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ÖNSÖZ 

İlk Rekreasyon Araştırmaları Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri 

ve Teknolojisi Yüksekokulu, Rekreasyon Bölümü ile Anatolia: Turizm Araştır-

maları Dergisi’nin işbirliği ile 12-15 Nisan 2012 yılında, Antalya’da düzenlen-

miştir. İlk kongreden bugüne gelindiğinde, kongrelerimizde sunulan bildirilerin 

kalitesinde olumlu yönde değişiklikleri görmek mümkündür. Bunun en büyük 

nedeni rekreasyon alanının çok disiplinli ve disiplinlerarası işbirliğine açık ol-

ması olarak belirlenebilir. Kongrelerimizde bir çok farklı disiplinden araştırmacı 

rekreasyon ile ilgili kendi alanlarına özgü çalışmalarını sunduğu gibi, son yıllar-

da farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların ortak payda olan rekreasyona yö-

nelik birlikte yaptıkları çalışmaların da artığını, 4. Rekreasyon Araştırmaları 

Kongresi’nde görmekteyiz.  Kongremize katılan değişik alanlardaki bilim insan-

larının ve sanatçıların bir arada bulunarak, yeni fikirlerin ve eserlerin oluşturul-

masına yönelik ortak çabaya girmeleri, kongremizin en büyük amaçlarından 

biridir. Bunun sonuçlarını eserlerde görmek bizler için ayrı bir mutluluk kayna-

ğıdır. 

Rekreasyon ile ilgili yürütülen araştırmalar, genel olarak kongrelerde sunulan 

bildirilerinin kaynağını oluşturmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde ve yurtdışında 

yapılan tezlerin yapıları ve sayılarının değerlendirilmesinde fayda bulunmakta-

dır.  2017 Kasım ayı ilk haftası itibarıyla, YÖK tez veri tabanında “rekreasyon” 

kelimesini içinde barındıran tezler incelendiğinde, toplamda 195 adet tez karşı-

mıza çıkmaktadır. Benzer tarama “boş zaman” kelimeleri ile yapıldığında, top-

lamda 76 adet teze, “serbest zaman” ile yapıldığında ise toplamda 64 adet teze 

ulaşılmıştır. Taramaya gelişmiş seçeneklerden “veya” bağlacı ile devam edildi-

ğinde, diğer bir değişle ile üç ifade “rekreasyon”, “boş zaman” ve “serbest za-

man” başlıkta birlikte ele alındığında, toplamda 331 adet rekreasyon ile ilgili 

teze ulaşılmaktadır. Aynı tarama uluslararası tez veri tabanı olan Proquest’te 

gerçekleştirildiğinde, “recreation” başlığı altında 2630 adet İngilizce teze ula-

şılmaktadır. Bu tarama “leisure” kelimesi ile yapıldığında 2098 adet İngilizce 

tez saptanmıştır.  Taramaya gelişmiş seçeneklerden “veya” bağlacı ile devam 

edildiğinde, diğer bir değişle ile iki ifade “recreation” ve “leisure”  başlıkta bir-

likte ele alındığında, toplamda 4572 adet rekreasyon ile ilgili teze ulaşılmakta-

dır. Yurtiçi ve yurtdışında yürütülen tezler arasında nicel açıdan farklılıklar ol-

duğu görülmektedir. Bununla birlikte veri tabanlarının kapsadıkları yıl aralığı, 

bu sayıların farklılaşmasında yer oynayabileceği gibi uluslararası veri tabanla-

rındaki tarama da sadece İngilizce dili ile sınırlıdır. Ülkemizde ve yurtdışında 

yapılan rekreasyon ile ilgili tezler içerikleri açısından incelendiğinde, ülkemiz-

deki tezlerin belirli ve benzer konularda yoğunlaştığı görülebilmektedir. Yurtdı-

şındaki tezlerde rekreasyona yönelik kuramların çeşitlenmesine bağlı olarak çok 
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değişkenli veri analizlerinin ve modellemelerin yapıldığı,  değişik grupların 

(yaşlılık ve dezavantajlı gruplar gibi) rekreasyon ile ilgisi ve uygulamaya yöne-

lik faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi ve çıktılarının incelendiği, sosyal, 

kültürel, ekonomik ve psikolojik yapıların rekreasyon ile ilişkisi ve etkilerinin 

analizi, rekreasyon alan ve kaynaklarının kapsamlı değerlendirmelerinin yapıl-

dığı görülmektedir.  

Kongremizin temel amaçlarından birisi de eserlerin kalitesini yükseltmektir. 4. 

Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nde 34 bildiri, 8 poster ve 44 sanat eseri 

sunulmuştur. Kongreye gönderilen tüm bildiriler hakem sürecinden geçirilmiş 

ve çalışmaların yüzde onu red edilmiştir.  Gönderilen eserlerin yüzde sekseni 

düzeltme almış, bunların yüzde ellisi iki ve daha fazla düzeltme için yazarlarına 

gönderilmiştir.  Farklı alanlardan gelen bilimsel eserlerde artış görüldüğü sap-

tanmaktadır. Ancak bu eserlerin münferit kalmaması ve diğer araştırmacıların 

katılımı ile devamlılığının sağlanması ve artırılması gerekmektedir. Özellikle 

yurtdışında yapılan tezlerin proquest veri tabanı veya benzer diğer arama motor-

ları üzerinden, hem araştırmacılar hem de tez danışmanları tarafından incelen-

mesi, araştırmaların bu veriler ışığında ilerletilmesi gerekmektedir. Benzer ko-

nular etrafında sıkışmış çalışmalar, alanın ilerlemesine çok katkı sağlayamamak-

tadır. Rekreasyon Araştırmaları Kongre’lerine gönderilen eserlerin çeşitliliğinin 

ve bu alandaki farkındalığın artırılması, temel görevlerimizden biridir. 

4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’ne katılan bilim insanları ve sanatçıların

önerileri ile bundan böyle yapılan Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongre

çalışmaları, Rekreasyon Araştırmaları Kongresi çatısı altında birleştirilmiştir.

Böylelikle alanın tek çatı altında toplanmasına yönelik önemli bir adım daha

atılmıştır. Bu birliktelik alanın hem çok disiplinli hem de disiplinlerarası yapısı-

nın doğal sonucu olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca kongremize katılan bilim insan-

ları ve sanatçıların önerileri doğrultusunda, Rekreasyon Araştırmaları Kong-

re’sinin her yıl yapılmasına ve diğer kongre ve sergilerin durumlarına bağlı ola-

rak, kongre takviminin Ekim ve Kasım aylarında belirlenmesine ve mümkün

olduğu sürece farklı yerlerde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Rekreasyon

alanının gelişimine katkı sağlayacak bu önerinin sürekli kılınması, bu alanda

çalışan tüm bilim insanları ve sanatçıların ortak sorumluluğu altındadır.

Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ 
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ÖZ 

Rekreasyon, akademik alanda ülkemizde henüz istenilen seviyede gelişme sağla-
yamamış ve bireylerin hayatlarında tam olarak yerini bulamamış bir disiplindir. Ül-
kemizde rekreasyon alanındaki eksikliği giderebilmek adına tecrübeli bilim adamla-
rımızın yanı sıra bazı kurum ve kuruluşlarımız bu eksikliği giderebilmek,   rekreas-
yon alanının tanınırlığını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla bir takım çalışmalar 
yapmaktadırlar. Bu çalışmalar dahilinde organize edilen Rekreasyon Araştırma 
Kongre’lerinde 170 sözel, 49 poster bildiri olmak üzere toplamda 219 çalışma su-
nulmuştur. Bu çalışmanın amacı, her üç kongrede sunulan çalışmalara ilişkin tara-
ma ve durum tespiti yapmaktır. Çalışmada yöntem süreci olarak tarama ve SWOT 
analizi yöntemleri izlenmiş olup, çalışmaların incelenmesini kolaylaştırmak ve daha 
anlaşılabilir hale getirebilmek amacıyla 13 konu başlığı belirlenmiş ve ilişkili konu 
başlıkları aynı çatı altında değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Rekreasyon, Boş Zaman 

GİRİŞ 

İnsanın hayattaki temel amacı sadece nefes alarak varlığını sürdürmek değil, 

yaşamını mutlu bir şekilde, doyum alarak idame ettirmektir. İfade edilen mut-

luluk ve doyum kavramları ancak insanın başarma güdüsü çerçevesinde sıkın-

tılı süreçlerde, kendini mutlu edecek faaliyetler içinde bulunması ile gerçekle-

şebilir (Butler, 1959).  

Ancak bireylerin bu faaliyetler içerisinde bulunmasına engel olabilecek bir ta-

kım olumsuzluklar vardır. Bu olumsuzluklar öncelikle, sanayi devriminden 

günümüze değin sürmekte olan teknolojik gelişmelerin hayatımızı 

kolaylaştırmanın yanı sıra monotonluğu ve bu monotonluğun getirdiği yorgun-

lukla ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesi ile sanayileşme, sanayileşmenin 

artması ile iş olanakları ve sanayi bölgelerine göçler başlamıştır. Bu göçlerle 

büyüyen kentler gün geçtikçe kalabalıklaşmış ve yaşanması yorucu mekânlar 

mailto:sahanbirol@hotmail.co.uk
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haline gelmişlerdir (Müderrisoğlu, 2002). Bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra 

olumlu etkilerde göze çarpmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmeler sayesinde 

çalışma saatlerinin azalması, kişi başına düşen gelirin artması, ulaşım ve haber-

leşme sisteminin farklılaşması gibi gelişmeler olumlu etkiler içerisinde düşünü-

lebilir. Bu olumlu etkiler insanların boş zamanlarını arttırmış, bu artış zaman 

içerisinde farklı rekreasyonel etkinlikleri birey yaşamına dahil etmiştir (Yılmaz, 

2007).  

Günümüzde sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak 

boş zamanın kişisel ve toplumsal mutluluk yaratacak şekilde kullanılması bir 

ihtiyaç haline gelmiştir (Akoğlan ve Çakır, 2012). Bu ihtiyaca bağlı olarak da 

rekreasyon faaliyetleri gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde boş 

zamanların artması ile orantılı olarak önem kazanmaya başlamıştır. Rekreas-

yon, eğitimi desteklediği, kültürel ve ekonomik kalkınmayı hızlandırdığı ve 

çalışma verimini arttırdığı için önemli olduğu kadar, beden ve ruh sağlığının 

korunması ve onarılması, toplum için zararlı davranışların yerleşmemesi açı-

sından da önleyici ve koruyucu faaliyetler olarak kabul edilir (Durukan vd. 

2007). 

Bireylerin rekreasyonel ihtiyaçları ve boş zamanlarındaki artış, rekreasyon ile 

ilişkili olan bilim alanlarında ve endüstriyel faaliyetlerde gelişime ve 

çeşitlenmeye katkı sağlamaktadır (Şimşek ve Tütüncü, 2015).  Bu yönüyle ba-

kıldığında, rekreasyon, sektörler arası ya da disiplinler arası bir geniş çalışma 

alanı haline gelir. Ülkemizde rekreatif çalışmalar özel sektörde ve kamu kuru-

luşlarında yöneticiler tarafından destekleniyor görünse de, rekreasyon alanları-

nın yetersizliği ve bireylerin bu konuya olan ilgisizliğinden dolayı verim elde 

edilememektedir. Bundan dolayı rekreatif faaliyetleri daha etkin hayata geçire-

cek bireylere ve birimlere ihtiyaç vardır (Mete 2002).  

Böylesi dağınık ve farklı birçok faaliyeti bünyesinde barındıran bu çalışma ala-

nında, ayrıca farklı özellikteki gruplarla çalışmak, hizmet sunmak, özel rekre-

asyon programları geliştirmek ve planlamak gerekmektedir. Bu işlerin yürü-

tülmesi ise bugün, ayrı bir uzmanlık dalı haline gelmiştir (Özdağ vd. 2010). 

Ülkemizde özellikle son yıllarda serbest zamanların kullanımı açısından önemli 

gelişmeler olmaktadır. Bu bağlamda üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yük-

sek Okullarında açılmış Rekreasyon Eğitimi Bölümleri serbest zaman ve rekre-

asyon kavramına yeni bir boyut kazandırmış, bu alanda düşünen insan sayı-

sında belirgin bir çoğalmaya neden olmuştur (Erenci, 2006).  Bu çoğalmanın bir 

somut göstergesi de, “Rekreasyon Bölümleri”nin artık sadece Spor Bilimleri 
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Fakültelerinde değil aynı zamanda Turizm Fakültelerinde “Rekreasyon Yöne-

timi” adı altında da faaliyete başlamış olmalarıdır (Tütüncü, 2017). 

Bu çoğalma ile birlikte, ülkemiz adına rekreasyon alanında araştırmalar yapan 

bilim adamlarımızın ulusal ve uluslararası arenadaki çalışmalarında da bir artış 

olmuştur. Rekreasyon alanına şüphesiz çok olumlu katılar veren bu çalışmalar 

ve alanın geliştirilmesi için uğraş veren bilim adamlarının bir çatı altında top-

lanması, yapılan çalışmaların sentezlenmesi ve geleceğe ışık tutması amacıyla 

bir takım organizasyonlar düzenlenmiştir. Bu organizasyonların başında gelen 

Rekreasyon Araştırmaları Kongreleri, alanda yapılan çalışmaların toplanması 

ve sentezlenmesi için uygun fırsatlar yaratmaktadır. Bu amaçla 3 kongre orga-

nize edilmiş olup, organize edilen kongrelerde farklı alanlardan gelen ama rek-

reasyon ile ilgili çalışan bilim insanları bir araya gelip, rekreasyon alanının daha 

sağlıklı ilerlemesi yolunda atacağı adımları belirlenmeye çalışmışlar ve bir yol 

haritası belirlemişlerdir (Tütüncü ve Kozak, 2013).   

Bu kongrelerden ilki 12-15 Nisan 2012 tarihleri arasında Kemer/Antalya’da, 

ikincisi 31 Ekim- 3 Kasım 2013 tarihleri arasında Kuşadası/Aydın’da, üçüncüsü 

ise 05-07 Kasım 2015 tarihleri arasında Eskişehir ilinde düzenlenmiştir.  

Bu çalışmanın amacı, her üç kongrede sunulan çalışmalara ilişkin bir tarama ve 

durum tespiti yapmaktır. Bu amaçla yapılan çalışmada, alandaki çalışma eksik-

liklerini tespit edebilmenin, yapılan çalışmaları tekrar değerlendirebilmenin, 

günümüze gelene kadar rekreasyon alanında kaydedilen ilerlemenin ne boyut-

ta olduğu konusunda fikir sahibi olabilmenin ve gelecek dönem çalışmalarına 

bir ışık tutabilmenin mümkün olacağı düşünülmektedir. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada yöntem süreci olarak tarama yöntemi ve SWOT analizinden fayda-

lanılmıştır.    

SWOT Analizi; örgütün başarısı üzerinde kilit role sahip faktörlerin 

belirlenerek, stratejik kararlara esas teşkil edecek şekilde yorumlanması süreci-

dir (Dinçer, 2013). SWOT analizinde güçlü yönler, örgütlerin herhangi bir ko-

nuda rakiplerine göre daha etkili ve verimli olması durumunu,  zayıf yönler ise 

örgüt için rakiplerine kıyasla daha az verimli ve etkili olması ve rakiplerine 

göre daha kötü olduğu durumlardır (Güldiken, 2016). Bu çalışma için, SWOT 

analizinin güçlü ve zayıf yönleri kısımları ele alınmış, kısıtlama olarak fırsatlar 

ve tehditler kısımları analiz dışında bırakılmıştır.  
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Tarama yöntemi; araştırmacının, nesnenin ya da bireyin kendisini izleyebileceği 

gibi, ayrıca önceden tutulmuş farklı kayıtlara (yazılı belge, istatistikler, resimler, 

ses ve görüntü kayıtlar vb.), alandaki kaynaklara veya kaynak kişilere başvura-

rak, elde ettiği dağınık verileri, kendi gözlemleri çerçevesinde, bir sistem içinde 

bütünleştirerek yorumlamasıdır (Karasar, 2002).  

