmıştır.   BMÖ  için AFA’ya  toplam 
75 madde alınmış ve tüm maddelerin varyansı 0.50’ın üstünde olduğu için fak‐
tör  analizine  hepsi  dahil  edilmiştir.    Tablo‐2’de  verilen,  75 maddeden  oluşan 
BMÖ  ölçeğinin  Kaiser–Meyer–Oklin  değeri  0.952’dir  ve  ölçek  değeri  de  Kai‐
ser’in (1974) de öngördüğü biçimde (0.6) değerinin üstünde ve Bartlett’s Test of 
Sphericity (p<0.05) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar eldeki verilerin faktör ana‐
lizine uygun olduğunu göstermektedir. 

Çalışmada Varimax döndürme yöntemi kullanılmış ve ölçeğe ait faktör yükle‐
ri ve faktörleşme sonuçları 75 maddeden oluşan BMÖ için Tablo‐2 de verilmiş‐
tir. Elde  edilen  faktör dağılımlarına göre bireyleri bisiklet kullanmaya motive 
eden  maddeler  13  faktörde  gruplanmıştır.  Tablo‐3’de  faktörler  ve  maddeler 
arasındaki  korelasyon  değerleri  verilmiştir.  Buna  göre  faktörleşme  ilişkileri 
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doğru gerçekleşmiştir. Her grupta o maddenin korelasyon değerleri faktörleşti‐
ği grupta en yüksektir. 

BMÖ için 13 faktör oluşmuştur ve ölçeğin toplam Cronbach’s alpha katsayısı 
0.969 dur. Elde edilen faktörler, faktörlerde yer alan maddeler ve döndürülmüş 
öz  değerler  (DD);  Doğayı,  Hızı,  Zor  Koşullarla Mücadeleyi  Deneyimleme 
(DD= 8.712, K01, K02, K03, K04, K05, K06, K07, K08, K09, K10, K11, K12 ve K13), 
Fark Edilme, Kendini Gösterme (DD=7.578, K14, K15, K16, K17, K18, K19, K20, 
K21, K22, K23, K24, K25 ve K26), Ekolojik Duyarlılık, Farkındalık (DD=6.552, 
K27, K28, K29, K30, K31, K32 ve K33), Ulaşım (DD=4.902, K34, K35, K36, K37, 
K38, K39 ve K40), Fiziksel Aktivite ve Sağlık (DD= 3.824, K41, K42, K43, K44, 
K45 ve K46), Sosyalleşme (DD= 3.345, K47, K48, K49 ve K50), Kişisel Rekabet 
(DD=3.297, K51, K52, K53, K54, K55 ve K56), Tanıdıklarla Beraber Olma (DD= 
2.865, K57, K58, K59 ve K60), Uzaklaşma ve Dinlenme   (DD= 2.549, K61, K62, 
K63 ve K64), Özgürlük Hissi  (DD=2.240, K65, K66, K67 ve K68), Örnek Olma 
(DD=2.221, K69, K70 ve K71), Özgürce Yiyebilme  (DD=1.745, K72 ve K73) ve  
Coğrafik Uygunluk (DD= 1.577, K74 ve K75) şeklindedir. 

BULGULAR 

Bireylerin bisiklet kullanma nedenlerini belirlemek için açıklayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Bu  sebeple, bireylerin bisiklet kullanma nedenlerini Tablo‐4’de 
verilen 75 madde analize dâhil edilmiş ve Bartlett küresellik testi yapılarak Ki‐
kare=39899.948 ve P=0.000  elde  edilmiştir. Daha  sonra Keiser‐Meyer‐Olkin ör‐
neklem yeterlilik ölçümü (0.952) olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre, kul‐
lanılan  veri  setinin  faktör  analizine  uygun  olduğu  görülmektedir.  Varimax 
döndürme yöntemiyle elde edilen sonuçlara göre 75 madde, 1’den büyük özde‐
ğerlere  bakılarak  13  faktörde  toplanmış  ve  toplam  varyansın %68.542’si  açık‐
lanmıştır. Elde edilen ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri ise (0.969) olarak hesap‐
lanmıştır. Neden maddelerine  ilişkin yapılan  faktör analizine ait  tüm sonuçlar 
Tablo‐3’de verilmiştir. Elde edilen faktörler aşağıdaki gibi isimlendirilmişlerdir: 

F1: “Doğayı, Hızı ve Mücadeleyi Hissetme” faktörü bireylerin doğayı, bisiklet‐
le gerçekleştirecekleri hızı ve koşullarla olan mücadeleyi hissetmeleri ve başar‐
malarını  tarifleyen  unsurlardan  oluşur.  Bu  yapı;    “Doğada  olabildiğim  için”, 
“Yeni  bir  güç  ve  enerji  elde  ettiğim  için”,  “Hız  ve  hareketi  deneyimlediğim 
için”,  “Hız  ve  hareketle doğayı deneyimleyebilmek  için”,  “Etkinliğin  cazibesi 
beni  heyecanlandırdığı  için”,  “Bedenimi  kontrol  edebilmeyi  deneyimlediğim 
için”, “Ağır ve zor koşullarla başa çıkmayı öğrenebildiğim için”, “Beni cezbeden 
mekanlara gidebildiğim için”, “Kullandığım ekipmanların hızı deneyimlememe 
olanak  tanıdığı  için”, “Doğadaki değişimleri deneyimleyebilmek  için  (gündüz‐
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gece,  güneş‐yağmur  gibi)  ”,  “Değişik  beceriler  gerektiren  outdoor  aktiviteleri 
yapabilme  becerisi  kazandığım  için”,  “Riskle  mücadele  edebileceğim  için”, 
“Kendini geliştirmek ve yeni beceriler edinmek  istediğim  için” maddelerinden 
oluşmaktadır. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.934. 

F2:  “Fark Edilme  ve Kendini Gösterme”  faktörü  bireylerin  başkalarıyla  olan 
rekabetini, başkaları  tarafından  takdir edilme ve  fark edilme duygusunu, mal‐
zemelerini başkalarına göstermeyi, övülmeyi tarif eden maddelerden oluşur. Bu 
yapı; “Başkalarıyla yarışabildiğim  için”, “Takdir  edildiğim ve dikkat  çektiğim 
için”,  “Bisikletimi  ve  aksesuarlarımı  diğerlerine  gösterebilmek  için”,  “Bisiklet 
bir grubun parçası olmamı sağladığı  için”, “Aktivite yapma korkumu yenmek 
için”, “Etkinliğe gelecek ünlü birileri ile tanışmak, ilişki kurmak istediğim için”, 
“Tanıma‐tanınma arzusunda olduğum  için”, “Başkalarına yardım etme, sosyal 
sorumluluk isteğinde olduğum için”, “Sosyal güç elde etmek için”, “Başkalarıy‐
la rekabet edebildiğim için”,  “Başkalarının beni atletik bulması beni mutlu etti‐
ği için”, “Başkalarına bisiklet biniyorum demek beni mutlu ettiği için” ve “Bisik‐
lete binmek  siyasi/politik bir duruş  sağladığı  için” maddelerinden oluşmakta‐
dır. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.911. 