Çalışma verilerini, ilki 12-15 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya’da, ikincisi 31 

Ekim-03 Kasım 2013 tarihlerinde Aydın’da, üçüncüsü ise 05-07 Kasım 2015 

tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenen Rekreasyon Araştırmaları Kongreleri kap-

samında sunulan sözel sunum ve poster bildiri çalışmaları oluşturmaktadır. I. 

Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nde 70 sözel sunum, 17 poster bildiri   (Tü-

tüncü ve Kozak, 2012);  II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi’nde 46 sözel su-

num, 15 poster bildiri (Tütüncü ve Kozak, 2013) ve III. Rekreasyon Araştırmala-

rı Kongresi’nde 54 sözel sunum, 17 poster bildiri olmak üzere    (Şimşek ve Tü-

tüncü, 2015), toplamda sunulan 170 sözel sunum ve 49 poster bildiri 12 Ağustos 

– 13 Eylül 2017 tarihleri arasında, bu çalışmanın amacına paralel bir biçimde

taranmıştır.

Bildirilerin taranması sonucunda, 13 adet konu başlığı belirlenmiş ve üzerinde 

araştırma yapılan ilişkili konu başlıkları aynı çatı altında incelenmeye alınmış-

tır. Organize edilen bu üç kongrede, belirlenen konu başlıkları kapsamında 

incelenen çalışmalar dışında kongrelerde sunulan bazı makale ve poster çalış-

maları iki uzman araştırmacının da görüşleri alınarak, çalışmaların rekreasyon 

alanı ile dolaylı yoldan bağlantısı olmasına rağmen direk ilişkisi olmaması se-

bebiyle kapsam dışında tutulmuştur. 

BULGULAR 

2012 yılından günümüze kadar gelen süre içerisinde ülkemizde organize edilen 

üç Rekreasyon Araştırmaları Kongresi incelendiğinde, 

- I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (Makale Sayısı: 70, Poster Sayı-

sı:17)

- II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (Makale Sayısı: 46, Poster Sayı-

sı:15)

- III. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi (Makale Sayısı: 54, Poster Sayı-

sı:17) olmak üzere toplamda 170 makale ve 49 poster sunum yapılmış-

tır. Bu çalışmalar incelendiğinde, 13 adet konu başlığı belirlenmiş ve

üzerinde araştırma yapılan ilişkili konu başlıkları aynı çatı altında ince-
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lenmeye alınmış olup konu başlıkları aşağıdaki şekilde oluşturulmuş-

tur. 

- Zaman/Serbest Zaman Algısı ve Rekreasyonel Katılım

- Rekreasyonel Çalışmalarda Kullanılan Ölçekler Üzerine Yapılan Çalış-

malar

- Ülkemizdeki Milli Parklar ve Çeşitli Destinasyonlar

- Disiplinler arası Çalışmalar

- Rekreasyon Bölümü Öğrencileri Üzerine Yapılan Çalışmalar

- Rekreasyon ve Eğitim

- Sportif Rekreasyon Aktiviteleri

- Rekreasyon ve Engelliler

- Bazı İl ve İlçelerimizin Rekreasyonel Değerlendirmeleri

- Rekreasyonel Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar

- Kampüslerdeki Rekreasyonel Etkinlikler

- Yerel Yönetimler ve Rekreasyon

- Rekreasyon Alanında Yapılan Münferit Çalışmalar

Organize edilen bu üç kongrede, yukarıda belirtilen konu başlıkları kapsamın-

da incelenen çalışmalar dışında kongrelerde sunulan bazı makale ve poster 

çalışmaları 2 uzman araştırmacının da görüşleri alınarak, çalışmaların rekreas-

yon alanı ile dolaylı yoldan bağlantısı olmasına rağmen direk ilişkisi olmaması 

sebebiyle incelemeye alınmamış olup,  analiz edilen çalışmalar tablolar halinde 

aşağıda belirtilmiştir. 

Tablo 1. Zaman-Serbest Zaman Algısı ve Rekreasyonel Katılım 

Çalışma Alanı Katılımcılar Çalışmaların Sonuçları 

- Özel Sektör

- Kamu Kuruluşları

- Kamu Çalışanları

- Özel Sektör Çalışanları

- Akademik Personeller

- Üniversite Öğrencileri

- Lise Öğrencileri

- Ortaokul Öğrencileri

-Serbest zaman algıları

yüksek, 

- Cinsiyet ve yaş

faktörlerinde farklılıklar, 

- Zaman ve tesis sıkıntıları,

- Aktivitelerin çeşitliliğinde
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öğrencilerin bölüm 

farklılığı 

Tablo 2. Rekreasyonel Çalışmalarda Kullanılan Ölçekler Üzerine Yapılan Ça-

lışmalar 

Çalışma Alanı Çalışmanın İçeriği İncelenen Ölçekler 

Rekreasyon 

alanında ülke-

mizde kullanı-

lan ölçekler 

- Ölçeklerin

incelenmesi

-Çeviri çalışmaları

-Geçerlik-güvenirlik

çalışmaları 

- Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği

- Kırsal Rekreasyonel Faaliyetlerde

Kısıtlayıcılar Ölçeği 

- Boş Zaman Engelleri Ölçeği

- Egzersize Güdülenme Ölçeği

- Boş Zaman Anlamı Ölçeği

- Müşteri Tatmin Ölçeği

- Doğa Sporları Liderlik Ölçeği

- Serbest Zaman Tatmin Ölçeği

- Boş Zaman Motivasyon Ölçeği

- Yeni Ekolojik Paradigma Ölçeği

- Kırsal Rekreasyon Alanında Kullanıcı

Memnuniyeti Ölçeği 

- Boş Zaman Tutum Ölçeği

- Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Ölçeği

- Serbest Zamanda Algılanan Özgürlük Ölçeği

- Doğa Yürüyüşlerine Katılım

Motivasyon    Ölçeği 

- Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği

- Etkinliğin Kalite Algısı Ölçeği

Tablo 3. Ülkemizdeki Milli Parklar ve Çeşitli Destinasyonlar 

Çalışma Alanı Çalışmanın Amacı Destinasyonlar 

Ülkemizde 

koruma altına 

alınan Milli 

Parklar ile 

rekreasyonel 

aktivitelerin 

yapıldığı  

havzalar, 

mesire alanları 

Çalışmalarda adı geçen 

destinasyonların     

tanıtımının yapılması, 

daha fazla kullanımının 

sağlanması, korunması, 

geliştirilmesi ve bu bölge-

lerde yapılan rekreasyonel 

aktivitelerin ekolojik 

etkilerinin incelenmesi 

- Uludağ Milli Parkı

- Düzce Uğursuyu ve Aksu Havzaları

- Kabatepe Orman Parkı

- Dalyan Destinasyonu

- Göller Bölgesi

- Ilgaz Dağı

- Karabük Yenice Ormanları

- Yedigöller Milli Parkı

- Fırtına Vadisi
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ve parklar - Ankara Beynam Mesire Alanı ve

Göksu Parkı 

- Homeros Vadisi

- Kavaklı ve Eşme Sahil Parkları

Tablo 4. Disiplinler Arası Çalışmalar 

Çalışma Çeşitleri Katılımcılar İncelenen Alanlar 

Nitel ve nicel ça-

lışmalar 

- Kamu Çalışanları

- Özel Sektör Çalışanları

- Akademik Personeller

- Üniversite Öğrencileri

- Lise Öğrencileri

- Sokak çocukları

- Rekreatif faaliyetlere

katılan bireyler

- Eğitim ve Gençlik Gelişimi

- Yaşam Kalitesi

- Serbest Zaman Doyumu

- Yaşam Doyum Düzeyi

- Sosyal Fizik Kaygı ve Güdülenme

- Memnuniyet Düzeyi

- Sosyal Algı ve Sosyalleşme

- Yaşam Tatmini

- Psikolojik İyi Olma

- Sıkılma Algısı ve İşkoliklik

- Algılanan Özgürlükler

- Atılganlık

- Benlik Saygısı

- Liderlik Davranışları

Tablo 5. Rekreasyon Bölümü Öğrencileri Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Evren Örneklem Çalıma Alanı 

Ülkemizdeki 

Devlet 

Üniversiteleri 

- Spor Bilimleri Fakülteleri

(Rekreasyon Bölümü)

- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek

Okulları(Rekreasyon Bölümü)

- Spor Bilimleri ve Teknolojisi

Yüksekokulları(Rekreasyon

Bölümü) 

- İşletme Fakültesi (Turizm

İşletmeciliği Bölümü)

- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Yüksekokulları 

- Girişimcilik Düzeyleri,

- Rekreatif Tercihleri ve

Çalışma Eğilimleri

- Serbest Zaman Gereksinimleri

- Serbest Zaman Doyumu

Algılamaları 

- İstihdam Olanakları

- Liderlik Davranışları

ÖNERİ Rekreasyon Doktora Programı 

Tablo 6. Rekreasyon ve Eğitim 

İncelenen Alanlar Çalışılan Alanlar 

Akademik çalışmalar 

(Makale ve poster    

sunumları) 

- Rekreasyon Kavramının Akademik Bir İnceleme Dalı

Olarak Ortaya Çıkışı 

- Postmodern Boş Zamana Yönelik Kurumsal Bir Yaklaşım
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- Serbest Zaman Eğitimi

- Rekreasyon ve Eğitim

- Rekreasyon Kavramına Felsefi Bir Yaklaşım

- Boş Zaman ve Eğitim İlişkisi

Tablo 7. Sportif Rekreasyon Aktiviteleri 

İncelenen Alanlar Çalışılan Alanlar 

Spor branşları 

- Dağcılık

- Su Sporları

- Zıpkınla Balık Avcılığı

- Atmacacılık

- Mağaracılık

- Bisiklet

- Satranç

- Hentbol

- Dans

Tablo 8. Rekreasyon ve Engelliler 

Çalışma Çeşitleri Çalışma Alanı İncelenen Alanlar 

Nitel ve nicel 

çalışmalar 

- İşitme Engelli

Çocuklar

-Mental

Retardasyonlu 

Çocuklar 

- Otizmli Bireyler

-Zihinsel Engelliler

- Şizofrenik

Hastalar

- Bedensel Engelli

Bireyler 

- İşitme ve Zihinsel Engelli Çocukların

Denge Becerilerinin Geliştirilmesi

- Mental Retardasyonlu Çocuklarda

Rek.Faal.Sosyal Gelişime Etkisi

- Terapatik Rekreasyon

- Rek.Faal.Otizmli Bireylerin Yaşam

Kalitesi Üzerine Etkisi 

- Zihinsel Engellilerde Eğlenceli Atletizm

Çalışmalarının Kaynaştırma Eğt.Etkisi

- Şizofrenide Egzersiz Programının Etkisi

- Engelli Çocukların Motorsal Gelişiminde

Rek.Faal.Etkisi 

- Bedensel Engelli Bireyleri Rekreasyon

Faaliyetlerine Yönelten Etmenler

- Kentsel Mekanlarda Engellilerin

Rekreasyonel Aktivite Kısıtlayıcıları 

Tablo 9. Bazı İl ve İlçelerimizin Rekreasyonel Değerlendirmeleri 

Çalışma Alanı Çalışmanın Amacı Destinasyonlar 

Ülkemizde     

rekreasyonel    

değerlere sahip il 

ve ilçelerimiz 

Çalışmalarda adı geçen İl 

ve İlçelerimizin tanıtımının 

yapılması, daha fazla   

kullanımının sağlanması, 

- Trabzon Kalandar Gecesi

- İzmir Bornova Belediyesinin Park

Alanlarının Sportif Kullanımı

- Erzurum ve Adana İllerinin Kırsal
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korunması, geliştirilmesi 

ve bu destinasyonlarda 

yapılan rekreasyonel akti-

vitelerin ekolojik     

etkilerinin incelenmesi 

Turizm Potansiyeli 

- Rize Kenti Doğal Güzellikleri

- Konya İli Rekreasyonel

Olanakların Değerlendirilmesi 

- Tunceli İlinin Bölge Olarak

Pazarlanmasında Rekreasyonel

Faaliyetlerin Rolü 

- İzmit Seka Parkının Kullanımı

- Eskişehir Hamamyolu Caddesinin

Rekreasyon Alanına Dönüşümü

- İnanç Turizmi Mardin Örneği

- Seferihisar ve Eko-Turizm

Tablo 10. Rekreasyonel Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar 

Çalışma Alanı Ele Alınan Başlık-

lar
Destinasyonlar 

Kamu ve özel 

kurum/kuruluşlar 

- Hizmet Kalitesi

- Ticari Rekreasyon

-Müşteri Güvenliği

-Rekreasyon

Kazanımları

- Rekreasyon Amaçlı Fitness Merkezlerinde

Müşterilerin Hizmet Kalitesine Yönelik

Beklenti ve Algıları 

- Rekreasyon Mabetleri Olarak Alış Veriş

Merkezleri 

- Boş Zaman Faaliyetlerinin “Wellness”

Hizmetlerine Yansıması 

- Alışveriş Merkezlerinde Ticari Rekreasyon

ve Hizmet Kalitesi 

- Otel Animasyon Faaliyetlerinin Yönetici

ve Turist Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

- SPA Hizmetlerinde Sağlık Kapsamında

Müşteri Güvenliği 

- Yaratıcı Turizm ve Rekreasyonel

Faaliyetlerin İlişkisi 

- Rekreatif Faaliyetlerin Sanayi İşletmeleri-

ne Olası Kazanımları 

ÖNERİ 
Türkiye’deki Bazı Su Yüzeylerinde    

Yapılabilecek Rekreasyonel Aktiviteler 

Tablo 11. Kampuslerdeki Rekreasyonel Etkinlikler 

Çalışma Alanı Katılımcı Üniversiteler Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizdeki - Hitit Üniversitesi - Kampus Rekreasyonu Kapsamında
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Devlet 

Üniversiteleri 

- Anadolu Üniversitesi

- Karadeniz Teknik

Üniversitesi

-İstanbul Üniversitesi

- Akdeniz Üniversitesi

Düzenlenen Sportif Rekreasyon     

Etkinliklerinin Hizmet Kalitesinin    

Değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi 

Örneği 

- Rekreasyonel Eğilimlerin

Belirlenmesinde Üniversite

Kampuslerinin Rolü: KTÜ örneği 

- Üye Oldukları Etkinliklere Göre

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Tatmin 

ve Kalitelerinin Araştırılması 

- Üniversite Yerleşkeleri, Rekreasyon ve

Engelliler 

- Üniversite Mensuplarının Kampus

Rekreasyonuna Yönelik Görüşleri

Tablo 12. Yerel Yönetimler ve Rekreasyon 

İncelenen Belediyeler Çalışma Alanı Yapılan Çalışmalar 

- Denizli Büyükşehir

Belediyesi 

- Eskişehir Tepebaşı

Belediyesi 

- İzmit Belediyesi

Belediyelere ait 

kent içi parklar 

- Kent İçi Rekreasyon Parklarının

Rekreasyon Potansiyelinin Belirlenmesi 

- Rekreasyon Faaliyeti Olarak Spor

Hizmeti: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 

Örneği 

- Belediyelere Ait Park Alanlarını

Kullanan Bireylerin Katılımlarının ve 

Beklentilerinin İncelenmesi:  

İzmit Seka Park Örneği 

- Halkın Yerel Yönetimlerden Spor

Hizmetleri Konusunda Beklentileri

Tablo 13. Rekreasyon Alanında Yapılan Münferit Çalışmalar 

Çalışma 

Alanı 
Ele Alınan Başlıklar Yapılan Çalışmalar 

- Akademik

çalışmalar

- Sanal Ortam

-Turizm

-Spor

-Kültürel

Miras

-Resim

- Kamu

- Facebook Kullanımı

- Kavram Bilgisi

- Otoetnografi

-Sanat Eğitimi

- Yaz Spor Okulları

- Etnik Köken

- Toplumsallaşma

- Ciddi Boş Zaman

Faaliyeti 

- Boş Zamanlarda Sanal Bir Deneyim Aracı

Olarak Facebook 

- Rekreasyon mu, Restorasyon mu?