F3:  “Ekolojik Duyarlılık,  Farkındalık”  faktörü  bireylerin  bisiklet  kullanarak 
yarattıkları hava kirliliği, trafik yoğunluğu, karbon salımı, karbon ayak izi gibi 
ekolojik kirlenme unsurları ve ekolojik duyarlılıklarını  tarif eden maddelerden 
oluşur. Bu yapı; “İklim dostu bir araç olduğu için”, “Bisiklet misyonuna destek 
olmak  için”,  “Bisiklet kullanıcılarının  trafikte  saygı görmesini  sağlamak  için”, 
“Gezegenin geleceği  için”, “Küresel  ısınmayı önlemek  için”, “Karbon  salımını 
azaltmak  için” ve  “Birçok  toplumsal olayla  ilgilenmek ve bu konulara dikkat 
çekmek için” maddelerinden oluşur. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.927. 

F4: “Ulaşım” faktörü bisikleti gündelik işleri halletmek için ulaşım amacı olarak 
kullanmayı tarif eder. Bu yapı; “Bir yerden bir başka yere kolaylıkla gidebildi‐
ğim için”, “Etkili bir ulaşım aracı olduğu için”, “Trafikte zaman kazanmak için”, 
“Park sorunu olmadığı için”, “Ulaşımda yakıt maliyeti olmadığı için”, “Bir yer‐
den bir başka yere giderken aynı zamanda egzersiz yapabildiğim  için” ve “Bi‐
sikletin  bir  ulaşım  aracı  olduğunu  göstermek  için”  maddelerinden  oluşur. 
Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.908. 

F5:  “Fiziksel Aktivite  ve  Sağlık”  faktörü  bireylerin  bisikleti  fiziksel  aktivite 
yapabilmek ve daha sağlıklı bir bedene sahip olabilmek  için kullanmasını tarif 
eder. Bu yapı; “Egzersiz ve antrenman yapmak için”, “Sağlığımı koruyabilmek 
için”, “Vücudumu daha bir bütün olarak kullanabildiğim için”, “Fiziksel aktivi‐
te yapmak istediğim için”, “Bisiklete bindiğimde yenilenmiş ve tazelenmiş his‐
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settiğim  için”  ve  “Bisiklete  binmek  kronik  birçok  hastalıktan  koruduğu  için” 
maddelerinden oluşur. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.837. 

F6:  “Sosyalleşme”  faktörü  bireyle  bisiklete  binme  aktivitesine  katılan  diğer 
bisiklet kullanıcıları arasında bisiklet aktivitesinden önce, aktivite süresince ve 
bisiklet  aktivitesi  sonrasında  fiziksel  ve  duygusal  olarak  geliştirilen  ve/veya 
sürdürülen ve yaratılan unsurlardan oluşur. Bu yapı; “Aynı şeyleri yapmaktan 
keyif alan başkalarıyla birlikte olabilmek için”, “Okul/İş arkadaşlarımla beraber 
olabildiğim  için”,  “Sosyal  ilişki  kurmak,  yeni  insanlarla  tanışmak  veya  onları 
gözlemek istediğim için” ve “Okul/İş dışındaki sosyal dünyadan arkadaşlarımla 
birlikte olabildiğim  için” maddelerinden oluşur. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 
0.765. 

F7: “Kişisel Rekabet”  faktörü kişinin  tamamen kendiyle yaşadığı ve kendi  iç 
dünyasında yaşadığı daha iyi olma, kendiyle mücadele etme, kendini gerçekleş‐
tirme  boyutlarını  tarif  eder. Bu yapı;  “Doğada  benim  için uyarıcı unsur veya 
davetkâr yapıya  rahatlıkla gidebildiğim  için”, “Kendimi gerçekleştirmek  için”, 
“Mücadele  ruhunu  geliştirdiği  ve  baş  kaldırmak  için”,  “Başarı  arzuladığım 
için”, “Kendimle rekabet edebildiğim  için” ve “Bedenimi ve ruhumu geliştire‐
rek, rehabilite edebildiğim  için” maddelerinden oluşur. Cronbachʹs Alpha kat‐
sayısı = 0.866. 

F8: “Tanıdıklarla Beraber Olma” faktörü bisiklet aktivitesini bireyin arkadaşla‐
rı dışındaki yakın dünyasındaki ve çevresindeki kişilerle beraber olma, bir anı, 
bir  süreci  beraber  yaşama  boyutlarını  tarif  eder.  Bu  yapı;    “Partnerimle  (Kız 
veya Erkek Arkadaş) olabildiğim  için”, “Komşularımla olabildiğim  için”, “Ai‐
lemle  birlikte  olabildiğim  için”  ve  “Yaşadığım  yerdeki  tanıdıklarımla  birlikte 
olabildiğim için” maddelerinden oluşur.  Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.819. 

F9: “Uzaklaşma ve Dinlenme” faktörü bireylerin günlük rutinden, kalabalıktan 
uzaklaşma,  sakinleşme, dinlenme durumunu  tarif  eder. Bu yapı;  “Günlük  ru‐
tinden uzaklaşmak için”, “Kalabalıktan ve stresten uzaklaşmak için”, “Sakinlik 
ve sessizlik bulduğum  için” ve “Dinlenme  istediğim  için” maddelerinden olu‐
şur. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.833. 

F10: “Özgürlük Hissi” faktörü bisiklete binmenin bireyi özgürleştirmesini, her 
yaşta yapılabilmesini, basitliğini ve  içinde bulunulan coğrafyada veya çevrede 
başka unsurları rahatsız etmeden sessizce ve hızla hareket edebilme duygusunu 
tarif eder. Bu yapı; “Özgürlük hissi verdiği için”, “Sessizce ve hızlı hareket etme 
duygusunu sevdiğim  için”, “Bisikletin basitliğini sevdiğim  için” ve “Her yaşta 
yapılabildiği için” maddelerinden oluşur. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.827. 

Bildiriler  

F11: “Örnek Olma” faktörü aile bireyleri dahil başkalarına iyi örnek olabilmeyi 
tarif eder. Bu yapı; “Aile bireylerine örnek olmak  için”, “Çevremdeki bireylere 
örnek olmak için” ve “Toplumdaki bireylere örnek olmak için” maddelerinden 
oluşur. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.931. 

F12: “Özgürce Yiyebilme”  faktörü herhangi bir diyet yapma gereği hissetme‐
den bireyin dilediği şeyleri dilediği gibi yiyebilmesini tarif eder. Bu yapı; “Bisik‐
lete bindiğim zaman dilediğim gibi yemek yiyebildiğim için” ve “Bisiklete bin‐
mek kilomu kontrol etmemi sağladığı  için” maddelerinden oluşur. Cronbachʹs 
Alpha katsayısı = 0.732. 

F13: “Coğrafik Uygunluk” faktörü bisiklete binmenin en önemli koşullarından 
biri olan o yörenin coğrafik ve  iklim olarak bisiklete binmeye uygun olmasını 
tarif eder. Bu yapı  ; “Bulunduğum yer bisiklet coğrafik olarak binmeye müsait 
olduğu  için”  ve  “Bulunduğum  yer  trafik  yoğunluğu  olarak  bisiklet  binmeye 
müsait olduğu için” maddelerinden oluşur. Cronbachʹs Alpha katsayısı = 0.637. 

TARTIŞMA  

Bu çalışmada bireyleri bisiklet binmeye motive eden faktörler ölçeğinin (BMÖ) 
Türk popülasyonu için geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmıştır.   