- Türkiye’de İç Turizmi Geliştirmede

Rekreasyonun Önemi ve Konaklama

- Rekreasyon Araştırmalarında

Otoetnografinin Kullanımı

- Türk Geleneğinde Bir Rekreasyon Biçimi

Olarak Sanat ve Eğitimi 
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Kuruluşları 

- Özel

Kuruluşlar 

- Rekreasyona Veri-

lebilecek Katkılar

- Rekreasyonun Re-

simlerdeki Anlatımı

- Akademik Rekreas-

yon Çalışmaları

- Yaz Spor Okullarının Yeterliliği ve

Ebeveynlerin Çocuklarından Boş Zamanlarını 

Değerlendirme Beklentileri 

- Rekreasyonel Tercihlerde Etnik Köken ve

Cinsiyete Bağlı Değişimler 

- Boş Zaman Sosyolojisi Kapsamında

Toplumsallaşma İlişkileri ve Boş Zaman 

Değerlendirme Biçimlerinin Geleceği 

- Boş Zaman ve Rekreasyona Yönelik

Dergilerde Yayınlanan Makalelerin

Bibliyometrik Analizi 

- I. ve II. Rekreasyon Araştırmaları

Kongrelerinde Sunulan Bildirilerde

Yararlanılan Teorilere İlişkin Bir İnceleme 

- Ciddi Boş Zaman Faaliyeti Olarak

Gönüllülük: AKUT Örneği 

- Rekreasyonel Etkinliklere Katılımda Somut

Olmayan Mirası Rolü 

- Rekreasyon Alanlarının Toplumsal

Cinsiyet Perspektifinden Analizi

- Brueg(h)el Resimlerinin Rekreasyonel

Değeri 

- Rekreasyonun Yaygın Eğitimde Gerekliliği

ve Devletin, Belediyelerin, Özel Sektörün ve

Derneklerin Katkıları Konusunda Öneriler

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüze kadar gelen süre içerisinde organize edilmiş olan üç Rekreasyon 

Araştırmaları Kongreleri kapsamında sunulan sözel sunum ve poster bildiriler 

incelendiğinde, kongrelerin rekreasyon camiasına ve alana olumlu etkileri ile 

zayıf kalan yanları aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir. 

Kongrelerin Güçlü Yanları 

- Kongrelerin alanda çalışma yapan bilim adamlarının aynı çatı altında

toplanmasına olanak sağlaması ve kongrelerin bilim ve yürütme kurul-

larının alanda öncü kişilerden oluşturulması bu kongrelerin ciddiyetini

ön plana çıkarmaktadır.

- Alanda tecrübeli isimlerin yanı sıra, alana ilgi duyan lisans ve lisansüs-

tü öğrencilerin de kongrelerde var olması ile genç nesil ve tecrübeli bi-

lim adamlarının oturumlar esnasında ve sonrasında çalışma konuları
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üzerinde yapmış oldukları beyin fırtınaları alana büyük katkı sağla-

makta ayrıca alan içindeki öğrencilere kendilerini geliştirebilme adına 

da büyük fırsat                sağlamaktadır. 

- Kongrelerdeki çalışmalar ile rekreasyonel katılımlı farklı spor branşla-

rının tanıtımına olanak sağlanmaktadır.

- II. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi organizasyonu esnasında kongre

merkezi Fantasia Deluxe Otel'de Rekreasyon Derneği’nin açmış olduğu

resim ve heykel sergisi, kongre katılımcıları için güzel bir rekreatif et-

kinlik olarak göze çarpmıştır. Bu tür etkinliklerin kongrelerde var ol-

ması, kongrelerin çekiciliğini arttıracaktır.

- Kongrelerde yapılan çalışmalardaki öneriler ve değerlendirmeler çevre

bilincinin geliştirilmesine ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarıl-

masına büyük katkı sağlamaktadır.

- Kongrelere bildiri gönderiminin online olarak yapılıyor olması ve

kongrelerin web sayfalarının düzenlemelerinin sağladığı kolaylık ve

profesyonellik dikkat çekmektedir.

Kongrelerin Zayıf Yanları 

- Kongrelere katılımın ne yazık ki istenilen seviyede olmadığı

gözlemlenmektedir. Bu katılım azlığının bir sebebinin de, Yüksek Öğre-

tim Kurumu’nun akademik teşvik sisteminden kaynaklandığı ve etki-

sinin sadece Rekreasyon Araştırma Kongrelerinde değil, genel anlamda

ulusal bazda yapılan birçok kongrede görüldüğü tespit edilmektedir.

- Kongrelerin sosyal medya üzerindeki tanıtımlarının yetersiz olduğu ve

bu konuda ekstra bir çalışma ile desteklenmesinin faydalı olacağı

düşünülmektedir.

- İncelemeler sonucunda kongrelerde sunulan çalışmaların çoğunun nicel

ve durum tespiti içerikli olduğu görülmüştür. Alanda gelişme sağlana-

bilmesi adına, klasik yöntemlerin ötesine geçilmesi alanda toplanan ve-

rilerin daha güncel ve çalışma hedefine uygun olmasına olanak sağla-

yacağı düşünülmektedir.

- Kongrelere sunulan bazı çalışmalar her ne kadar rekreasyon alan ile do-

laylı yoldan bağlantılı olsa da, bu tür kongrelerde sadece alana özgü ve

alanla direk ilişkili çalışmaların olmasının daha faydalı olacağı düşü-

nülmektedir.
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- Kongrelerin uluslararası olarak organize edilmesinin, yurt dışından ge-

lecek çalışmalarla, ülkemizde rekreasyon alanının gelişmesine, güncel

gelişmelerin daha yakından takip edilmesine ve ülkemizde rekreasyon

alanında çalışma yapan bilim adamlarına yeni ufuklar açmasına büyük

katkı sağlayacağı varsayılmaktadır.

- Kongrelerdeki sözel sunum ve poster bildirilerde, veri toplama süreci-

nin uzun vadelere yayıldığı çalışmalar ne yazık ki çok azdır.  Veri top-

lama sürelerinin daha uzun vadelere yayılmasının çalışmaların güveni-

lirliği arttıracağı ve bu konuda atılacak adımlara daha net çözümler su-

nacağı düşünülmektedir.

- Kongrelerde sunulan çalışmaların çoğunda güncel konuların gerisinde

kalınmış olup, bu konuda yurt dışında yapılan güncel çalışmaların ta-

kip edilmesinin ve ülkemize yansıtılmasının faydalı olacağı düşünül-

mektedir.

- Rekreasyonel faaliyetlerle katılım konusunda destek verilmesi gereken

öncelikli sınıflamaya sahip engelli bireyler üzerinde yapılan çalışmalar

tatmin edici seviyeye yakın iken, sokak çocukları, sevgi evlerinde kalan

çocuklar ve huzur evlerinde yaşamını devam ettiren bireylere çalışma-

larda çok fazla yer verilmemiş olup, bu konuda yapılacak çalışmalara

ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÖZ

Çalışmanın temel amacı, öğrencilerin yalnızlığında katılmış oldukları serbest zaman faaliyetleri ve 
akıllı telefon kullanımının nasıl bir role sahip olduğunu belirlemektir. Araştırmada, alan araştırması 
yöntemi kapsamında yapılandırılmış anket tekniği kullanılmış ve İzmir ilinde yer alan devlet üniversi-
telerinin mühendislik fakültelerinde gönüllü olarak anket doldurmayı kabul eden 470 öğrenciye 
uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programı ile analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında, öğ-
rencilerin yalnızlığında akıllı telefon kullanımı ve serbest zaman faaliyetleri arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Üniversite öğrencilerinin yalnızlığında önemli role sahip olan akıllı telefon kulla-
nımı ve serbest zaman faaliyetleri ile ilgili yapılan bir çalışma olması açısından alanyazına katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Akıllı telefon kullanımı, serbest zaman faaliyetleri, yalnızlık 

GİRİŞ 

Serbest zaman, insan yaşamının her dönemine yerleşmiş, bireysel ve toplumsal 

gelişmişlik ve yaşam kalitesi gibi birbiriyle bağlantılı konuları içeren bir kav-
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ramdır. Bu nedenle modern yaşamda insanlar, eski çağlara göre çok daha fazla 

serbest zamana sahiptirler. Dolayısıyla bu alanda da farklılıklar oluşmaktadır. 

Teknoloji geliştikçe insanların serbest zaman faaliyetlerine katılma oranları da 

artmaktadır.  

Akıllı telefonlar, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar sonrasında kullanımı git-

tikçe yaygınlaşan ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Satın alınması, erişimi 

ve diğer teknolojik ürünlere göre daha kolay taşınabilir olması nedeniyle tercih 

sebebi olmaktadır. Günlük yaşantının bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, 

kişilerin sosyal yaşamlarında da büyük değişimlere neden olmaktadır. Önce-

sinde sadece konuşma ve mesajlaşma imkanı veren bu cihazlar artık görüntülü 

arama, video ve fotoğraf gönderme, ofis programları, mail ve sesli mesajlar 

sayesinde yeni boyutlar kazanmıştır. 

Yalnızlık kelime anlamı olarak kişilerin tek başına kalmasını ifade etmektedir. 

Arkadaş ortamından uzak ve aileden kendini soyutlamış olarak yaşayan insan-

lar yalnızlığı tercih eden kişilerdir. Günümüzde akıllı telefon kullanımı ise, 

kişileri yalnızlığa iten bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Çakır ve Oğuz 

2017). Çünkü içerisinde yer alan birçok uygulama, oyun ve programlar saye-

sinde kişiler kendilerini bu cihazlara hapsederek, çevrelerinde olup bitenleri 

veya kişileri görmezden gelmektedir. Böylelikle yalnızlık fiziksel bir yoksun-

lukla birlikte ruhsal yoksunluğu da beraberinde getirmektedir. Üniversite öğ-

rencileri üzerinde yapmış olduğumuz bu çalışmayla, öğrencilerin yalnızlıkla-

rında akıllı telefon kullanımı ve serbest zaman faaliyetlerinin nasıl bir role sahip 

olduğunu ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz.Nicel bir yaklaşımla gerçekleştir-

diğimiz bu çalışma, evreni temsil eden örneklemden elde edilen veriler aracılı-

ğıyla, hipotezleri test etmek amacıyla istatistiksel analize tabi tutulmuştur. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Akıllı Telefon Kullanımı 

Akıllı telefonlar sesli arama fonksiyonun yanı sıra internet erişimi, bilgi işleme 

ve çeşitli uygulamalara erişim gibi fonksiyonlara sahip akıllı cihazlardır. Aynı 

zamanda takvim planlama ve şahsi bilgileri yönetme gibi imkanlarla da dijital 

bir kişisel asistan olarak bireylerin günlük yaşantının bir parçası halindedir. 

Akıllı telefonlar, kullanıcıya ihtiyaç duyduğu her türlü uygulamaya erişim sağ-

laması yönüyle ve kullanıcının akıllı telefonunu tercihlerine göre kişiselleştire-

bilmesi yönüyle iki temel karakteristiğe sahiptir. Bu nedenle akıllı telefonlar 

kullanıcının fonksiyonel ve duygusal ihtiyaçlarına hitap ederek kullanıcının 

davranışlarına yön verebilir (Jin, Yoon ve Ji 2013). 
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Akıllı telefonların günlük yaşantımızdaki yeri gün geçtikçe daha fazla önem 

kazanmaktadır. Akıllı telefonların sunduğu teknolojik imkanlar ile birlikte 

dünyada birçok insan günlük yaşantısını akıllı telefonlar aracılığıyla düzene 

koymaktadır. Akıllı telefon kullanımının sıklığı ile bireylerde görülen stres, 

depresif belirtiler ve kaygının ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır (Karaaziz ve 

Keskindağ 2015). 

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle değişen akıllı telefonların yaygın kul-

lanımı bilişim endüstrisi için arzu edilen bir durum olsa da akıllı telefonların 

fazla kullanımı durumunda ortaya çıkabilecek sosyal sorunlar yeni bir araştır-

ma alanı yaratmaktadır (Bian ve Leung 2015). 

Akıllı telefon bağımlılığı teknolojik bağımlılıkların bir türü olarak görülmekte-

dir. Teknolojik bağımlılık Griffiths (1996) tarafından insan ile makine arasında 

kimyasal olmayan bir etkileşim olarak tanımlanmaktadır. Akıllı telefonlar tele-

fon erişimi, kamera ve oyun oynama imkânın yanı sıra binlerce mobil uygula-

ma erişimine de olanak sağladığı için akıllı telefon bağımlılığı, internet bağımlı-

lığından farklı belirtiler gösterebilir (Lin vd. 2014). 

Akıllı telefon bağımlılığı, davranışsal bağımlılıklar altında yer almaktadır. Akıl-

lı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla internete ulaşımın kolaylaşması, akıllı 

telefon bağımlılığı üzerine olan endişeleri artırmaktadır. Bu yeni bağımlılık 

türü, bilişim teknolojilerinin ilerlemesi ve internet, akıllı telefon gibi medya 

araçlarının hızlı gelişimiyle ortaya çıkmıştır. Bu davranışsal bağımlılık yetişkin-

ler ve ergenlerde sıklıkla görülmeye başlamıştır. Akıllı telefonlar artık sadece 

mobil telefon olmaktan öte bilgisayar işlevlerine de sahip olduğu için internet 

haricinde pek çok farklı uygulamaya erişim mümkündür. Akıllı telefonlar her 

ne kadar birçok kolaylık sağlasa da bağımlılık yaratma açısından sosyal bir 

problem haline dönüşebilir. Bu davranışsal bağımlılığın belirtileri arasında 

günlük aktivitelerde zorlanma, dürtü kontrol bozuklukları, yoksunluk ve ben-

zeri belirtiler görülebilir. Akıllı telefon bağımlılığı toplumda giderek önemli bir 

mesele haline gelmiştir. Akıllı telefon kullanımının giderek popülerleşmesi 

günlük hayatta sağladığı kolaylıkların yanı sıra pek çok riski beraberinde ge-

tirmektedir (Kwon vd. 2013). 

Yalnızlık 

Yalnızlık (Spitzberg 1980), birey tarafından arzu edilenin aksi yönde gerçekle-

şen sosyal ilişkilerin yarattığı memnuniyetsizlik durumu olarak tanımlanmak-

tadır. 
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Literatür incelendiğinde yalnızlığın sosyal bilimciler tarafından birçok tanımı-

nın yapıldığı ve bu tanımların ortak üç özelliği olduğu dikkat çekmektedir. Bu 

ortak özelliklerden biri yalnızlığın, bireyin sosyal ilişkilerindeki eksikliklerden 

kaynaklanmasıdır. İkinci olarak yalnızlığın öznel bir deneyim olmasıdır. Yal-

nızlık, nesnel bir tanıma sahip sosyal yalıtımla eş anlamlı değildir. Üçüncü ola-

rak ise yalnızlık deneyimi can sıkıcı ve üzücüdür (Peplau ve Perlman 1982).  

Yalnızlık, bireylerin yalnızlıklarını bağladığı nedenlere göre anlaşılabilen ortak 

bir sosyal deneyim olarak görülebilir. Başka insanlarla iletişim halinde olmak 

birçok birey için sağlıklı ilişkiler kurmaya yararken bazıları için bu iletişim sü-

reci hayal kırıklığı yaratabilir. Bu hayal kırıklığı toplumdan soyutlanma ve yal-

nızlıkla sonuçlanabilmektedir (Spitzberg ve Canary 1985). 