BMÖ nin 13 alt boyutu  İhtiyaç Teorisiyle açıklanabilir  (3;  Ibrahim ve Cordes 
2002). Bazı faktörler ise bir veya daha fazla İhtiyaç Teorisi bileşenleriyle açıkla‐
nabilir. Fiziksel aktivite ve Sağlık, Uzaklaşma ve Dinlenme, Özgürce Yiyebilme 
faktörleri fiziksel ihtiyaçlar olarak kabul edilebilirken, Sosyalleşme, Tanıdıklarla 
Beraber Olma, Özgürlük Hissi, Örnek Olma, Kişisel Rekabet,  Fark Edilme  ve 
Kendini Gösterme faktörleri bir gruba ait olma ve kendini gerçekleştirme ihtiya‐
cı ile ilişkilidir. Bunlara ilave olarak, Ekolojik Duyarlılık ve Farkındalık, Ulaşım 
faktörleri kendini gerçekleştirme ihtiyacı ile ilişkilidir.   

Bireyi rekreatif spor etkinliklerine katılmaya motive etmek için kullanılan teo‐
rilerden  birisi  olan  Başarılacak  Amaç  Teorisi  ile  (Achievement  Goal  Theory; 
AGT) (Dweck 1986; Nicholls 1989; Ames 1992; Roberts 1993) açıklanan nedenler 
iki grupta toplanmaktadır. Bu teoride  iki alt amaç tanımı vardır. Birincisi “ego 
merkezli amaç (ego goals)”, diğeri “görev merkezli amaç (task goals)” tır. “Fark 
edilme, Kendini Gösterme” faktörü ego merkezli motivasyonu açıklarken, “Do‐
ğayı, Hızı, Zor Koşularla Mücadeleyi Deneyimleme”, “Ekolojik Duyarlılık, Far‐
kındalık”, “Ulaşım”, “Fiziksel Aktivite ve Sağlık”, “Sosyalleşme”, “Kişisel Re‐
kabet”,  “Tanıdıklarla  Beraber  Olma”,  “Uzaklaşma  ve  Dinlenme”,  “Özgürlük 

                                                                                    
3 - http://changingminds.org/explanations/needs/maslow.htm Downloaded in 02/12/2012 



II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 

Hissi”, “Örnek Olma” ve “Özgürce Yiyebilme” ise görev merkezli motivasyonel 
unsurlardır.  

Buna ilave olarak Deci ve Ryan (1985) tarafından geliştirilen Özgür İrade Teo‐
risi’ni (The Self‐determination Theory‐ SDT) oluşturan; iç kaynaklı motivasyon 
(intrinsic  motivation)  ve  dış  kaynaklı  motivasyon  (extrinsic  motivation)  ile 
BMÖ’deki  faktörler açıklanabilir. Faktörlerin  tamamı F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, 
F8, F9, F10, F11, F12 ve F13 iç motivasyondan kaynaklı maddeleri içerirken, F1, 
F2 ve F3 faktörleri dış kaynaklı motivasyonu tarifleyen maddeler de içermekte‐
dir.  

Engeström vd. (2003) ortaya koyduğu Aktivite Teorisi ile de BMÖ’deki faktör‐
ler ve maddeler  açıklanabilir.   F1, F5 ve F7 nolu  faktörler Aktivite Teorisi  ile 
açıklanabilir.  

Brown  vd.  (2009)  çalışmasında  bireyleri  bisiklet  kullanmaya  yönelten  39 
madde  beş  faktör de gruplanmışlardır. Onların  çalışmaları  sonucunda  oluşan 
“Sosyalleşme‐Social”,  “Kendini  Gerçekleştirme  ve  Özgürlük  Hissi‐
Embodiment”, “Kendini Gösterme‐Self‐presentation”, “Fiziksel Sağlık‐Physical 
health  outcomes”  ve  “İklim  ve Çevresel Gerekçeler‐Exploring  environments” 
faktörler ve bu  faktörlerde yer  alan maddeler, mevcut  çalışmada BMÖ ölçeği 
içinde  yine  aynı  veya  benzer  isimlerle  isimlendirilmiş maddelerle  faktörlerde 
yer almaktadır. Diğer bir deyişle Brown vd.  (2009) çalışmaları BMÖ ölçeğinin 
faktörleşmesi ile örtüşmektedir. 

Bunun yanında Skar vd. (2008)  in çalışmasında bireyleri bisiklet kullanmaya 
yönelten 27 madde yedi faktörde gruplanmıştır. Onların çalışmaları sonucunda 
oluşan,  “Hız  ve Heyecan‐Speed  and  excitement”,  “Fiziksel Aktivite‐  Physical 
exercise”,  “Kendini  Yenileme‐Contemplation”,  “Mücadele  etme  ve  Başkaldır‐
ma‐Managing  challenges”,  “Sosyalleşme‐Social  relations”,  “Dikkat  Çekme  ve 
Malzemeleri Gösterme‐Equipment and attention” ve “Doğa ve Mekanın Çekici‐
liği‐ Nature and place”  faktörler ve bu  faktörlerde yer alan maddeler, mevcut 
çalışmada  BMÖ  ölçeği  içinde  yine  aynı  veya  benze  isimlerle  isimlendirilmiş 
maddelerle faktörlerde yer almaktadır. Diğer bir deyişle Skar vd. (2009) çalışma‐
ları BMÖ ölçeğinin faktörleşmesi ile örtüşmektedir. 

Frederick‐Recascino  ve Schuster‐Smith  (2003) çalışmasında yarışmacı karak‐
terdeki bisiklet kullanıcılarının içsel motivasyon faktörleri ile rekabeti ele almış‐
tır.  Çalışmalarında  “İlgi  ve  Zevkle  İlgili  Motivasyonel  unsurları‐  Inte‐
rest/Enjoyment Motivation”, “Rekabetçi Motivasyon‐ Competence Motivation” 
ve  “Dış  Görünüşle  İlgili Motivasyon‐Apperance Motivation”  faktörler  ve  bu 
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faktörlerde yer alan maddeler, mevcut çalışmada BMÖ ölçeği  içinde yine aynı 
veya  benze  isimlerle  isimlendirilmiş  maddelerle  faktörlerde  yer  almaktadır. 
Diğer  bir  deyişle  Frederick‐Recascino    ve  Schuster‐Smith    (2003)  çalışmaları 
BMÖ ölçeğinin faktörleşmesi ile örtüşmektedir 

Bunun yanında Streicher ve Saayman’in (2010), çalışmasında bireyleri bisiklet 
kullanmaya yönelten 22 madde beş faktörde gruplanmıştır. Onların çalışmaları 
sonucunda  oluşan,  “Sosyalleşme‐Socialisation”,  “Etkinliğin  Çekiciliği‐Event 
Attractiveness”, “Kişisel Motivasyonel Unsurlar‐ Personal motivation”, “Kaçma 
ve Dinlenme‐ Escape and relaxation” ve “Etkinliğin Özelliği‐ Event attributes” 
faktörler ve bu  faktörlerde yer  alan maddeler, mevcut  çalışmada BMÖ ölçeği 
içinde yine aynı veya benze isimlerle isimlendirilmiş maddelerle faktörlerde yer 
almaktadır. Diğer  bir  deyişle  Streicher  ve  Sayman’in  (2010)  çalışmaları  BMÖ 
ölçeğinin faktörleşmesi ile örtüşmektedir. 

Yukarıdaki çalışmalara ilave olarak LaChausse (2006) çalışmasında yarışmacı 
ve  rekreatif  bisiklet  kullanıcılarını  bisiklet  kullanmaya motive  eden  faktörler 
dokuz faktörle ele alınmıştır. Bunlar “Sağlık Odaklı Gerekçeler‐Health Orienta‐
tion”, “Kilo Kontrolü‐ Weight Concern”, “Amaca Ulaşmak‐Goal Achievement”, 
“Rekabet  Etme‐Competition  ”,  “Tanınma,  Fark  Edilme‐Recognition”,  “İlişki 
Kurma,  Sosyalleşme‐Affiliation”,  “Psikolojik  gerekçeler‐Coping”,  “Hayatın 
Anlamı‐Life Meaning”  ve  “Kendini Gerçekleştirme‐Self‐  Esteem”  faktörler  ve 
bu  faktörlerde  yer  alan maddeler, mevcut  çalışmada  BMÖ  ölçeği  içinde  yine 
aynı veya benze  isimlerle  isimlendirilmiş maddelerle  faktörlerde yer almakta‐
dır. Diğer bir deyişle LaChausse (2006)   çalışması BMÖ ölçeğinin faktörleşmesi 
ile örtüşmektedir. 

Ritchie vd. (2010) çalışmalarında bireyleri bisiklet kullanmaya motive eden ve 
seyahat etmeye yönelten  faktörleri ele almışlardır.  İki  farklı grupta ölçeklenen 
çalışmada 12 madde ve üç faktörden oluşan “Kalıcı Tutum Faktörleri‐ Enduring 
Involvement  Factors”,“Zevk  Alma‐  Enjoyment”,  “Kendini  Açıklama‐Self‐
expression”  ve  “Odaklılık‐ Centrality”  ve  17 madde  ve  beş  faktörden  oluşan 
“İten Motivasyonel Faktörler‐Push Motivation Factors”, “Macerayı Deneyimle‐
me‐Adventure  experiences”,  “Rekabet  Etme‐Competence  mastery”,  “Kişisel 
Rekabet‐ Personal  challenge”,  “Dinlenme/Kaçma‐ Relaxation/escape” ve  “Sos‐
yalleşme‐  Social  encounters”  faktörler  ve  bu  faktörlerde  yer  alan  maddeler, 
mevcut çalışmada BMÖ ölçeği içinde yine aynı veya benzer isimlerle isimlendi‐
rilmiş  maddelerle  faktörlerde  yer  almaktadır.  Diğer  bir  deyişle  Ritchie  vd. 
(2010) çalışması BMÖ ölçeğinin faktörleşmesi ile örtüşmektedir. 
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Bunlara ilave olarak Driver (1983) tarafından geliştirilen ve bireyleri herhangi 
bir rekreatif etkinliğe motive eden unsurları açıklamakta kullanılan “Recreation 
Experience Preference Domains, Scales And Core Statements” da yer alan ana 
başlıklar ve alt maddeler mevcut çalışmada BMÖ ölçeği  içinde yine aynı veya 
benze isimlerle isimlendirilmiş maddelerle faktörlerde yer almaktadır. Diğer bir 
deyişle Driver (1983)  çalışması BMÖ ölçeğinin faktörleşmesi ile örtüşmektedir. 

SONUÇ 

Tüm bu anlatılanlardan sonra; BMÖ ölçeğinin Cronbach’s Alpha katsayısı 0.969 
ve ölçeğin açıkladığı varyans %68.542 olarak bulunmuştur. BMÖ ölçeğinin bire‐
yi bisiklet binmeye motive eden faktörlerin açıklanmasında Türk popülasyonu 
için açıklamaya yeterli olduğu sonucuna varılabilir. 
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EKLER 
Tablo 2. Bireyleri Bisiklet Binmeye Motive Eden Faktörler için Faktör Analizi 

KMO and Bartlett's Test         
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.952   

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 39899,948   

 df 2775   

  Sig. 0,000    

 Faktörler ve Faktör Yükleri Ortak Varyans  
M ± SD Maddeler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