Serbest Zaman 

Serbest zaman, bireyin yaşamını idame etmesi için zorunlu olan faaliyetlerin ve 

görevlerinin dışında kalan, kendi isteği yönünde özgürce değerlendirebileceği 

zaman dilimi olarak tanımlanmaktadır (Passmore ve French 2001). Bireylerin 

deneyimlerinin çoğu serbest zaman faaliyetleri ile gerçekleşmektedir. Serbest 

zaman faaliyetleri bireylerin ilgi alanı ve isteklerine göre şekillenir (Ağaoğlu ve 

Eker 2006). 

Öğrencilerin serbest zamanlarında gönüllü olarak yer aldığı rekreatif faaliyetle-

rekatılımını etkileyen unsurlar Tütüncü ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan 

çalışmada fizyolojik özellikler, organizasyonel unsurlar, alanların durumu, 

negatif içsel deneyimler, ruhsal durum ve yan unsur boyutları olmak üzere 

yedi boyut altında toplanmıştır. Çalışmada öğrencilerin serbest zamanlarında 

gönüllü olarak yer aldığı rekreatif faaliyetlere katılımını etkileyen unsurlar ince-

lenirken, bizim çalışmamızda da öğrencilerin yalnızlığında serbest zaman faali-

yetlerinin etkisi incelenmiştir.   

HİPOTEZLER 

Öğrencilerin yalnızlığında akıllı telefon kullanımının ve serbest zaman faaliyet-

lerinin rolünü belirlemeye yönelik yapılan çalışmanın hipotezleri aşağıdaki 

gibidir: 

H1: Öğrencilerin yalnızlığı ile serbest zaman faaliyetleri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H2: Öğrencilerin yalnızlığı ileakıllı telefon kullanımları arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 
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YÖNTEM 

Araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Nicel araştırmalar, evreni temsil eden 

örneklemden elde edilen veriler aracılığıyla, hipotezleri test etmek amacıyla 

istatistiksel analize tabi tutularak genellemeyi amaçlayan araştırmalardır. Sos-

yal olguları ve bu olgular arasındaki sebep sonuç ilişkilerini keşfetmeyi amaç-

lamaktadır. 

Örneklem 

Çalışma, coğrafi örneklem çerçevesinde İzmir ili ile sınırlandırılmıştır. İzmir 

ilinde yer alan üniversiteler ile temasa geçilmiş, izin verilen yerlerde çalışma 

yürütülmüştür. Örneklemin içerisinde yer alan bir devlet üniversitesi etik kurul 

izni alınamaması nedeniyle örnekleme dahil edilememiştir. Öğrencilerin yalnız-

lıklarında, katılmış oldukları serbest zaman faaliyetleri ve akıllı telefon kulla-

nımının rolünü belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışma İzmir ilinde yer 

alan Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin 

mühendislik fakültelerinde öğrenim gören ve gönüllü olarak anketi doldurmayı 

kabul eden 470 öğrenciye uygulanmıştır. Örneklem türlerinden basit seçkisiz 

örneklem kullanılmıştır. Basit seçkisiz örneklem, her bir örneklem birimine eşit 

seçilme olasılığı vererek seçilen birimlerin örnekleme alındığı yöntemdir. Ev-

rendeki tüm birimler, örneğe seçilmek için eşit ve bağımsız bir şansa sahiptir 

(Büyüköztürk vd. 2016).  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada alan araştırması yöntemi kapsamında yapılandırılmış anket tekni-

ği kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcı-

ların yalnızlıklarına ilişkin ifadelere, ikinci bölümde serbest zaman faaliyetleri 

ve akıllı telefon kullanımına ilişkin ifadelere ve üçüncü bölümde demografik 

sorulara yer verilmiştir. Ölçekler yedili Likert tutum ölçeği ile yapılandırılmış 

24 ifadeden oluşmaktadır. Yalnızlığa ilişkin ifadeler için Hughes ve arkadaşları 

(2004) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Serbest zaman ölçeği için 

Pressman ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ölçek ve akıllı telefon 

ölçeği için de Kwon ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen ölçek Türkçe’ye 

uyarlanarak uygulanmıştır.  
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Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler istatistik programı ile analiz edilmiştir. Çalış-

mada öncelikle geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin yapı ve 

yakınsak geçerliliği faktör analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 

verilerin güvenirliği Cronbach’s Alpha ile test edilmiştir. Ayrıca bağımsız de-

ğişkenlerin ilişkileri ve ayrımsama geçerliliği korelasyon analizi ile ortaya ko-

nulmuştur. Son olarak da değişkenlere bağlı olarak çıkarımsal analiz yapmak 

amacıyla hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. 

BULGULAR 

Öğrencilerin yalnızlıklarında katılmış oldukları serbest zaman faaliyetleri ve 

akıllı telefon kullanımını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmada toplam 

470 öğrenci yer almaktadır. Katılımcıların %42,2’si kadın ve %57,8’i erkektir. 

Katılımcıların yaş ortalaması 22,1’dir. Katılımcıların %97,9’u bekar, %2,1’i evli-

dir. Katılımcıların %55,5’i Android, %42,1’i iOS, %2,3’ü diğer işletim sistemine 

sahip telefon kullanmaktadır. Katılımcılar %24,3’ü 1 yıldan az, %19,5’i 1 yıl, 

%23,2’si 2 yıl, %17,7’si 3 yıl, %15,3’ü 4 yıldan fazla süre ile mevcut akıllı telefo-

nunu kullanmaktadır. Katılımcıların %57,4’ü burs veya kredi alırken, %42,6’sı 

almamaktadır. Katılımcıların %80’i çalışmıyorken, %9,4’ü yarı zamanlı, %7,2’si 

dönemsel, %3,4’ü ise tam zamanlı çalışmaktadır.  

Çalışmada, yapısal geçerliliği sınamak amacı yalnızlık ve akıllı telefon kullanı-

mı değişkenlerine ayrı ayrı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Akıllı telefon kul-

lanımı ve yalnızlık veri setleri için yapılan faktör analizinde “extraction” yön-

temi olarak “eigenvalue” değerinin Kaiser-Guttman yaklaşımına göre 1’den 

daha fazla olması (Kaiser 1960) seçeneği işaretlendiğinde yalnızlık ile ilgili ola-

rak tek faktör, akıllı telefon kullanımı ile ilgili olarak iki faktörün oluştuğu tes-

pit edilmiştir (Tablo 1 ve Tablo 2).  

Yalnızlık veri seti için yapılan faktör analizinde; faktör analizinin uygunluğunu 

belirlemek amacıyla “eigenvalue” değerinin 1 ve üzeri olarak alınması duru-

munda akıllı telefon kullanımı ve serbest zaman faaliyetlerine katılımı etkileyen 

unsurlar veri setine uygulanan Küresellik Testi (Bartlett’s Test of Spirity) sonu-

cu p <,01 düzeyinde anlamlı, Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri de 0,74 ola-

rak bulunmuştur. Bu değerin 0,60 ve üzerinde olması önerilmektedir (Hair vd. 

2007). Yalnızlığın tek faktör altında toplandığı ve açıklanan varyans yüzdesinin 

%79,41 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Yalnızlık Ölçeği Faktör Analizi 

Akıllı telefon kullanımı veri seti için yapılan faktör analizinde; faktör analizinin 

uygunluğunu belirlemek amacıyla “eigenvalue” değerinin 1 ve üzeri alınması 

durumunda yalnızlık ve serbest zaman faaliyetlerine katılımı etkileyen unsur-

lar, veri setine uygulanan Küresellik Testi (Bartlett’s Test of Spirity) sonucu p < 

,01 düzeyinde anlamlı, Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değeri de 0,89 bulunmuş-

tur. Akıllı telefon kullanımı içsel ve dışsal olarak iki faktör altında toplanmıştır. 

Toplam açıklanan varyans yüzdesinin %65,21 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2). 

Yalnızlık  
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2,38 79,41 

Genel olarak kendinizi ne sıklıkta arkadaş sevgisinden yoksun hisseder-

siniz? 
,897 

Genel olarak kendinizi ne sıklıkta ihmal edilmiş hissedersiniz? ,891 

Genel olarak kendinizi ne sıklıkta dışlanmış hissedersiniz? ,885 
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Tablo 2. Akıllı Telefon Kullanımı Faktör Analizi 

Akıllı Telefon Kullanımı 
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Dışsal 5,34 53,35 

Günlük yaşamımı fazlasıyla etkilese bile telefon kul-

lanmaktan asla vazgeçmem. 

Sosyal medya paylaşımlarını kaçırmamak için telefo-

numu sürekli kontrol ederim. 

,867 

 ,861 

Akıllı telefonsuz kalmaya dayanamam. ,843 

Kullanmadığım zamanda bile telefonum aklımdan 

çıkmaz. 

,837 

Akıllı telefon elimde değilken, kendimi sabırsız ve 

hırçın hissederim. 

,796 

Akıllı telefonumu tahminimden daha fazla kullanı-

rım. 

,635 

Çevremdeki insanlar telefonumu çok fazla kullandı-

ğımı söyler. 

,615 

İçsel 1,19 11,87 

Akıllı telefon kullanımım planladığım işleri aksatır. ,943 

Akıllı telefonum derse, ödevlere ve çalışmalara odak-

lanmamı zorlaştırır. 

,829 

Akıllı telefon kullanırken el veya boynumda ağrı his-

sederim. 

,624 

Değişkenlerin içsel tutarlılığını belirlemek amacıyla güvenirlik analizi gerçek-

leştirilmiş ve genel ve faktör bazında Cronbach’s Alpha değerleri belirlenmiştir. 

Güvenilirlik analizi serbest zaman faaliyetleri soru setine uygulanmıştır. Serbest 

zaman faaliyetleri soru setinin güvenilirlik analizi sonucunda genel Cronbach’s 

Alpha değeri 0,71 bulunmuştur (p < ,01).  Bu değerin 0,70 ve üzerinde olması 

önerilmektedir (Nunnally 1976).  
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Tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon matrisi Tablo 3 yardımıyla görülmekte-

dir. Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre yalnızlık, akıllı telefon 

kullanımı-içsel boyutu ve akıllı telefon kullanımı-dışsal boyutu arasında pozitif 

yönde, yalnızlık ve serbest zaman faaliyetleri arasında negatif yönde ilişkilerin 

olduğunu söylemek mümkündür. Korelasyon analizine göre değişkenler ara-

sındaki ilişkiler p < ,001 düzeyinde anlamlıdır. Korelasyon katsayıları incelen-

diğinde yalnızlık durumunun akıllı telefon-içsel ve akıllı telefon-dışsal boyutla-

rı ile arasındaki ilişki düzeyinin pozitif yönde (r = 0,11 ve r = 0,08) ve serbest 

zaman değişkeni ile negatif yönde ilişkisi (r = -0,24) olduğu görülmektedir. Ay-

rıca serbest zaman faaliyetlerinin akıllı telefon-dışsal boyutu ile ilişkisi (r = 0,04) 

istatistiksel açıdan anlamlıdır. Akıllı telefon-içsel ve akıllı telefon-dışsal boyut-

ları arasında yüksek düzeyde ilişki (r = 0,56) bulunmaktadır.  

Tablo 3. Korelasyon Analizi 

1 2 3 4 

1. Yalnızlık 1 

2. Serbest Zaman -,24* 1 

3. Akıllı Telefon Kullanımı-İçsel ,11* ,00* 1 

4. Akıllı Telefon Kullanımı-Dışsal ,08* ,04* ,56* 1 

Ortalama 2,76 4,46 3,38 3,85 

Α ,87 ,71 ,91 ,73 

Ss 1,30 0,84 1,49 1,55 

*p<,001

Normal dağılım, doğrusallık ve eşvaryanslık varsayımlarını karşılamak için 

öncelikli analizler gerçekleştirilmiştir. Cook’s uzaklığı ile model üzerinde önem-

li ölçüde etkilenen bir durum olmadığı belirlenmiştir (Min = 0,00, Max = 0,07). 

Hataların bağımsızlığını değerlendirmek için Durbin-Watson istatistiği ölçül-

müş ve kabul edilebilir bir değer olan 1,90 belirlenmiştir. Tolerans değerleri 

0.10’dan büyüktür (Min = 0,82) ve varyans enflasyon faktörü (VIF) 10’dan azdır 

(Max = 1,226), bu durum çoklu doğrusallık sorununun olmadığının bir göster-

gesidir (Cohen vd. 2003). Histogram grafikleri incelendiğinde, verilerin normal 

dağıldığı ve varyansın homojenliği ve doğrusallık varsayımlarını karşıladığı 
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belirlenmiştir. Tüm bu değerler değerlendirildiğinde veri setinin tavsiye edilen 

değerler kapsamında olduğu ve hiyerarşik regresyon analizinin yapılabileceği 

sonucuna varılabilir. 

Tablo 4. Serbest Zaman Faaliyetleri ve Akıllı Telefon Kullanımının Yalnızlık 

Durumu Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

VARIABLES R2 Β 95% CI 

,26 

Serbest Za-

man  
-,24* [-,50, -,23] 

Akıllı Telefon Kullanımı-

İçsel 
 ,11* 

[0,02, 

0,17] 

F 16,84 

* p<0,001, ** p ≤0,07, n = 470, CI = Güven Aralığı

Regresyon analizi serbest zaman faaliyetleri ve akıllı telefon kullanımının yal-

nızlık durumun üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

etkiyi belirleyebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir 

ve Tablo 4 üzerinde detaylı olarak verilmiştir. Öncelikli olarak serbest zaman 

faaliyetlerinin yalnızlık durumuna etkisi, ikinci olarak ise akıllık telefon kulla-

nımının içsel etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda “enter” 

yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen regresyon analizinde birinci basamakta 

serbest zaman faaliyetlerinin yalnızlığı açıklama oranının 0,24 olduğu belirlen-

miştir. (F (1,469) = 27,534, p< 0,001 with R = 0,56, adjusted R2 = 0,54). Akıllı tele-

fon kullanımının da dahil edildiği ikinci basamakta ise açıklama oranı ,11 ola-

rak bulunmuştur. (F (2,469) = 16,841, p < 0,001 with R = 0,67, adjusted R2 = 0,63). 

Yalnızlık durumunun modele dahil edilmesi durumunda R2 değişim yüzdesi 

0,26 olarak tespit edilmiştir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

İzmir ili içerisinde yer alan üç üniversitenin mühendislik fakültelerinde yapılan 

çalışmada serbest zaman faaliyetiyle öğrencilerin yalnızlık durumları arasında 
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anlamlı bir ilişki bulunmuştur; ancak, bu ilişki negatif yönlüdür. Bu sonuç doğ-

rultusunda “H1: Öğrencilerin yalnızlığı ile serbest zaman faaliyetleri arasında 

anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Yani, öğrenciler yalnız ol-

dukları durumlarda serbest zaman faaliyetlerine katılmamaktadır.  

Tütüncü ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerinserbest 

zamanlarında rekreatif faaliyetlere zaman ayırmamasının veya çeşitli bahaneler 

üretmesinin nedeninin isteksiz ve ilgisiz olmalarının neden olabileceği belirtil-

miştir. Bireyler yalnızken bu tip aktivitelere katılma konusunda yeterli moti-

vasyona sahip olmayabilir ve ilgisiz olabilirler. Bu sorunlar yüzünden öğrenci-

ler bu tip faaliyetlere katılmayı tercih etmek yerine, başka bir şekilde vaktini 

değerlendirebilirler. 

Bu durum, bireylerin yalnız kalmak istemeleriyle açıklanabilir. Daha önce ya-

şadıkları ilişkilerde sağlıklı bir iletişim süreci yaşayamamış ve hayal kırıklığına 

uğramış insanlar yalnız kalmayı tercih edebilmektedir. Bir diğer nedeni ise, 

tanımadıkları insanlarla aynı ortamda bulunmak istememeleri olabilir. Birey bu 

gibi durumlarda, kendini toplumdan soyutlanmış hissedebilir ve bu da onun 

serbest zaman faaliyetlerine katılımındaki motivasyonunu düşürebilir. Öğrenci-

lerin yalnız olmaları, serbest zaman faaliyetlerine zaman ayırmalarında kısıtla-

yıcı bir etken olarak değerlendirilebilir.  