K01 0,558 -0,055 0,232 0,032 0,076 0,178 0,191 0,012 0,262 -0,077 0,048 0,174 0,152 0,575 4,28 ± 0,86 
K02 0,525 0,038 0,304 0,093 0,303 0,007 0,104 -0,017 0,315 0,022 -0,026 0,134 0,099 0,610 4,20 ± 0,89 
K03 0,752 0,207 0,036 0,108 0,094 -0,020 -0,002 0,041 0,026 0,238 0,051 -0,107 -0,037 0,705 3,86 ± 1,11 
K04 0,804 0,144 0,094 0,086 0,070 0,010 0,078 0,058 0,084 0,166 0,030 -0,028 -0,043 0,735 3,93 ± 1,05 
K05 0,657 0,203 0,146 0,083 0,135 0,097 0,034 -0,021 0,129 0,166 0,046 -0,041 0,041 0,580 3,98 ± 1,04 
K06 0,691 0,115 0,229 0,079 0,271 0,037 0,126 0,065 0,137 0,154 -0,021 0,107 -0,031 0,699 4,06 ± 0,94 
K07 0,681 0,105 0,169 0,126 0,258 0,066 0,185 0,020 0,111 0,080 -0,004 0,096 0,027 0,653 4,11 ± 0,97 
K08 0,573 0,054 0,147 0,192 0,076 0,215 0,057 0,048 0,321 0,053 0,009 0,044 0,067 0,559 4,06 ± 1,01 
K09 0,687 0,193 0,056 0,096 0,158 0,112 0,146 0,158 0,012 0,059 0,137 -0,002 0,058 0,631 3,44 ± 1,18 
K10 0,589 0,067 0,196 0,140 -0,021 0,370 0,223 0,131 0,103 -0,048 0,099 0,181 0,040 0,670 3,75 ± 1,07 
K11 0,677 0,094 0,191 0,123 0,132 0,257 0,182 0,127 0,016 -0,095 0,009 0,159 0,082 0,694 3,75 ± 1,11 
K12 0,735 0,086 0,164 0,138 0,122 0,160 0,226 0,104 -0,066 -0,017 0,075 0,051 0,056 0,712 3,84 ± 1,06 
K13 0,409 0,259 0,171 0,095 0,230 0,274 0,358 0,072 0,139 0,012 -0,028 0,100 -0,012 0,565 3,67 ± 1,13 
K14 0,297 0,583 0,002 0,029 0,211 0,053 0,119 0,213 -0,167 0,008 0,120 -0,233 -0,013 0,633 2,56 ± 1,24 
K15 0,187 0,694 0,070 0,075 0,143 0,111 0,066 0,115 -0,120 0,113 0,180 -0,038 -0,016 0,638 2,55 ± 1,20 
K16 0,047 0,711 0,009 0,032 -0,066 -0,049 0,005 0,360 -0,054 -0,009 -0,048 0,055 0,039 0,656 1,77 ± 0,99 
K17 0,035 0,575 0,178 0,092 0,142 0,452 0,064 0,043 0,068 0,031 -0,032 -0,016 0,000 0,610 2,94 ± 1,27 
K18 -0,005 0,702 0,085 0,042 -0,030 0,128 0,003 0,233 0,132 -0,006 -0,107 0,107 -0,136 0,632 2,12 ± 1,19 
K19 0,030 0,771 0,092 0,030 -0,049 0,052 0,041 0,167 0,111 -0,133 -0,023 0,119 0,127 0,700 1,94 ± 1,09 
K20 0,048 0,791 0,047 0,029 -0,021 0,110 0,141 0,058 0,100 -0,084 0,031 0,062 0,130 0,705 2,11 ± 1,18 
K21 0,126 0,434 0,356 0,134 0,074 0,351 0,208 0,140 0,171 -0,150 0,194 0,034 0,016 0,631 3,10 ± 1,23 
K22 0,115 0,696 0,144 0,037 -0,047 0,180 0,278 0,015 0,117 -0,069 0,051 0,073 0,064 0,662 2,46 ± 1,23 
K23 0,254 0,659 -0,010 0,028 0,151 0,025 0,313 0,106 -0,109 0,043 0,103 -0,196 0,061 0,699 2,65 ± 1,28 
K24 0,192 0,675 -0,036 0,052 0,100 0,007 0,036 0,009 -0,111 0,152 0,140 0,285 0,161 0,670 2,58 ± 1,25 
K25 0,111 0,595 0,080 0,124 0,104 0,024 0,062 -0,046 -0,106 0,195 0,205 0,263 0,148 0,588 2,87 ± 1,30 
K26 0,030 0,367 0,279 0,144 -0,230 -0,135 0,032 0,250 0,199 0,037 0,186 0,317 -0,020 0,545 2,56 ± 1,31 
K27 0,227 0,005 0,656 0,411 0,118 0,067 0,063 0,032 -0,002 0,114 0,042 -0,013 0,086 0,697 4,27 ± 0,92 
K28 0,174 0,113 0,672 0,257 0,158 0,135 0,069 -0,008 0,078 0,153 0,154 -0,072 -0,050 0,670 4,08 ± 0,99 
K29 0,185 0,143 0,676 0,264 0,120 0,102 0,112 0,013 0,077 0,171 0,182 -0,011 -0,042 0,689 4,01 ± 1,03 
K30 0,228 0,066 0,861 0,165 0,093 0,081 0,087 0,072 0,013 0,046 0,050 0,043 0,053 0,862 3,93 ± 1,09 
K31 0,207 0,088 0,865 0,184 0,084 0,062 0,061 0,094 0,049 0,068 0,044 0,046 0,072 0,871 3,88 ± 1,10 
K32 0,226 0,078 0,854 0,221 0,097 0,087 0,064 0,066 0,034 0,065 0,082 0,066 0,052 0,880 3,93 ± 1,07 
K33 0,064 0,302 0,499 0,119 -0,113 0,091 0,171 0,124 0,258 0,033 0,362 0,210 0,018 0,668 3,08 ± 1,26 
K34 0,135 0,067 0,166 0,821 0,100 0,115 0,126 0,060 0,055 0,141 0,001 0,062 0,024 0,795 3,99 ± 1,00 
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K35 0,167 0,066 0,234 0,841 0,096 0,118 0,081 0,016 0,045 0,101 0,026 0,039 0,062 0,842 4,07 ± 1,01 
K36 0,176 0,119 0,211 0,831 0,018 0,084 0,074 0,008 0,066 0,048 0,080 -0,011 0,066 0,811 3,85 ± 1,11 
K37 0,059 0,059 0,235 0,715 0,013 -0,015 -0,015 0,176 0,063 -0,030 0,079 0,079 0,167 0,650 3,61 ± 1,27 
K38 0,156 0,051 0,365 0,722 0,059 0,042 -0,021 -0,017 0,013 0,101 0,091 0,030 0,063 0,711 4,04 ± 1,12 
K39 0,167 0,102 0,177 0,556 0,333 0,126 0,067 0,004 0,039 0,245 0,052 0,207 0,036 0,618 4,05 ± 0,94 
K40 0,098 0,111 0,494 0,428 0,061 0,173 0,068 -0,033 0,090 0,169 0,295 0,047 -0,050 0,617 4,11 ± 1,04 
K41 0,259 0,078 0,031 0,060 0,793 0,018 0,072 -0,008 0,047 -0,035 0,027 -0,035 0,019 0,718 4,19 ± 0,85 
K42 0,245 0,051 0,187 0,085 0,765 0,071 -0,004 -0,053 0,155 0,028 0,078 0,024 0,050 0,732 4,35 ± 0,76 
K43 0,388 0,035 0,215 0,099 0,645 0,074 0,100 0,060 0,193 0,031 -0,013 0,050 0,006 0,684 4,19 ± 0,85 
K44 0,183 0,005 0,048 0,122 0,575 0,097 0,270 0,071 0,166 0,191 0,022 0,146 0,041 0,556 4,25 ± 0,79 
K45 0,345 0,001 0,202 0,131 0,357 0,123 0,292 0,093 0,329 0,193 -0,097 0,086 0,014 0,576 4,12 ± 0,91 
K46 0,201 0,176 0,268 0,133 0,441 0,035 0,221 0,087 -0,013 0,133 0,205 0,408 0,109 0,651 3,65 ± 1,12 
K47 0,430 0,157 0,161 0,074 0,094 0,671 0,034 0,127 0,016 0,047 0,045 -0,025 0,124 0,737 3,89 ± 1,01 
K48 0,323 0,104 0,106 0,138 0,054 0,751 0,065 0,192 0,038 0,076 0,143 0,037 0,053 0,786 3,77 ± 1,05 
K49 0,116 0,423 0,200 0,139 0,104 0,587 0,167 0,045 0,147 -0,025 0,081 0,008 0,034 0,667 3,43 ± 1,17 
K50 0,166 0,191 0,108 0,118 0,055 0,740 0,177 0,210 0,082 0,132 0,128 0,052 0,065 0,763 3,51 ± 1,12 
K51 0,340 0,161 0,216 0,144 -0,002 0,226 0,489 0,112 0,221 -0,057 0,028 0,237 0,014 0,621 3,53 ± 1,15 
K52 0,185 0,299 0,132 0,079 0,072 0,146 0,648 -0,009 0,132 0,099 0,071 0,120 0,007 0,641 3,44 ± 1,23 
K53 0,359 0,315 0,136 0,061 0,067 0,075 0,610 0,004 0,081 0,136 0,159 0,068 -0,031 0,689 3,49 ± 1,17 
K54 0,329 0,500 0,097 0,008 0,140 0,056 0,563 0,025 -0,066 0,035 0,182 -0,097 0,054 0,759 3,09 ± 1,30 
K55 0,311 0,338 0,081 0,043 0,261 0,053 0,598 0,013 -0,055 0,075 0,140 -0,083 0,038 0,685 3,53 ± 1,23 
K56 0,276 0,048 0,167 0,144 0,280 0,145 0,496 0,068 0,266 0,310 0,031 0,010 0,004 0,645 4,09 ± 0,91 
K57 0,279 0,066 0,053 0,033 0,019 0,277 0,036 0,620 0,009 0,067 0,162 0,062 -0,012 0,584 3,01 ± 1,22 
K58 0,056 0,351 0,099 0,032 0,045 0,141 0,016 0,780 0,052 0,068 0,001 -0,015 0,010 0,775 2,29 ± 1,09 
K59 0,111 0,225 0,014 0,040 0,022 0,055 0,010 0,729 0,021 -0,026 0,105 0,023 0,157 0,638 2,38 ± 1,14 
K60 0,011 0,437 0,110 0,106 -0,001 0,115 0,066 0,694 0,091 -0,002 -0,015 0,035 0,090 0,731 2,20 ± 1,15 
K61 0,425 -0,045 0,136 0,010 0,268 0,077 0,052 0,033 0,614 0,135 0,125 -0,039 0,055 0,698 4,32 ± 0,82 
K62 0,469 0,037 0,038 0,095 0,123 0,086 -0,001 0,013 0,576 0,146 0,193 -0,123 0,082 0,666 4,27 ± 0,87 
K63 0,433 -0,010 0,116 0,124 0,256 0,103 0,138 0,032 0,563 0,111 0,083 -0,026 0,091 0,657 4,22 ± 0,82 
K64 0,214 0,037 0,097 0,127 0,247 0,098 0,313 0,214 0,530 0,236 0,053 0,063 -0,045 0,632 3,86 ± 0,99 
K65 0,339 -0,055 0,349 0,217 0,138 0,118 0,140 -0,111 0,235 0,455 0,000 -0,091 0,072 0,627 4,51 ± 0,72 
K66 0,427 0,051 0,201 0,211 0,029 0,084 0,100 0,009 0,123 0,622 0,049 0,014 0,058 0,695 4,21 ± 0,93 
K67 0,148 -0,012 0,218 0,230 0,077 0,008 0,104 0,097 0,149 0,673 0,012 0,225 0,054 0,678 4,17 ± 0,96 
K68 0,205 -0,050 0,418 0,213 0,160 0,128 0,180 0,063 0,148 0,506 0,081 0,071 0,243 0,691 4,29 ± 0,88 
K69 0,138 0,204 0,364 0,099 0,094 0,149 0,174 0,246 0,112 0,013 0,615 0,131 0,055 0,735 3,31 ± 1,22 
K70 0,106 0,186 0,448 0,195 0,099 0,196 0,169 0,098 0,129 0,026 0,692 0,112 0,020 0,880 3,65 ± 1,11 
K71 0,112 0,171 0,481 0,202 0,093 0,199 0,139 0,095 0,129 0,056 0,672 0,114 0,003 0,875 3,68 ± 1,10 
K72 0,178 0,390 0,005 0,178 0,096 0,089 0,093 0,063 -0,067 0,152 0,110 0,574 0,094 0,622 2,87 ± 1,26 
K73 0,073 0,311 0,074 0,169 0,448 0,056 0,056 0,044 -0,037 0,107 0,180 0,570 0,028 0,717 3,38 ± 1,19 
K74 0,081 0,115 0,140 0,198 0,152 0,148 0,065 0,081 0,095 0,137 0,040 0,012 0,752 0,730 3,72 ± 1,13 
K75 0,098 0,279 -0,006 0,133 -0,028 0,034 -0,039 0,139 0,018 0,022 -0,005 0,080 0,771 0,729 2,94 ± 1,25 