Öğrencilerin yalnızlık durumları ile akıllı telefon kullanımının içsel faktörü 

arasında pozitif yönde ilişki mevcuttur. Kişilerin yalnızlık durumları akıllı tele-

fon kullanımına neden olmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda “H2: Öğrencilerin 

yalnızlığında akıllı telefon kullanımının etkisi vardır.” hipotezi de kabul edil-

miştir.  

Bian ve Leung (2015) tarafından Çin’de 414 üniversite öğrencisi üzerinde yapı-

lan çalışmada yalnız hisseden öğrencilerin daha çok akıllı telefon bağımlılığı 

belirtileri gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Darcin ve arkadaşları (2015) tarafından 

İstanbul'da bir üniversitede öğrenim gören 367 öğrenci üzerinde yapılan çalış-

mada kız öğrencilerin yalnızlık ölçeği puanları akıllı telefon bağımlılığı ölçeği 

puanlarıyla pozitif korelasyona sahiptir. Kumcağız ve Gündüz (2016) tarafın-

dan, kendini yalnız ve güçsüz hisseden üniversite öğrencilerinin yaşadıkları 

boşluğu akıllı cep telefonları ile doldurmaya çalışarak "telefon bağımlısı" haline 

geldikleri belirlenmiştir. Aktaş ve Yılmaz (2017) tarafından Selçuk Üniversitesi 

İletişim Fakültesi’nde öğrenim gören ve 298 öğrenci ile yapılan çalışmada elde 

edilen veriler sonucunda da akıllı telefon bağımlılığı ile yalnızlık arasında pozi-

tif yönlü ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Çakır ve Oğuz (2017), 540 lise öğrencisi-

nin yalnızlık düzeyi ve akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişkinin belirlenme-
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sine yönelik çalışmasında, öğrencilerin orta düzeyde yalnız ve telefon bağımlısı 

oldukları sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda erkek öğrencilerin yalnızlık dü-

zeyleri, kız öğrencilere göre daha yüksektir. Kim ve arkadaşları (2017) tarafın-

dan 200 üniversite öğrencisi ile yapılan çalışmada yalnızlık ve akıllı telefon 

bağımlılığı arasında anlamlı pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu durumu, yalnız hisseden öğrencilerin, yalnızlıklarını akıllı telefonların onla-

ra sunmuş olduğu farklı ortamlarda giderdikleriyle açıklayabiliriz. Yalnız his-

seden öğrenciler, akıllı telefon aracılığıyla oyunlar oynamakta, haberleri takip 

edebilmekte, fotoğraf ve video çekerek onları sosyal medyaya yüklemektedir. 

Akıllı telefon aracılığıyla, bir nevi iletişim içine girmekte ve böylece bağımlı 

hale gelebilmektedir. 

Araştırmada bazı kısıtlar da bulunmaktadır. Veriler sadece İzmir ilinde bulu-

nan üç devlet üniversitesinin mühendislik fakültelerinden 470 öğrencinin katı-

lımıyla elde edilmiştir. Katılımcıların yaş grubu genç olduğu için sonuçlar diğer 

yaş gruplarına göre farklılık gösterebilir. Gelecekte daha farklı bir evren üze-

rinde, daha büyük örneklem grubu ile çalışmalar yapılabilir. Psikolojik diğer 

değişkenler de çalışmaya dahil edilerek, alanyazına katkı sağlanabilir.  
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ÖZ 

Yoga turizmi, Uzakdoğu’da eski çağlardan beri uygulanan, Batı’nın da yeniden keş-
federek güncellediği bir terapi yöntemi olan yoganın turizmle buluştuğu, Türkiye’de 
de katılımcı potansiyelinin her geçen gün arttığı önemli bir pazarı oluşturan bir tu-
rizm türüdür. Yoga,  katılımcılarının, tatilden yenilenerek, yaşam enerjisinin artarak, 
daha canlı, sağlıklı ve iyi hissederek geri dönmesini sağlayan, rekreatif ve sportif bir 
faaliyet ya da terapi aracı olarak kullanılmaktadır. Katılımcı gözlem yöntemiyle, 
2011-2012 yılları arasında, yoga kamplarından edinilen bilgiler ışığında oluşturulan 
200 soru formunun 2012 yılında  İstanbul’da yoga kampında katılımcılara yöneltil-
mesiyle toplanan 61 soru formundaki veriler analiz edilerek, yoga turizminin katılım-
cılar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Araştırmanın sonuçları, uluslararası alanyazı-
nı doğrulayıcı şekilde, yoga turizminin, katılımcıların fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağ-
lığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Yoga turizmi, yoga kampları, yoga kampı katılımcıları, yoga 
kamplarının etkileri 

GİRİŞ 

Yoga turizmi, tatiller sırasında bir rekreasyon, dinlenme ve terapi aracı olarak 

yoganın temel aktivite olarak kullanıldığı, dünyanın çeşitli ülkelerinde pazar 

payı hızla artan bir turizm türü olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 

yoga turizmini inceleyerekbu konuda literatüre katkı sağlamaktır. Bu bağlam-

da, yoga kamplarına katılan kişilerin nasıl etkilendiği araştırılmıştır.     

Yoga rekreatif ve sportif bir faaliyet olarak dünyada önem kazanmaktadır. 

Uzakdoğu’da spiritüel bir ritüel olarak doğup tüm dünyaya yayılan, Batının 

ilgisini yeniden uyandıran ve inovatif türlerin de eklenerek tanınırlığı artan 

yoga, ele alınış biçimine ve ele alındığı bölgedeki algıya göre bir sportif faaliyet, 

spiritüel bir ritüel, fiziksel ve zihinsel bir terapi yöntemi gibi çeşitli şekillerde 

nitelendirilmektedir. Yoganın tatillerde ana aktivite olarak yer aldığı, sertifikalı 

uzmanlar eşliğinde belirli aralıklarla tekrarlanarak yapıldığı, sağlıklı, sebze-
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meyve ağırlıklı hafif yiyecek ve içeceklerin sunulduğu ve egzersizlerin yapıldı-

ğı; ortam olarak doğanın içinde, oksijenin bol olduğu, sakin mekânların tercih 

edildiği yoga kampları yoga turizminin önemli bir ürünüdür.  

Yoga turizmi kapsamında düzenlenmekte olan yoga kamplarından katılımcıla-

rın nasıl etkilendiklerini incelemek, bu araştırmanın ana amacını oluşturmakta-

dır. Araştırma, katılımcı gözlem yöntemiyle 2011-2012 yılları arasında yoga 

kamplarından edinilen bilgiler ışığında düzenlenen soru formunun 2012 yılında 

uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama, 2012 yılı kasım ayında İstan-

bul Şile’de bir yoga kampı sırasında gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan 200 soru 

formundan 61 tanesi değerlendirmeye alınıp analiz edilebilmiştir. Yoga turizmi 

literatürde çok yeni olduğu için, bu çalışmanın alana katkı sağlaması amaçlan-

maktadır. Uluslararası literatürü destekleyici olarak bu araştırmadan elde edi-

len verilerin analizi sonucunda, yoga turizmi katılımcılarının yogadan fiziksel, 

zihinsel ve ruhsal yönden olumlu etkilendiği ortaya çıkmaktadır.      

Dünya’daki örnekleriyle karşılaştırıldığında, Türkçe’de direkt olarak “yoga 

turizmi” konulu bilimsel yayına rastlanmamakla birlikte, medikal turizm veya 

sağlık turizmi ile ilgi olan bazı çalışmalarda “yoga”nın aktivite olarak adı geç-

mektedir. Türkiye’de yoga kampları ve festivalleri gibi yoganın ana ürünün 

parçası olduğu yoga turizminin varlığı, gelişimi ve çeşitliliği internetteki ilan ve 

haberlerden anlaşılmaktadır. Bir seyahat acentası sağlık ve yoga kampları baş-

lığı altında yoga kampları sunmaktadır (https://www.jollytur.com, 25.09.2017 ). 

Türkiye’de yoga kampları düzenleyen merkezlerden bazıları: Agama Yoga 

Kampları, Huzur Vadisi Yoga Kampları, Helitrope Yoga Kampları, Yoga Aca-

demy, Surya Yoga Kampları, Siddashram Yoga Kampları, Baraka Yoga, Cihan-

gir Yoga, Yoga Şala adıyla anılmaktadır http://www.uplifers.com, 25.09.2017). 

İnternetten çok çeşitli yoga tatilleri ilanlarına ulaşmak mümkündür 

(http://www.tatiluzmani.tv, http://www.yogadergisi.com, 

https://ifeelyoga.com). Örneğin, yoga ve dans, yoga ve meditasyonun da faali-

yet olarak buluştuğu kamplar bulunmaktadır (https://www.workshopix.com, 

25.09.2017). 14-19 Eylül 2017 tarihinde Trabzon Uzungöl’de yapılacağı bildirilen 

Uluslararası Yoga Festivali’nin tanıtım toplantısı 2017 Ağustos ayında yerel 

yönetim, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve 

TÜRSAB yetkililerinin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir 

(http://www.hurriyet.com.tr, 25.09.2017). Bu haber, Türk turizminde yoga tu-

rizminin farkındalığının artması açısından önemli bir gelişmedir. 
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1960lardan beri Hindistan bir tür spiritüel deneyim arayan Batılı turistler ara-

sında popüler hale gelmiştir (Sharpley & Sundaram, 2005). Yoga Hindistan’da 

ortaya çıkmış olsa da dünyanın diğer yerlerinde de bir turizm fenomeni haline 

gelmektedir çünkü sadece günlük hayatta değil, tatilin bir parçası olarak da 

yoga yapılmaktadır (Ravichandran ve Suresh, 2010: 210). Yoga tatili, öncelikli 

aktivite olarak yoganın gün içinde en az iki saatten oluşan iki seans olarak uy-

gulandığı, rahatlamak ve dinlenmek amacıyla değerlendirilebilecek diğer boş 

zamanların da varolduğu, genellikle rahat bir ortamda ve benzer kafa yapısına 

sahip kişilerden oluşan bir grupla çıkılan bir tatil türüdür. Bir inzivada (retreat) 

ise yoga daha yoğunluklu olarak yapılır ve meditasyon ve sessizlik süreleri gibi 

farklı uygulamalar da içermektedir ve asıl amaç yoga pratiğini derinleştirmektir 

ve ortam olarak doğayla iç içe, sessiz yerler ve vejetaryen ağırlıklı beslenme 

tercih edilmektedir  (Yoga Holidays, 2008). 

Değişen kullanım amacı veya bakış açılarına göre farklı yoga türleri de ortaya 

çıkmaktadır. Örneğin Smith (2007) tarafından incelenen bir çeşit modern duruş 

(posture) yogası olan ‘Aştanga Vinyasa Yoga’ gibi. Sağlık turizmine dair spa algı-

sı Amerikalı ve Avrupalılar tarafından farklıdır. Avrupalılar bunu medikal 

hamamlar olarak algılarken, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu tesislerin müş-

terilerinin fiziksel, entelektüel ve ruhsal iyi oluşunu sağlayan hizmetler (medi-

tasyon, yoga, güzellik tedavileri, spor aktiviteleri, uygun beslenme gibi) sunma-

sı beklenmektedir (Rátz T., 2004’ten aktaran Csirmaz ve Pető, 2015).  

Yoga turizmini kültürel ve iyi oluş turizmi kapsamında değerlendiren Ali-

Knight (2009: 87)’ın yoga turizmi tanımı şöyledir: ‘bir destinasyona, turistin 

fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyi oluşunu arttıran yogayı pratik etmek ve ilgili ak-

tivitelerde bulunmak için seyahat etmektir’. Yoga turistleri holistik turistlerin 

bir alt kolunu oluşturmaktadır ve gerçek yoga tutkunları yogayı bir fitness ya 

da egzersiz olarak değil, beden zihin ve ruhu dengeleyen bir spiritüel yol olarak 

görmektedir (Smith ve Puczko, 2014: 132).  

Daha güncel bir başka çalışmada yoga turizmi, iyi oluş (wellness) turizmi ya da 

bütünsel1(holistik) turizmin bir alt kolu ve gelişmekte olan bir niş pazar olarak 

nitelendirilmektedir (Ali-Knight ve Ensor, 2017). Aynı çalışmada yazarlar, İngil-

tere’de yoga turizmine katılan kişilerin motivasyonlarını incelemekte ve sonuç 

olarak  ana aktivite olarak yoga yapmayı tercih etme ile  yogaya olan ilginin en 

1 Bütünsel tıp İngilizce’de “holistic medicine” teriminde geçen anlamıyla -beden, zihin, 

ruh ve duygular- dâhil olmak üzere kişinin bir bütün olarak iyileştirilmesi, tedavi edil-

mesidir (http://www.webmd.com/balance/guide/what-is-holistic-medicine#1, 

23.09.2017).  

http://www.webmd.com/balance/guide/what-is-holistic-medicine#1


Araştırma Bildirileri 31 

azdan çoğa doğru sıralandığı acemi yogacı (yoga novice), geliştirici yogacı (yoga 

developer)  ile aktivist yogacı (yoga activist/advocate) olarak üç farklı segment ortaya 

çıkmaktadır.  

Lehto v.d. (2006), yoga turistlerinin; ‘spiritüelliği aramak’, ‘zihinsel iyi oluşu arttır-

mak’, ‘fiziksel kondisyonu iyileştirmek’ ve ‘olumsuz duyguları kontrol altına almak’ 

olarak dört motivasyon faktörü olduğunu tespit etmiştir. Aynı araştırma bulgu-

larına göre motivasyonların ilk beşi arasında, ‘kendini yenilemek’, ‘rahatlamak’, 

‘vücut ve zihni daha esnek hale getirmek’, ‘yoğun hayatın stresini atmak’, ‘dengeye 

kavuşmak’ yer almaktadır. Yine bu çalışmada yoga turistlerinin 35-54 yaş arası 

çoğunluğu kadın olan, profesyonel ve iyi eğitimli oldukları belirtilmektedir.    

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 
Araştırma yöntemi olarak katılımcı gözlem metodu ile yoga turizmine bizzat 

katılarak bir soru formu oluşturulmuştur. Veri toplama için katılımcılara yazılı 

olarak yöneltilen soru formu, 2012 Kasım ayında bir yoga kampında 200 kişiye 

dağıtılmış, 61 dolu soru formu değerlendirmeye alınmıştır. Yabancı katılımcılar 

için İngilizce olarak da düzenlenen forma bu dilde geri dönüş alınamamıştır. 

Ekte formun Türkçe dilinde bir örneği yer almaktadır.    

Soru formunun birinci kısmında demografik sorular yer almaktadır. İkinci kı-

sımda yoga kampının katılımcılar üzerinde yarattığı etkiyi öğrenmeye dayalı 

sorular bulunmaktadır. Burada katılımcı gözlem yoluyla elde edilen bilgilere 

dayanarak sunulan cevap seçeneklerine ek olarak, olası cevapları toplayabilmek 

için de “diğer:…” seçeneği sona eklenmiştir. Bu esneklik sayesinde daha özgür 

bırakılan katılımcılardan 61’i eklemek istedikleri cevapları manüel olarak ekle-

mişlerdir. Bu sayede yoga kampı katılımcılarından toplanan dolu 79 soru for-

mundan 61 tanesinin deneyim ve izlenimlerine daha detaylı olarak ulaşılabil-

miş ve bu sayede bu araştırmanın betimsel analiz amacına ulaşması sağlanmış-

tır. Bu araştırma özellikle açık uçlu bırakılan cevaplar sayesinde yoga turizmi 

katılımcılarının deneyimlerini anlama konusunda betimleyici ve yol gösterici 

olabilecektir.      