Cronbach's Alpha değerleri 0,934 0,911 0,927 0,908 0,837 0,756 0,866 0,819 0,833 0,827 0,931 0,732 0,637 Tüm ölçeğin 
Cronbach's Alpha değeri 0.969 Döndürülmüş Öz Değerler 8,712 7,578 6,552 4,902 3,824 3,345 3,297 2,865 2,549 2,240 2,221 1,745 1,577 

Döndürülmüş Varyans %’si 11,616 10,104 8,736 6,536 5,099 4,46 4,396 3,82 3,399 2,986 2,961 2,327 11,616 
Döndürülmüş Birikimli Varyans %’si 11,616 21,719 30,455 36,991 42,09 46,55 50,946 54,766 58,165 61,151 64,113 66,439 68,542 
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Tablo 3. Motivasyonel Faktörler İçin Madde Korelasyon Değerleri   
 

Maddeler 
Maddeler ile Faktörler Arasındaki Korelasyon Değerleri 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 

K01 0,664** 0,194** 0,394** 0,284** 0,443** 0,405** 0,461** 0,194** 0,509** 0,403** 0,333** 0,219** 0,197** 
K02 0,689** 0,234** 0,460** 0,368** 0,593** 0,336** 0,448** 0,163** 0,567** 0,467** 0,337** 0,263** 0,201** 
K03 0,746** 0,315** 0,298** 0,287** 0,424** 0,329** 0,435** 0,225** 0,438** 0,431** 0,230** 0,221** 0,196** 
K04 0,806** 0,307** 0,352** 0,297** 0,457** 0,364** 0,501** 0,243** 0,512** 0,445** 0,257** 0,229** 0,173** 
K05 0,735** 0,337** 0,376** 0,318** 0,467** 0,408** 0,477** 0,227** 0,478** 0,429** 0,302** 0,259** 0,240** 
K06 0,811** 0,320** 0,443** 0,358** 0,614** 0,396** 0,531** 0,253** 0,545** 0,525** 0,350** 0,301** 0,188** 
K07 0,792** 0,314** 0,413** 0,363** 0,580** 0,414** 0,549** 0,218** 0,541** 0,482** 0,330** 0,324** 0,204** 
K08 0,707** 0,252** 0,391** 0,385** 0,433** 0,455** 0,435** 0,244** 0,558** 0,451** 0,322** 0,215** 0,219** 
K09 0,770** 0,396** 0,348** 0,303** 0,496** 0,445** 0,530** 0,324** 0,475** 0,397** 0,361** 0,313** 0,252** 
K10 0,730** 0,352** 0,452** 0,378** 0,415** 0,584** 0,540** 0,343** 0,483** 0,407** 0,421** 0,310** 0,224** 
K11 0,794** 0,364** 0,430** 0,355** 0,503** 0,520** 0,521** 0,314** 0,482** 0,397** 0,367** 0,313** 0,250** 
K12 0,809** 0,344** 0,417** 0,358** 0,498** 0,483** 0,548** 0,277** 0,448** 0,437** 0,375** 0,273** 0,215** 
K13 0,684** 0,454** 0,402** 0,331** 0,547** 0,527** 0,618** 0,307** 0,461** 0,372** 0,394** 0,331** 0,241** 
K14 0,390** 0,671** 0,209** 0,159** 0,291** 0,358** 0,440** 0,398** 0,193** 0,126** 0,254** 0,329** 0,184** 
K15 0,366** 0,764** 0,282** 0,250** 0,283** 0,386** 0,460** 0,392** 0,162** 0,184** 0,376** 0,382** 0,231** 
K16 0,166** 0,708** 0,132** 0,112** 0,052 0,222** 0,286** 0,506** -0,001 0,012 0,185** 0,305** 0,232** 
K17 0,325** 0,665** 0,337** 0,274** 0,283** 0,548** 0,419** 0,331** 0,216** 0,189** 0,352** 0,327** 0,260** 
K18 0,202** 0,693** 0,191** 0,151** 0,122** 0,314** 0,318** 0,438** 0,092* 0,063 0,246** 0,317** 0,159** 
K19 0,220** 0,770** 0,210** 0,158** 0,133** 0,320** 0,356** 0,428** 0,073 0,044 0,292** 0,347** 0,295** 
K20 0,254** 0,792** 0,208** 0,164** 0,168** 0,369** 0,439** 0,376** 0,118** 0,071 0,301** 0,381** 0,301** 
K21 0,434** 0,633** 0,535** 0,374** 0,345** 0,582** 0,524** 0,417** 0,325** 0,256** 0,560** 0,377** 0,251** 
K22 0,354** 0,761** 0,315** 0,223** 0,225** 0,432** 0,551** 0,355** 0,191** 0,162** 0,376** 0,352** 0,270** 
K23 0,392** 0,735** 0,223** 0,172** 0,302** 0,369** 0,581** 0,364** 0,217** 0,157** 0,261** 0,334** 0,227** 
K24 0,328** 0,722** 0,202** 0,213** 0,263** 0,307** 0,417** 0,327** 0,116** 0,178** 0,283** 0,504** 0,319** 
K25 0,289** 0,675** 0,303** 0,303** 0,282** 0,293** 0,421** 0,273** 0,143** 0,225** 0,355** 0,465** 0,303** 
K26 0,184** 0,495** 0,397** 0,288** 0,101** 0,191** 0,258** 0,354** 0,129** 0,204** 0,388** 0,299** 0,194** 
K27 0,446** 0,226** 0,790** 0,653** 0,406** 0,342** 0,342** 0,181** 0,349** 0,525** 0,467** 0,241** 0,234** 
K28 0,443** 0,294** 0,801** 0,552** 0,428** 0,384** 0,399** 0,185** 0,363** 0,494** 0,549** 0,221** 0,174** 
K29 0,466** 0,338** 0,820** 0,576** 0,432** 0,372** 0,435** 0,216** 0,380** 0,543** 0,577** 0,272** 0,188** 
K30 0,470** 0,296** 0,913** 0,527** 0,415** 0,381** 0,395** 0,232** 0,351** 0,484** 0,551** 0,249** 0,195** 
K31 0,460** 0,313** 0,920** 0,543** 0,412** 0,374** 0,380** 0,251** 0,364** 0,506** 0,555** 0,262** 0,226** 
K32 0,483** 0,314** 0,929** 0,580** 0,435** 0,395** 0,397** 0,241** 0,369** 0,518** 0,583** 0,289** 0,217** 
K33 0,345** 0,496** 0,696** 0,404** 0,280** 0,403** 0,441** 0,327** 0,323** 0,357** 0,633** 0,316** 0,233** 
K34 0,379** 0,254** 0,473** 0,852** 0,366** 0,342** 0,325** 0,205** 0,306** 0,477** 0,350** 0,313** 0,274** 