BULGULAR VE ANALİZ 

Yukarıda yöntem kısmında sözü edilen yoga kampı katılımcılarından özellikle 

manüel olarak soru formuna cevap ekleyen 61 bireyin yorumları incelendiğinde 

ortaya çıkan, bu yoga kampına katılımın onların üzerindeki etkisiyle katılma 

sebepleri altı farklı grupta toplanmaktadır:   

1. Sağlıklı olmak/Zinde Olmak: 13 katılımcının verdiği manüel cevaplar ara-

sında en dikkat çeken motivasyon “sağlıklı olmak” tır. Burada bütünsel
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sağlıktan bahsedilmektedir. Katılımcılar herhangi bir sağlık problemin-

den bahsetmeden fiziksel zihinsel ve ruhsal olarak sağlığa kavuştukları 

için, yaşam enerjilerini yükseltmek için yoga kampına katılmayı seçtik-

lerini belirtmişlerdir. Bu gruptaki katılımcılar arasında 70 yaşında olup 

doktora gitmediğini, gidip de test sonuçlarına göre tüm değerlerinin iyi 

olduğunu belirten yorumlara rastlanmaktadır.  

2. Paylaşmak, Yardım Etmek: 9 kişi yoganın kendi hayatlarında olumlu dö-

nüşüm sağladığını, bedensel, zihinsel ve ruhsal bütünsel bir iyi oluşa

kavuştuklarını ve bu deneyimlerini ve yoganın getirdiği iyilikleri “başka

insanlarla paylaşmak”, yoganın kendi üzerindeki olumlu etkilerini dene-

yimledikten sonra bu etkilerin devamını sağlayıp bilmeyenlerin de keş-

fetmesini sağlamak için “insanlığa yardım etmek” amacıyla yoga kampı-

na katılmaktadırlar. Bunlar arasında yaşadıkları olumlu deneyim sonu-

cunda yogayı hayatının parçası haline getirmiş olan ve ikinci meslek

olarak yoga eğitmenliğini seçenler de bulunmaktadır.

3. Yoga/Yoga Yapmak: 8 kişinin yoga kampına katılmalarının amacı “yoga

yapmak” olarak belirtilmektedir. Bu kişiler yoga yapmak için yoga

kampına gelmeyi seçmektedir, aktivite olarak tatillerinde yogayı tercih

eden ve benimseyen grubu oluşturmaktadır. Yoga yapmanın hayatları-

na kattığı olumlu etkiden dolayı bu aktiviteyi severek ve benimseyerek

yapan gruptur.

4. Spiritüel Gelişim: 7 kişi yoga kampına geliş amaçlarını “spiritüel gelişim”

veya “tekamül etme” ifadeleriyle anlatmaktadır. Yoga aktivitesinin

kamplarda yoğun bir program dâhilinde yapılmasıyla ruhsal ve mane-

vi boyutlardaki gelişimi arttırmak ve bunun yarattığı duyguyu yaşa-

mak için bu bireyler yoga kamplarına katılmaktadırlar.

5. Kişisel gelişim: 7 başka kişi için “kişisel gelişim” ön plana çıkmaktadır. Bu

gruptaki katılımcılar arasında ‘kendini bulmak’ ile ‘manevi arayış’ de-

yimlerini kullananlar bulunmaktadır. Kişisel gelişimini tamamlamaya-

rak aynı zamanda bu kişisel deneyimlerini daha sonra insanlarla pay-

laşmak, rehber olmak isteyenler de bulunmaktadır.

6. Hastalığı Aşmak/Fiziksel ve Ruhsal Sağlığa Kavuşmak: 2 kişi fiziksel bir ta-

kım hastalıkların pençesinden yoga sayesinde kurtulduklarını (MS,

kronik diz ağrısı), 2 diğer kişi ruhsal sıkıntıları bulunduğunu, depres-
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yonla baş etmek için yoga yaptıklarını, 3 diğer kişi ise hem fiziksel hem 

de ruhsal bir arada olmak üzere birden fazla rahatsızlığını (tiroid, fa-

ranjit, aşırı gerginlik, diz problemleri, mide rahatsızlığı, depresyon) yo-

ga sayesinde aşıp “fiziksel ve ruhsal sağlığa kavuşmak” için yoga kampına 

katıldıklarını belirtmektedirler.  

Bu 61 bireyin demografik durumuna bakıldığında, 48’i kadın (%78,70), 13’ü 

erkek (%21,30) ten oluşmaktadır. Yaş aralığı 19-59 arasında yoğunlaşmaktadır 

(19-29 yaş arası 9 kişi, 30-39 yaş arası 20 kişi, 40-49 yaş arası 16 kişi, 50-59 yaş 

arası 13 kişi). Grubun eğitim düzeyi hayli yüksektir; lise ile doktora düzeyi 

arasında yoğunlaşmaktadır. Lise 7, lisans 12, yüksek lisans 34, doktora mezunu 

5 kişi bulunmaktadır. Katılımcılar arasında hemen her meslek grubundan bi-

reyler bulunmaktadır: Doktor, mühendis, çevirmen, esnaf, serbest meslek (tica-

ret), öğrenci, devlet memuru, özel sektörden veya devletten emekli, mimar, 

balerin, hemşire, doktor, diş hekimi, danışman, öğretmen, ev hanımı.  

Dolayısıyla yoga turizmine yoga kampları sayesinde katılan, sağlıklı olmak 

isteyen her birey için yoga yapmak tatilin önemli bir parçasını oluşturmaktadır 

ve yoga yapmak kendi kendine sağlıklı olmaya devam etmek için bireylerin 

hayatını destekleyen çok önemli bir araç olarak görülmektedir. Buradan da 

anlaşılabileceği gibi, yoga turizmi, sürdürülebilirliği olan bir turizm türüdür. 

Çünkü insanlar yogayı yaşam enerjilerini yükselttiği için yapmaya devam ettik-

çe yoga turizmine katılmaya da devam edecektir. Üstelik yoga turizminin mev-

simi de bulunmamaktadır, her mevsim bu deneyimi yaşamak mümkündür.    

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yoga turizmi Türkiye’de çok hızlı gelişme göstermektedir. Bu çalışmanın konu-

sunu sadece tek bir yoga kampı oluşturmaktadır. Bunun dışında çok farklı tür-

de ürün ve hizmetler ile  değişik aktivitelerin bileşimini içeren yoga kampları 

bulunmaktadır. Ülkemiz bu turizm türünün gelişmesine çok elverişlidir. Bu 

araştırmanın veri toplama dönemi olan 2012 yılından bugüne daha da çeşitle-

nerek gelişmeye devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl, Trabzon’da 

Uluslararası Yoga Festivali’nin lanse edilmişolması yoga turizminin geliştiril-

mesinin en önemli adımlarından biridir.    

Bu araştırmanın bulgularına göre, bireylerin yoga kamplarına katılma amaçları 

arasında farklı ama aslında birbirini ve özellikle de yoga turizminin sürekli 

gelişmesini destekleyici motivasyonlar yer almaktadır. Gündelik hayatın yo-
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ğunluğundan ve stresinden uzaklaşıp rahatlamak, dinlenmek, kendiyle yeni-

den buluşmak, yaşam enerjisini arttırmak, bedensel, zihinsel, ruhsal sağlığa 

kavuşmak gibi sağlık ve zindelik ile iyi oluş (wellness) turizminin de motivas-

yonlarını içeren bir kesim önemli bir pazarı oluşturmaktadır. Bir başka kesim 

yoga turizmine spiritüel gelişim amaçları yoğunlukta olarak belki de hem ma-

nevi anlamda hem de bütünsel sağlık anlamında odaklanmaktadırlar. Diğer bir 

grup kişisel gelişim amacıyla bu yoga kamplarına katılarak kendini gerçekleş-

tirme yolunda adım atmaktadır. Bir başka grup ise yoganın kendi hayatlarına 

kattığı olumlu yönleri başka insanlarla paylaşmak ve onların da yoga yapmala-

rını teşvik etmek ve böylece tüm insanlığın bütünsel sağlığına kavuşmasına 

katkı vermek istemektedirler.      

Bu araştırma, Türkiye’de yoga turizminin önemine dikkat çekmek için yapıl-

mıştır. Benzer araştırmaların yapılması, sürdürülebilir bir turizm türü ve des-

tekleyici bir ürün olarak yoga turizminin ve bu niş pazarın ihtiyaçlarının daha 

iyi anlaşılması ve turizm planlamasına bu turizm türünün dâhil edilmesi açı-

sından önem taşımaktadır. Ayrım gözetmeden bütün insanların katılımını teş-

vik eden, turizmin çeşitlendirilmesi açısından da önem taşıyan yoga turizmi, 

insanlığın bütünsel sağlığa ve barışa kavuşması için de önemli bir unsurdur. 

Yoga turizminin yapılabileceği doğal çevreye ve geleneksel kültüre de sahip 

olan Türkiye bu nedenle bu potansiyel avantajını kullanmalıdır.     
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EK 

YOGA ACADEMY KAMPI KATILIMCILARININ DİKKATİNE 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 

Değerli katılımcı, 

Bu soru formuna verdiğiniz cevaplar, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde hazırlan-

makta olan araştırma için değerlendirilecektir.  Alınacak cevapların gizliliği esastır. 

Tüm hakları saklıdır.  Değerli yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. Saygılarımızla. 

    Nil SO-

NUÇ 

Katılımcının :

 Cinsiyeti : □Kadın   □ Erkek

 Yaş: (Belirtiniz): □ ………………. 

 Medeni Hali: □Evli   □ Bekar    □ Diğer: (Belirtiniz)…………… 

 Milliyeti: □ T.C.    □Diğer: (Belirtiniz)…………… 

 Eğitim Düzeyi: □ İlkokul  □ Ortaokul □  Lise □ Yüksek Lisans □  Doktora

□ Diğer: (Belirtiniz)……………….………………. 

 Meslek:

Yogadan önce:  □ Devlet memuru:………………..   □ Özel sektör………………….  □ 

Esnaf……………….   □ İşçi……………… □Ev hanımı    □ Öğrenci (İlko-

kul/Lise/Üniversite)   □ İşsiz 

□ Diğer: (Belirtiniz)…………………………..………………………………………. 

Yogadan sonra: 

□ Mevcut mesleğimi ve yoga eğitmenliğini de sürdürmekteyim.

□ Mesleğimden emekli olunca yoga eğitmeni oldum.

https://www.jollytur.com/saglik-ve-yoga-kamplari?gclid=Cj0KEQjw0qLOBRDUvPzj2-X5jJ0BEiQAMG5xMOD-xG8Idr7rdohkvikIFvnfu67ONoBc6YXmZw_slYwaAgKT8P8HAQ
https://www.jollytur.com/saglik-ve-yoga-kamplari?gclid=Cj0KEQjw0qLOBRDUvPzj2-X5jJ0BEiQAMG5xMOD-xG8Idr7rdohkvikIFvnfu67ONoBc6YXmZw_slYwaAgKT8P8HAQ
https://www.jollytur.com/saglik-ve-yoga-kamplari?gclid=Cj0KEQjw0qLOBRDUvPzj2-X5jJ0BEiQAMG5xMOD-xG8Idr7rdohkvikIFvnfu67ONoBc6YXmZw_slYwaAgKT8P8HAQ
http://www.hurriyet.com.tr/uluslararasi-yoga-festivali-uzungolde-tanitild-40541359
http://www.hurriyet.com.tr/uluslararasi-yoga-festivali-uzungolde-tanitild-40541359
http://www.yogaholidays.net/magazine/Rishikesh.htm
http://www.uplifers.com/turkiyedeki-yoga-kamplari
http://www.tatiluzmani.tv/turkiyede-yoga-tatili-nerede-yapilir/
http://www.yogadergisi.com/soylesiler/402-saglik-dolu-bir-tatil-yoga-kampi
https://ifeelyoga.com/p/27-eylul-1-ekim-kapadokya/
https://www.workshopix.com/index.php?p=Products&ctg_id=2019&prd_press_date1=2017-09-25&prd_press_date2=2027-09-23&page=2
https://www.workshopix.com/index.php?p=Products&ctg_id=2019&prd_press_date1=2017-09-25&prd_press_date2=2027-09-23&page=2
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□ Mesleğimi bıraktım ve yoga eğitmeni oldum.

□ Diğer: (Belirtiniz)

………………………..………………………………………………………… 

Kampın sizin üzerinizde yarattığı etkiyle ilgili yorumlarınız: 

 En son ne zaman tatil yaptınız? :  □1 hafta önce □ Yaz tatilinde □1 yıl önce    □ 5 yıl

önce                        □ Diğer: (Belirti-

niz)………………………..………………………………… 

 Yoga kampına katılma sebebiniz nedir?  :

□Yeni bir başlangıç yapmak □ Yeni bir aktivite deneyimi

□ Günlük rutin hayattan uzaklaşmak □ Ailemle zaman geçirmek

□ Dinlenmek ve rahatlamak □ Sorunlardan biraz uzaklaşmak

□ Diğer: (Belirtiniz)………………………..………………………………… 

 Kampa kiminle birlikte geldiniz?

□ Yalnız □ Bir bayan/bay arkadaşımla. □ Çocuğumla (Oğlumla/kızımla)

□ Eşimle □ Diğer: (Belirti-

niz)………………………………………………………………………………………

………………………….. 

………………………………………………………………………….…………………

….……………........................……….. 

 Kampa hangi kaynak vasıtası/kimin tavsiyesi ile geldiniz?

□ Yoga Academy kursu    □Arkadaş    □Aile    □Akraba    □İnternet   □ Facebook

□ Diğer: (Belirtiniz)

……………….….………………….…………………….…………….............................

..... 

 Yoga yapmaya ne zaman başladınız?

□ Bu kamp ile henuz basladım. □ Bir ay önce □ Bir yıl önce

□ Diğer : (Belirtiniz)

………………….…………………….….………………….………………. 

 (Eğitmenler için): Yogaya başladıktan sonra ne kadar süre içinde yoga eğitmeni

oldunuz?

□ 6 ay □ 1 yıl

□ Diğer : (Belirtiniz)

………………….…………………….….………………….………………. 

 (Eğitmenler için): Niçin yoga eğitmeni olmaya karar verdiniz?

□ Orijinal yoga sistemini bir yaşam biçimi haline getirmem sayesinde

…………………………………… hastalığını/rahatsızlığımı yendim. 

□ Diğer: (Belirtiniz)

………………….…………………….….………………….………………….…………

…. 

……….…………………….….……………………….…………………….….…….…

………………….….………… 
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 Kamp öncesinde nasıl hissederek gelmeye karar verdiniz?

□ Kendine güvensiz □ Yalnız □ Huzursuz □ Hasta(fiziksel)

□ Hasta(psikolojik) □ Üzgün □ Mutsuz □ Yorgun □ Sıkılgan

□ Çaresiz □ Kötümser □Diğer: (Belirtiniz)

……………………………………………………………………………… 

 Kamp esnasında nasıl hissettiniz?

□ Fiziksel olarak daha sağlıklı ve daha zinde □Kendine güveni artmış

□Ruhsal olarak sağlıklı □ Mutlu □ Rahatlamış □ Huzurlu

□ Kendini ifade edebilme becerisi artmış □ Daha bilgili □ Farkındalığı

artmış            □ Aile bağları güçlenmiş □ Sosyal ağları ve iletişim becerileri ge-

lişmiş                                   □ Diğer: (Belirtiniz)

……….…………………….….………………….………………………………………

…………. 

 Kampın hemen dönüşünde nasıl hissettiniz/hissedersiniz?

 □ Fiziksel olarak daha sağlıklı ve daha zinde □Kendine güveni artmış

□Ruhsal olarak sağlıklı □ Mutlu □ Rahatlamış □ Huzurlu

□ Kendini ifade edebilme becerisi artmış □ Daha bilgili □ Farkındalığı

artmış            □ Aile bağları güçlenmiş □ Sosyal ağları ve iletişim becerileri ge-

lişmiş                                   □ Diğer: (Belirtiniz)

……….…………………….….………………….………………………………………

……….…. 

 (Daha önce kampa katılmış olanlar) Kampın dönüşünden  (a) 1 ay (b)6 ay

(c)1 yıl  sonra nasıl hissettiniz? (Birden fazla şıkkı işaretleyebilirsiniz.)

(a)(b)(c)Fiziksel olarak daha sağlıklı ve daha zinde  (a)(b)(c)Kendine güveni artmış 

(a)(b)(c)Ruhsal olarak sağlıklı  (a)(b)(c)Mutlu         (a)(b)(c) Rahatlamış 

(a)(b)(c)Huzurlu  (a)(b)(c) Kendini ifade edebilme becerisi artmış 

(a)(b)(c) Daha bilgili   (a)(b)(c) Farkındalığı artmış            (a)(b)(c) Aile bağları 

güçlenmiş      (a)(b)(c) Sosyal ağları ve iletişim becerileri gelişmiş 

(a)(b)(c) Diğer: (Belirti-

niz)………………………………………………………………………………………

………………. 

 Kamptan sonra hayatınızda ne gibi gelişmeler oldu? (Birden fazla şıkkı işaretleye-

bilirsiniz.)

□ Vücut sağlığına kavuşmak □ Ruhsal sağlığına kavuşmak

□ Kendime güvenimin gelmesi □ Aile bağlarının güçlenmesi

□ Yeni sosyal çevre ile daha sağlıklı yaşam □ Farkındalığımın artması

□ Hayata bakış açımın olumlu yönde değişmesi    □ Özel hayatımda olumlu gelişmeler

□ İş hayatında, kariyerde olumlu gelişmenin hızlanması

□ Diğer (Sizi ve çevrenizi etkileyen bireysel ve toplumsal sonuçları belirtiniz) :

……………………………………………………………………………………………

……………….……………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……..… 

 Diğer eklemek istedikleriniz:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
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ÖZ 

Türkiye’de 2015 yılının ortalarında başlayan ve 2016 yılında şiddetlenen turizm krizi istih-
dam oranlarında düşüş ve rezervasyon sayılarında ciddi oranda azalma gibi sonuçları bera-
berinde getirmiştir. Türkiye’de turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısı ve doğrudan ve 
dolaylı olarak etkilediği diğer sektörler de göz önünde bulundurulduğunda sektör yönetici-
lerinin kriz sonrasına yönelik beklenti ve tahminlerini belirlemek önem arz etmektedir. Bu 
amaç doğrultusunda çalışma kapsamında hem alan yazınına katkıda bulunacak hem de sek-
tör paydaşlarına kriz ortamında şartları daha net değerlendirmelerine yardımcı olacak bir 
ölçek geliştirilmesi hedeflenmiştir. 08-12 Aralık 2016 tarihleri arasında İzmir ilinde gerçek-
leştirilen Travel Turkey 2016 fuarına katılan sektör yöneticilerinden elde edilen veriler açık-
layıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik analizi ile test edilmiştir. Sonuç 
olarak, sektör yöneticilerinin kriz sonrasındaki beklentilerine yönelik Sektörel Etkiler, Risk 
algısı ve Politik Etkiler olarak üç boyutun ortaya çıktığı belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Turizm krizi, çalışan beklentileri, İzmir, Travel Turkey 2016.
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GİRİŞ 

Krizler, mevcut durumu etkileyen pek çok beklenmedik etkenden dolayı ortaya 

çıkabilir. Kriz kavramı tanım olarak incelendiğinde farklı disiplinlerde farklı şekil-

lerde tanımlandığını görülmektedir. Bununla birlikte ortaya konmuş olan bütün 

tanımların genel olarak ortak noktası tehlikeli veya zor bir zaman dilimini ya da 

durumu işaret etmeleridir.Bu durum turizm krizleri için de geçerlidir. Turizm kriz-

leri bir destinasyonda turizmle ilgili işlerin ve hizmetlerin devamlılığını tehdit 

eden, turistlerin gözünde destinasyonun güvenlilik imajına zedeleyen, destinasyo-

nun çekiciliğini olumsuz etkileyen ve bunların sonucu olarak da ziyaretçi sayısının 

ve ziyaretçilerin harcamalarının azalmasıyla bölgesel seyahat ve turizm ekonomi-

sine zarar veren durum ve süreçlerdir (Sönmez vd. 1999). Turizm krizleri doğal 

felaketler, ekonomik buhranlar, politik faktörler ve terörizm gibi kontrol edileme-

yen durumların etkisiyle meydana gelebilir. Dünya Turizm Örgütünün verilerine 

göre turizm gelirleri uluslararası ihracat kategorisinde üçüncü yer almaktadır ve 

uluslararası turizm gelirleri 2015 yılında 1260 milyar dolara ulaşmıştır (UNWTO, 

2016). Bununla birlikte turizmin gelişmekte olan ülkelerde ana ihracat kalemi 

olduğunun da altı çizilmektedir. Turizm hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülke-

ler için büyük bir gelir kaynağı olduğu için turizm endüstrisini etkileyen krizler 

ulusal ekonomiler üzerinde çok yıkıcı etkiler yapabilmektedirler. Turizm talebinin 

esnek yapısının da bir sonucu olarak ziyaretçilerin tercihleri politik, psikolojik ve 

sezonluk birçok etkene bağlı olarak kolayca değişkenlik gösterebilir. Ziyaretçiler 

olumsuz koşullarda seyahat kararlarından vazgeçebilir ya da ziyaretlerini başka 

bir ülkeye yönlendirebilirler çünkü potansiyel talebin hassasiyeti seyahat edenle-

rin güvenlik algısı ile doğrudan ilişkilidir (Blake ve Sinclair, 2003). 

Türkiye’nin büyük şehirlerindeyakın zamanda gerçekleşen terör saldırıları, Rusya 

ile yaşanan politik sorunlar, meydana gelen darbe girişimi ve bunun sonucu olarak 

ülke çapında olağanüstü hal ilan edilmesi gibi bir takım istenmeyen durumlar Tür-

kiye’ye karşı olumsuz bir algı meydana getirdi. 2015 yılının ortalarında başlayan 

ziyaretçi sayılarındaki azalma 2016 yılı itibariyle şiddetli bir turizm krizine dönüş-

tü. Bunun sonuçları olarak ortaya çıkan istihdamdaki hızlı düşüş, yüksek oranda 

işten çıkarmalar ve rezervasyonlardaki azalma gibi etkiler Türkiye’de turizm en-

düstrisinin bütün yapısını derinden sarstı. 

Yukarıda bahsedildiği gibi 2015 yılının ortalarında başlayan kriz 2016 yılı itibariy-

le tavan seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

verilerine göre 2016 yılında gelen ziyaretçi sayıları 2015 yılının rakamlarıyla kar-

şılaştırıldığında %24,83’lük bir düşüş gözlendi (Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 

Turizm Bakanlığı, 2016a). Buna ek olarak 2017 yılının ilk iki ayına (Ocak, Şubat) ait 

rakamlar da 2016 yılının aynı dönemine ait rakamlarla kıyasla ziyaretçi sayılarında 

%8,12’lik bir düşüş gösterdi. Bununla birlikte yayınlanan turizm istatistiklerine 
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göre 2015 yılında 32 milyar dolar olan turizm gelirleri dramatik bir düşüş göstere-

rek 22 milyar dolar seviyelerine geriledi. Bu rakamlara bakıldığında Türkiye’nin 

yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık bir kaybı olduğu ve turizm gelirlerinin neredeyse 

%30’unu kaybettiği gözlenmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı, 2016b). 

Sektör üzerinde bu ölçüde kayıplara sebebiyet veren bu krizin turizm sektörüne 

etkileri ve krize dair sektör paydaşlarının görüş ve beklentilerine dair araştırmalar 

yapılmasının gerekliliği göze çarpmaktadır. Turizm alanında krizlere ve ziyaretçi-

lerin risk algılarına yönelik pek çok çalışma yapılmış olmakla beraber (Blake ve 

Sinclair, 2003; Anderson, 2005; Gurtner, 2006; Kozak vd., 2007) turizm paydaşla-

rının kriz esnasında ve kriz arkasından beklentilerini kapsayan bir çalışma göze 

çarpmamaktadır. Bu açıdan bu çalışma bu boşluğu durmamaya yönelik olarak bir  

ölçek geliştirme girişimi olması açısından önem arz etmektedir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmele-

rin mevcut kriz dönemi içerisinde sektörün durumuna ve geleceğine dair tahmin 

ve beklentilerini ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Bu sayede hem bu alanda 

çalışma yapan akademisyenlere hem de kriz içerisinde önünü görmeye ve planla-

ma yapmaya çabalayan sektör paydaşlarına ışık tutmak amaçlanmaktadır. Bu çer-

çevede araştırma kapsamında turizm faaliyetinin talep kısmı kapsam dışı bırakıl-

mış ve ölçek arz kısmında yer alan paydaşların beklentilerini ölçecek şekilde kur-

gulanmıştır. Soru formunun hazırlanmasında soruların bir kısmı Thapa vd. 

(2013)’in ölçeğinden alınmış ve çalışmaya uyarlanmıştır. Soru formunu oluşturan 

diğer sorular ise araştırmacılar tarafından ilgili yazın incelenerek ve uzman görüş-

lerinden yararlanarak kurgulanmıştır. Ölçeğin uygulama alanı olarak Travel Tur-

key 2016 fuarı seçilmiştir. Seçilen örneklem kısıtlı zaman aralığında ulaşılabilecek 

bir kitle olduğu için ölçeğin test edilmesinde İzmir ile içerisinde faaliyet gösteren 

turizm işletmelerinden yararlanılmıştır. Çalışanları üzerinde ölçek denenen işlet-

meler 5 adet 5 yıldızlı otel ve 3 adet seyahat acentesi olmak üzere toplamda 8 iş-

letmeden oluşmaktadır. Bu aşamada özellikle görüşülen kişilerin yönetici kademe-

lerinde olmasının ölçeğin test edilişi açısından daha yararlı olacağı düşünülerek 

form toplamda 21 orta düzey ve üst düzey yöneticiye uygulanmıştır. Yapılan uygu-

lamanın ardından anlaşılmayan sorular çıkarılmış veya güncellenmiştir. 

Anket formunun son hali 2 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcıların turizm 

sektörünün mevcut durumuna ilişkin bakış açıları, beklentileri ve sektörün gelece-

ğine dair tahminlerini öğrenmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Formun bu 

kısmında “tamamen katılmıyorum – tamamen katılıyorum” 5’li Likert Ölçeği kulla-
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nılmıştır. Anketin ikinci kısmı ise yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sektör deneyimi gibi 

demografik sorularla birlikte işletmenin yapısı ve faaliyet alanı gibi örgüt yapısına 

yönelik sorulardan oluşmaktadır.  

Anket formu Travel Turkey 2016 Fuarı’nın katılımcılarına uygulanmıştır. Fuarın 

Türkiye’nin dört bir yanından işletmeleri bir araya getiren ulusal bir etkinlik olma-

sı sayesinde araştırmacılar sektörün pek çok kolunda faaliyette bulunan ve coğrafi 

olarak çok geniş çeşitliliğe sahip bir örneklem üzerinden veri toplama imkânı bul-

muşlardır. Fuarın katılımcıları turizm işletmeleri olduğu için ve fuarın yapısı iş 

ilişkileri kurmaya yönelik bir etkinlik olduğundan işletmeler fuara üst düzey çalı-

şanları ve yöneticileri ile katılmaktadırlar. Bu çerçevede veri toplama esnasında 

görüşülen her katılımcı işletmesini temsilen konuşabilecek yetkinliğe sahiptir. 

Katılımcılar ankete gönüllü olarak katılım göstermişler ve kendilerine anonimlikle-

rinin korunacağı garantisi verilmiştir. Bununla birlikte bütün anketler araştırmacı-

ların gözetimi altında doldurulmuş ve talep edildiği takdirde katılımcılara soruları 

açıklığa kavuşturmaya yönelik destek verilmiştir. Veri toplama süreci etkinlik bo-

yunca devam etmiş ve 8 Aralık 2016 ile 12 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçek-

leştirilmiştir. Katılımcıların çeşitliliği arzu edilen düzeyde olmuş ve toplamda 220 

kişi ankete katılım göstermiştir. Değerlendirmenin ardından 4 anket değerlendi-

rilmeye uygun bulunmamış ve analizler 216 anket üzerinden yapılmıştır. Elde 

edilen verilerin dijital ortama aktarılmasının ardından veriler istatistik programı-

nın yardımıyla açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve güvenirlik 

analizlerine tabi tutulmuştur. 

BULGULAR 

Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir. Katılımcıların 

büyük çoğunluğu (%45) 30 yaşında ya da daha büyük olup, hemen hemen yarısı 

kadındır. Ankete katılanların büyük çoğunluğu (%80) herhangi bir üniversitenin 

dört yıllık bölümlerinden lisans derecesi almıştır. Örneklemin büyük bir kısmı 

turizm sektöründe 6 veya daha fazla yıldır çalıştıklarını belirtmelerine karşın, katı-

lımcıların neredeyse %41’i 2 yıldan az bir süredir aynı işletmede çalıştıklarını ifade 

etmiştir. Katılımcıların 3’te 2’si yönetici pozisyonlarında çalışırken, diğerleri ön 

büro gibi operasyonel bölümlerde çalışmaktadır. Katılımcıların çalıştıkları işletme-

lerin büyük bir çoğunluğu (%71) ise 6 veya daha fazla yıldır faaliyet göstermekte-

dir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 
Değişkenler Sayı % 
Yaş (n = 215) 
≤ 30 99 46 
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31-40 77 35.8 
41 ve üzeri 39 18.2 
Cinsiyet (n = 215)
Kadın 109 50.6 
Erkek 106 49.4 
Eğitim (n = 216)
Lise ve altı 20 9.3 
Üniversite 177 81.9 
Lisansüstü 19 8.8 
Turizm Sektöründeki Çalışma Yılı (n = 214)
≤ 5 60 28 
6 ve üzeri 154 72 
İşletmedeki Çalışma Yılı (n = 215)
≤ 2 90 41.8 
3 -5 55 25.6 
6 ve üzeri 70 32.6 
Departman (n = 207)
Satış ve Pazarlama 84 40.6 
Ön büro 32 15.5 
Operasyon 16 7.7 
Halkla İlişkiler 5 2.4 
Genel Yönetim 43 20.7 
Diğerleri 27 13.1 
İşletmenin Faaliyet Yılı (n = 214)
< 5 59 27.6 
6 ve üzeri 155 72.4 

Nicel araştırmalarda Likert tipi ölçek kullanan anketlerin tasarımını değerlendir-
mek için yapı geçerliliği ve güvenilirlik testleri yapılmaktadır. 

Yapı Geçerliliği 

Bu araştırmada kriz ölçeğinin faktör yapısını ve alt ölçeklerini belirlemek için açık-

layıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi birbiriyle ilişkili çok 

sayıda değişkeni bir araya getirerek, kavramsal olarak anlamlı daha az sayıda yeni 

boyutlar (faktörler) keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistiktir (Büyü-

köztürk, 2002). Verilerin açıklayıcı faktör analizine uygunluğu KMO ve Barlett 

Sphericity testleriyle belirlenmiştir. KMO değeri 0,875 ve Barlett değeri 1252.9 (p 

< .001) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar ölçek maddelerine verilen cevapların 

faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2010). Faktör analizi 

maksimum olabilirlik (Maximum Likelihood) ve promax dönüştürmesi sonucunda 

toplam üç faktör elde edilmiştir. Promax döndürme yöntemini kontrol eden kappa 

değerinin 4 olması halinde, analiz için en iyi çözüm olduğu kabul edilmektedir 

(Çokluk vd., 2016). Her bir boyutun en az üç maddeden oluşmasına dikkat edilmiş-
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tir. Faktör analizi sonucunda faktör yükleri 0,30’un altında kalan üç madde ölçek-

ten çıkarılmıştır. Böylece toplam varyansın %59.2’sini açıklayan toplam 12 mad-

deden oluşan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Üç faktöre ait maddelerin faktör 

yükleri ve açıkladıkları toplam varyans yüzdeleri Tablo 2’de açıklanmaktadır.  