K35 0,403** 0,257** 0,530** 0,891** 0,379** 0,358** 0,323** 0,180** 0,305** 0,488** 0,380** 0,311** 0,300** 
K36 0,384** 0,288** 0,516** 0,873** 0,318** 0,349** 0,319** 0,181** 0,296** 0,444** 0,372** 0,278** 0,295** 
K37 0,245** 0,221** 0,441** 0,773** 0,230** 0,242** 0,197** 0,250** 0,199** 0,349** 0,346** 0,272** 0,309** 
K38 0,354** 0,218** 0,576** 0,835** 0,307** 0,285** 0,248** 0,138** 0,271** 0,486** 0,397** 0,287** 0,233** 
K39 0,430** 0,279** 0,456** 0,716** 0,533** 0,345** 0,366** 0,179** 0,343** 0,497** 0,380** 0,412** 0,275** 
K40 0,371** 0,288** 0,666** 0,697** 0,357** 0,395** 0,376** 0,188** 0,320** 0,469** 0,565** 0,288** 0,197** 
K41 0,423** 0,182** 0,198** 0,209** 0,766** 0,225** 0,342** 0,091* 0,353** 0,247** 0,191** 0,257** 0,126** 
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K42 0,448** 0,180** 0,343** 0,304** 0,807** 0,291** 0,358** 0,094* 0,446** 0,370** 0,281** 0,327** 0,168** 
K43 0,590** 0,220** 0,396** 0,336** 0,819** 0,340** 0,444** 0,190** 0,518** 0,422** 0,300** 0,297** 0,194** 
K44 0,442** 0,190** 0,270** 0,298** 0,715** 0,289** 0,427** 0,153** 0,460** 0,410** 0,289** 0,329** 0,176** 
K45 0,588** 0,224** 0,405** 0,355** 0,698** 0,370** 0,492** 0,194** 0,578** 0,489** 0,316** 0,255** 0,210** 
K46 0,473** 0,388** 0,475** 0,408** 0,709** 0,340** 0,500** 0,261** 0,386** 0,427** 0,485** 0,609** 0,272** 
K47 0,594** 0,385** 0,381** 0,326** 0,381** 0,836** 0,443** 0,386** 0,380** 0,356** 0,365** 0,243** 0,283** 
K48 0,522** 0,370** 0,375** 0,356** 0,349** 0,873** 0,418** 0,412** 0,383** 0,338** 0,413** 0,272** 0,252** 
K49 0,432** 0,561** 0,406** 0,353** 0,347** 0,791** 0,492** 0,369** 0,317** 0,279** 0,454** 0,336** 0,266** 
K50 0,444** 0,429** 0,371** 0,339** 0,334** 0,884** 0,470** 0,447** 0,358** 0,339** 0,434** 0,306** 0,261** 
K51 0,572** 0,418** 0,426** 0,356** 0,423** 0,469** 0,702** 0,301** 0,436** 0,385** 0,438** 0,323** 0,199** 
K52 0,458** 0,467** 0,354** 0,281** 0,403** 0,410** 0,789** 0,234** 0,358** 0,348** 0,384** 0,341** 0,186** 
K53 0,565** 0,491** 0,389** 0,298** 0,443** 0,434** 0,840** 0,260** 0,402** 0,404** 0,421** 0,361** 0,157** 
K54 0,524** 0,624** 0,344** 0,226** 0,400** 0,419** 0,820** 0,306** 0,325** 0,277** 0,401** 0,361** 0,206** 
K55 0,513** 0,498** 0,321** 0,249** 0,482** 0,382** 0,804** 0,235** 0,361** 0,309** 0,348** 0,346** 0,167** 
K56 0,546** 0,278** 0,418** 0,374** 0,579** 0,413** 0,689** 0,213** 0,570** 0,541** 0,373** 0,304** 0,182** 
K57 0,379** 0,313** 0,258** 0,204** 0,242** 0,454** 0,288** 0,743** 0,290** 0,209** 0,316** 0,198** 0,173** 
K58 0,256** 0,496** 0,237** 0,177** 0,178** 0,379** 0,267** 0,873** 0,189** 0,156** 0,293** 0,243** 0,241** 
K59 0,232** 0,390** 0,162** 0,143** 0,145** 0,306** 0,214** 0,776** 0,185** 0,093* 0,276** 0,227** 0,278** 
K60 0,242** 0,563** 0,254** 0,235** 0,165** 0,394** 0,307** 0,840** 0,163** 0,138** 0,323** 0,278** 0,303** 
K61 0,554** 0,128** 0,353** 0,243** 0,514** 0,328** 0,384** 0,173** 0,842** 0,453** 0,293** 0,179** 0,141** 
K62 0,545** 0,172** 0,307** 0,278** 0,405** 0,340** 0,368** 0,192** 0,820** 0,437** 0,281** 0,166** 0,179** 
K63 0,598** 0,177** 0,372** 0,329** 0,542** 0,371** 0,440** 0,184** 0,833** 0,469** 0,316** 0,206** 0,207** 
K64 0,485** 0,241** 0,362** 0,315** 0,527** 0,349** 0,483** 0,284** 0,787** 0,454** 0,345** 0,261** 0,180** 
K65 0,510** 0,119** 0,502** 0,454** 0,458** 0,338** 0,412** 0,068 0,495** 0,767** 0,328** 0,170** 0,180** 
K66 0,557** 0,218** 0,441** 0,440** 0,412** 0,345** 0,410** 0,162** 0,477** 0,830** 0,321** 0,274** 0,246** 
K67 0,351** 0,155** 0,395** 0,437** 0,376** 0,221** 0,314** 0,165** 0,387** 0,819** 0,291** 0,300** 0,201** 
K68 0,475** 0,191** 0,568** 0,512** 0,494** 0,368** 0,419** 0,196** 0,460** 0,838** 0,453** 0,259** 0,324** 
K69 0,418** 0,458** 0,563** 0,385** 0,389** 0,447** 0,461** 0,411** 0,340** 0,370** 0,903** 0,354** 0,231** 
K70 0,422** 0,441** 0,654** 0,497** 0,409** 0,474** 0,490** 0,321** 0,360** 0,406** 0,964** 0,368** 0,227** 
K71 0,425** 0,425** 0,682** 0,514** 0,406** 0,473** 0,477** 0,318** 0,367** 0,425** 0,951** 0,364** 0,216** 
K72 0,332** 0,494** 0,261** 0,329** 0,320** 0,334** 0,407** 0,282** 0,205** 0,276** 0,309** 0,895** 0,281** 
K73 0,321** 0,433** 0,306** 0,346** 0,537** 0,276** 0,371** 0,236** 0,242** 0,282** 0,379** 0,881** 0,238** 
K74 0,305** 0,270** 0,306** 0,363** 0,329** 0,325** 0,252** 0,243** 0,280** 0,356** 0,276** 0,236** 0,854** 
K75 0,202** 0,346** 0,139** 0,226** 0,135** 0,226** 0,162** 0,288** 0,105** 0,164** 0,147** 0,271** 0,883** 

** p<0.01,  * p<0.05 
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Her hakkı saklıdır. 
Tablo 4. Motivasyonel Faktörler 
 
Faktör-1: Doğayı, Hızı, Zor Koşullarla Mücadeleyi Deneyimleme 

K01- Doğada olabildiğim için 
K02- Yeni bir güç ve enerji elde ettiğim için 
K03- Hız ve hareketi deneyimlediğim için 
K04- Hız ve hareketle doğayı deneyimleyebilmek için 
K05- Etkinliğin cazibesi beni heyecanlandırdığı için 
K06- Bedenimi kontrol edebilmeyi deneyimlediğim için 
K07- Ağır ve zor koşullarla başa çıkmayı öğrenebildiğim için  
K08- Beni cezbeden mekanlara gidebildiğim için 
K09- Kullandığım ekipmanların hızı deneyimlememe olanak tanıdığı için  
K10- Doğadaki değişimleri deneyimleyebilmek için (gündüz-gece, güneş-yağmur gibi) 
K11- Değişik beceriler gerektiren outdoor aktiviteleri yapabilme becerisi kazandığım için 
K12- Riskle mücadele edebileceğim için 
K13- Kendini geliştirmek ve yeni beceriler edinmek istediğim için 

Faktör-2: Fark Edilme, Kendini Gösterme 
K14- Başkalarıyla yarışabildiğim için 
K15- Taktir edildiğim ve dikkat çektiğim için 
K16- Bisikletimi ve aksesuarlarımı diğerlerine gösterebilmek için 
K17- Bisiklet bir grubun parçası olmamı sağladığı için 
K18- Aktivite yapma korkumu yenmek için 
K19- Etkinliğe gelecek ünlü birileri ile tanışmak, ilişki kurmak istediğim için 
K20- Tanıma-tanınma arzusunda olduğum için 
K21- Başkalarına yardım etme, sosyal sorumluluk isteğinde olduğum için 
K22- Sosyal güç elde etmek için 
K23- Başkalarıyla rekabet edebildiğim için 
K24- Başkalarının beni atletik bulması beni mutlu ettiği için 
K25- Başkalarına bisiklet biniyorum demek beni mutlu ettiği için 
K26- Bisiklete binmek siyasi/politik bir duruş sağladığı için 

Faktör-3: Ekolojik Duyarlılık, Farkındalık 
K27- İklim dostu bir araç olduğu için 
K28- Bisiklet misyonuna destek olmak için 
K29- Bisiklet kullanıcılarının trafikte saygı görmesini sağlamak için 
K30- Gezegenin geleceği için 
K31- Küresel ısınmayı önlemek için 
K32- Karbon salınımını azaltmak için 
K33- Birçok toplumsal olayla ilgilenmek ve bu konulara dikkat çekmek için 

Faktör-4: Ulaşım 
K34- Bir yerden bir başka yere kolaylıkla gidebildiğim için 
K35- Etkili bir ulaşım aracı olduğu için 
K36- Trafikte zaman kazanmak için 
K37- Park sorunu olmadığı için 
K38- Ulaşımda yakıt maliyeti olmadığı için 
K39- Bir yerden bir başka yere giderken aynı zamanda egzersiz yapabildiğim için 
K40- Bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermek için 

Faktör-5: Fiziksel Aktivite ve Sağlık 
K41- Egzersiz ve antrenman yapmak için  
K42- Sağlığımı koruyabilmek için 
K43- Vücudumu daha bir bütün olarak kullanabildiğim için 
K44- Fiziksel aktivite yapmak istediğim için 
K45- Bisiklete bindiğimde yenilenmiş ve tazelenmiş hissettiğim için 
K46- Bisiklete binmek kronik birçok hastalıktan koruduğu için 
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Faktör-6: Sosyalleşme 
K47- Aynı şeyleri yapmaktan keyif alan başkalarıyla birlikte olabilmek için 
K48- Okul/İş arkadaşlarımla beraber olabildiğim için 
K49- Sosyal ilişki kurmak, yeni insanlarla tanışmak veya onları gözlemek istediğim için 
K50- Okul/İş dışındaki sosyal dünyadan arkadaşlarımla birlikte olabildiğim için 

Faktör-7: Kişisel Rekabet 
K51- Doğada benim için uyarıcı unsur veya davetkâr yapıya rahatlıkla gidebildiğim için 
K52- Kendimi gerçekleştirmek için 
K53- Mücadele ruhunu geliştirdiği ve baş kaldırmak için 
K54- Başarı arzuladığım için  
K55- Kendimle rekabet edebildiğim için 
K56- Bedenimi ve ruhumu geliştirerek, rehabilite edebildiğim için 

Faktör-8: Tanıdıklarla Beraber Olma 
K57- Partnerimle (Kız veya Erkek Arkadaş)  olabildiğim için 
K58- Komşularımla olabildiğim için 
K59- Ailemle birlikte olabildiğim için 
K60- Yaşadığım yerdeki tanıdıklarımla birlikte olabildiğim için 

Faktör-9: Uzaklaşma ve Dinlenme  
K61- Günlük rutinden uzaklaşmak için  
K62- Kalabalıktan ve stresten uzaklaşmak için 
K63- Sakinlik ve sessizlik bulduğum için 
K64- Dinlenme istediğim için 

Faktör-10: Özgürlük Hissi 
K65- Özgürlük hissi verdiği için 
K66- Sessizce ve hızlı hareket etme duygusunu sevdiğim için 
K67- Bisikletin basitliğini sevdiğim için 
K68- Her yaşta yapılabildiği için 

Faktör-11: Örnek Olma 
K69- Aile bireylerine örnek olmak için 
K70- Çevremdeki bireylere örnek olmak için  
K71- Toplumdaki bireylere örnek olmak için 

Faktör-12: Özgürce Yiyebilme 
K72- Bisiklete bindiğim zaman dilediğim gibi yemek yiyebildiğim için 
K73- Bisiklete binmek kilomu kontrol etmemi sağladığı için 

Faktör-13: Coğrafik Uygunluk 
K74- Bulunduğum yer bisiklet coğrafik olarak binmeye müsait olduğu için 
K75- Bulunduğum yer trafik yoğunluğu olarak bisiklet binmeye müsait olduğu için 
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