AFA sonucuna göre birinci alt boyut toplam varyansın %25,765’ini, ikinci alt boyut 

%25,341’ini, üçüncü alt boyut %8,099’unu açıklamaktadır. Üç alt boyutun toplam 

varyansı ise %59,202’dir. 

Ölçeğin ilk faktörü toplam altı maddeden oluşmakta ve varyansın yaklaşık 

%26’sını açıklamaktadır. En fazla yükün “Türkiye’yi ziyaret eden turist kalitesi 

düşecektir” maddesinde olduğu görülmektedir. Birinci faktörü oluşturan maddeler 

turizm çalışanlarının krizin sektörel etkilerine yönelik beklentilerini yansıtmakta-

dır. Bu nedenle birinci faktöre “Sektörel Etkiler” adı verilmiştir. 

Ölçeğin ikinci faktörü toplam üç maddeden oluşmakta ve varyansın yaklaşık 

%25’ini açıklamaktadır. Faktörde en fazla yükün “Olumsuz bir gelişme turistlerin 

tercihini daha kötü etkileyecektir” maddesinde olduğu belirlenmiştir. İkinci faktö-

rü oluşturan maddeler sektör çalışanlarının turistlerde oluşan risk algılarının so-

nuçlarına yönelik beklentilerini yansıtmaktadır. Bu nedenle ikinci faktöre “Risk 

Algısı” adı verilmiştir. 

Tablo 2. Ölçek Maddelerine İlişkin AFA Sonuçları 

Maddeler Faktör 
Yükü 

Ortalama Öz 
değer 

Varyans 

1. Faktör - Sektörel Etkiler 3,9967 5.811 25.765 

Türkiye’yi ziyaret eden turist profili 
değişecektir. 

0.66 3,98 

Türkiye’yi ziyaret eden turist kalitesi 
düşecektir. 

0.88 4,03 

Türkiye ucuz destinasyon olarak algıla-
nacaktır. 

0.73 3,96 

Sektör yatırımları azalacaktır. 0.66 3,90 

Kalifiye personel sektörden ayrılacaktır. 0.73 4,02 

Turizmdeki istihdam oranı düşecektir. 0.60 4,09 

2. Faktör - Risk Algısı 4.3867 1.422 25.341 

Turistlerin ülke içi seyahatleri diğer 
illerdeki terör olaylarından etkilenecek-
tir. 

0.57 4,36 

Türkiye’nin şu andaki imajı turistlerin 
tercihini olumsuz etkileyecektir.  

0.57 4,38 

Olumsuz bir gelişme turistlerin tercihi-
ni daha kötü etkileyecektir. 

1.04 4,42 
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3. Faktör - Politik Etkiler 4.2067 0.875 8.099 

Mültecilerin durumu Türk turizmini 
olumsuz etkileyecektir. 

0.47 4,06 

İç siyasetteki istikrarsızlıklar Türk tu-
rizmini olumsuz etkileyecektir.  

1.05 4,31 

Ortadoğu’daki istikrarsızlık Türk turiz-
mini olumsuz etkileyecektir.  

0.62 4,25 

Ölçeğin üçüncü faktörü toplam üç maddeden oluşmakta ve varyansın yaklaşık 

%8’ini açıklamaktadır. Faktörde en fazla yükün “İç siyasetteki istikrarsızlıklar Türk 

turizmini olumsuz etkileyecektir” maddesinde olduğu belirlenmiştir. Üçüncü fak-

törü oluşturan maddeler turizm çalışanlarının politik etkiler sonucu beklentilerini 

yansıtmaktadır. Bu nedenle üçüncü faktöre “Politik Etkiler” adı verilmiştir. 

Ölçeğin alt boyutları arasında ilişkiler incelenmiş ve ölçekler arasındaki korelasyon 

katsayıları elde edilmiştir. Alt boyutlar arasındaki korelasyona ilişkin bulgular 

Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Faktörler Arasındaki Korelasyon Katsayıları 

Sektörel Etkiler Risk Algısı Politik Etkiler 

Sektörel Etkiler 1 

Risk Algısı 0,604** 1 

Politik Etkiler 0,467** 0,537** 1 

**p < .01 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) 

Açıklayıcı faktör analizinden sonra ölçeğin üç boyutlu yapısı birinci düzey DFA ile 

test edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizindeki faktör yükleri genellikle korelasyonlar 

olsa da, doğrulayıcı faktör analizindeki faktör yükleri daha çok regresyon katsayı-

ları olarak yorumlanmaktadır (Çokluk vd., 2016). Şekil 1’de ölçme modeline ilişkin 

standardize değerler incelendiğinde maddelere ilişkin korelasyon katsayılarının 

0.65 ile 0.91 arasında değiştiği görülmektedir. Bu değerlerin minimum 0,50’nin 

üzerinde olması gerekmektedir (Hair vd. 2010).  

Ölçme modeline ait uyum iyiliği endeksleri incelendiğinde Chi-Square (X2) değeri-

nin 114.39, serbestlik derecesinin (df) değerinin ise 51 olduğu görülmektedir. Bu 
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değerleri birbirine oranlandığında X2/df (114.39/51) sonuç 2.24 çıkmıştır. Ölçme 

modelinde yer alan normalleştirilmiş ki-karenin 2’nin altında olması iyi bir model, 

2 ile 5 arasında olması ise kabul edilebilir bir model olduğunu göstermektedir 

(Hair vd. 2010). Bu doğrultuda kriz beklentilerine ilişkin geliştirilen bu modelin 

kabul edilebilir bir model olduğunu söylemek mümkündür. 

Şekil 1. Birinci Düzey DFA’ya ait Standardize Çözümleme Değerleri 

Tablo 4. Ölçme Modeline İlişkin Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum İyiliği Endeksi Ölçme Modelinin Uyum İyiliği Değeri 

X2 114.39 

Serbestlik Derecesi 51 

Probability ,000 

GFI ,91 

RMSEA ,078 

RMR ,05 

Normalleştirilmiş X2  (X2/df) 2,24 

IFI ,98 
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NFI ,96 

NNFI ,97 

CFI ,98 

RFI ,95 

AGFI ,87 

PNFI ,74 

Tablo 4’teki ölçme modeline ilişkin uyum iyiliği değerleri incelendiğinde RMSEA 

değerinin .078 olarak kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Diğer uyum 

iyiliği değerleri incelendiğinde IFI’nin 0,98, CFI’nin 0.98, GFI’nin 0.91 ve RMR’nin 

0.05 değerinde olması ölçme modelinin bütün olarak kabul edilebilir olduğunu 

göstermektedir. 

Ölçeğin Güvenilirliği 

Cronbach's Alfa Güvenilirliği 

Güvenilirlik testi faktör maddeleri arasında iç tutarlılık olup olmadığını göstermek-

tedir. Cronbach’s Alfa katsayısının genel olarak 0,70 ve üzerinde olması tercih edi-

lirken, keşifsel araştırmalarda bu değerin 0,60’a kadar tolere edilmesi mümkündür 

(Hair vd., 2010).  

Veri setine uygulanan güvenilirlik analizi sonucunda Alfa değeri 0,90 (0,899) ola-

rak belirlenmiştir. Bu değer Nunnally (1978) tarafından belirlenen minimum değe-

rin (0,80) üzerinde olduğundan ölçeğin güvenilir olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Tablo 5’te ölçeğin Cronbach’s Alfa değerleri verilmiştir. 

Tablo 5. Ölçeğin Cronbach’s Alfa Değerleri 

Cronbach’s Alfa 

Kriz beklentileri Ölçeği 0,90 

Sektörel Etkiler 0,86 

Risk Algısı 0,83 

Politik Etkiler 0,77 

Turizm çalışanlarının kriz sonrası beklentilerine yönelik ölçeğin güvenilirliği 0,90 iken, 

Sektörel Etkiler için 0,86, Risk Algısı için 0,83, Politik Etkiler için 0,77’dir. Bu de-

ğerler her üç faktörün de kabul edilebilir güvenilirlik değerlerine sahip olduğunu 

göstermektedir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
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Bu çalışmada Türkiye’de turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin mevcut kriz 

dönemi içerisinde sektörün durumuna ve geleceğine dair tahmin ve beklentilerini ölç-

meye yönelik bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği kapsamında 

faktör yapısını incelemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmış ve toplam varyansın 

%59’unu açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ayrıca doğrulayıcı faktör analizi 

sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri incelendiğinde modelin bütün olarak kabul 

edilebilir olduğu görülmektedir.  

Cronbach’s Alfa değerinin yeterli düzeyde olması, ölçeğin turizm çalışanlarının kriz son-

rası beklentilerini ölçmede güvenilir olduğunu, ölçek bulgularının ise genellenebilir ve 

gelecek çalışmalarda tartışılabilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çerçevede ortaya 

konmuş olan bu ölçeğin mevcut kriz durumu içerisinde gerek sektör bağlamında gerekse 

akademik bağlamda yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek bir araç olduğunu söyle-

mek mümkündür.  

Ölçeğin test edilmeye yönelik olarak hazırlandığı etkinliğin (Travel Turkey 2016) süreli bir 

etkinlik olması nedeniyle ölçeğin geliştirilmesi sürecinde yapılması gereken testlerin asıl 

hedeflenen örneklemde değil fakat mümkün olan benzer örneklemlerde gerçekleştiril-

miş olması bu çalışmanın bir kısıtı olarak gösterilebilir. Aynı etkinliğin gelecekteki tekrar-

larında ve benzer etkinliklerde bu ölçeğin tekrar test edilmesi ölçeğin doğrulanabilirliği-

nin ve tekrarlanabilirliğinin belirlenmesi açısından etkili olacaktır.  
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ÖZ 

Bu çalışma, açık alan rekreasyonel faaliyetlerine katılımı etkileyen kısıtlayıcıların önem dü-
zeylerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini, Ankara Altınpark’a gelen 
ziyaretçiler, örneklem grubunu ise parka gelen ziyaretçiler içerisinden tesadüfi örneklem 
metodu ile seçilen ve  araştırmaya gönüllü olarak katılan 284 erkek (56.8) ve 216 kadın 
(43.2)  olmak üzere 500 kişi  oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında kullanılan anket formu, 
Aşıkkutlu (2008) tarafından, Todd ve ark. (2001), Confer ve ark. (1996), Graefe ve ark. 
(1999), White ve Gray (2001), Bowes ve Dawson (1998), Perry ve Loomıs (1998), Müderri-
soğlu ve ark. (2005) ve Müderrisoğlu ve ark. (2006)’nın çalışmaları ile geliştirmiş olduğu ve 
toplamda 24 sorudan oluşan anket formudur. Anket maddeleri, beşli likert tipinde ölçek-
lendirilmiş, “1” etkisiz, “5” çok etkili olarak belirlenmiştir (Aşıkkutlu, 2008).  Verilerin anali-
zinde Anova ve t testi uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre,  araştırmaya katılan kullanıcı-
ların Altınpark’ta rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları eğitim durumuna, aylık 
hane halkı gelirine, iş durumuna ve rekreasyon alanına geliş sıklığına göre anlamlı bir farklı-
lık oluştuğu belirlenirken, cinsiyete, yaşa, rekreasyon alanına ulaşım türlerine ve rekreasyon 
alanında kalış sürelerine göre anlamlı bir farklılık oluşmadığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Açık alan rekreasyonu, Rekreasyona erişim, Kent parkı, An-
kara 

GİRİŞ 

Tarih boyunca çalışma zamanı insanları yıpratırken, çalışma dışı zaman insanın 

kendini yenileyebilmesi ve hayatına güçlü bir şekilde devam edebilmesi için imkan 

vermiştir.  İnsanların çalışma dışı zamanının yani boş zamanın kullanımına da 
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önem vermesi rekreasyon kavramını ortaya çıkarmış ve insanlar bu kavramı her 

geçen gün daha da geliştirmişlerdir (Soyer ve Can, 2003). 

Rekreasyon, insanların boş zamanında dinlenmek ve günlük hayatın stresinden 

kurtulmak için yapmış oldukları aktiviteler bütünüdür. Karaküçük’ e (2005) göre 

rekreasyon, boş zamanda, bireysel veya grupla, araçlı, araçsız, açık veya kapalı 

alanlarda, kent içi veya kent dışında, bir organizasyonla birlikte veya bağımsız 

olarak, tamamen bireylerin kendi özgür iradeleriyle katıldıkları, zevk ve neşe verici 

her türlü faaliyetten oluşmaktadır. Aukerman’a (2011) göre rekreasyon faaliyetine 

katılan kişi sadece bir rekreatif faaliyete katılmak için değil aynı zamanda katıldığı 

rekreatif faaliyetten zevk almak ve fayda sağlamak için rekreatif faaliyet aramak-

tadır. Günümüzde zamanının büyük çoğunluğunu iş veya okulda geçiren her bire-

yin rekreatif etkinliklere katılma ihtiyacı vardır. Dolayısıyla insanlar yeşil ve doğal 

alanlar tercih etmektedirler. Ancak, kentlerdeki yeşil ve doğal alanlar her geçen 

gün daha da azalmaktadır. Bu durumda insanlar kurum ve kuruluşların sunmuş 

olduğu, özellikle kapalı alanlarda yapılan rekreatif alanlara yönelmektedir.  

Kentleşmeyle beraber rekreasyon hizmetleri gibi alanlarda karşılaşılan sorunlar 

hem nitelik hem de nicelik yönünden artar. Bu durum ile ilgili alakalı olan bazı 

yerel yöneticiler ise kent içinde doğal alanlar yaratarak veya bu yönde rekreasyo-

nel alan projeleri geliştirerek kentli insanı kent ortamında tutmaya ve kenti ile 

barışık yaşamaya yönlendirmeye çalışmaktadırlar (Karaküçük, 2007). Bu çalışma-

lardan biri olan kent parklar, rekreasyon alanları içerisinde kenti temel alarak 

kurulan kullanım alanlarıdır. Kent parklar, kentin doğal yapısını koruyan ve kent-

ler için önemli işlevleri olan alanlardır. 

Açık alan aktiviteleri şehirdeki parklar ve şehir dışındaki doğada gerçekleştiril-

mektedir. Dolayısıyla açık alan rekreasyonu bireylerin birbirleriyle olan iletişimle-

ri ve doğayla olan etkileşimlerini olumlu yönde etkilemektedir. Boş zaman ve rek-

reasyonla ilgili literatürü incelendiğinde farklı toplumlarda boş zamana katılımın 

önündeki engel olan unsurların belirlenmesine yönelik birçok çalışma yapılmakta-

dır. Bu çalışmalar 1980’lerin ortasında yapılmaya başlanmıştır. Literatürde rekrea-

tif aktivitelere katılımın önündeki engeller veya kısıtlayıcıların belirlenmesi yö-

nündeki çalışmalar literatüre bu yönde olumlu katkı sunduğu söylenebilir. 

1980’li yıllarda yapılan çalışmaların iki varsayımı vardır. Birincisi, engeller hare-

ketsiz yani sabittir ve katılımı engeller ve ikincisi, engellerin en önemli etkisi bire-

yin katılımını sınırlaması veya durdurmasıdır. Başka bir ifadeyle, engelin varlığı 

veya yokluğu bireyin rekreatif aktiviteye neden katıldığını veya katılmadığını açık-

lar (Jackson,2000).   

Gratton (2000), yaptığı çalışmalar sonuncuda bireyin rekreatif etkinliklere katılı-

mında etkisi olabilecek bazı faktörleri sıralamıştır. Gratton’a göre bireyin rekreas-
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yonel etkinliklere katılımını ve  talebini belirleyen en önemli faktör “ para”dır. 

Burada paradan kastedilen şey; spor tesislerine giriş ücreti, katılım anında tüketi-

len yiyecek-içeceğe verilecek ücret, malzeme kiralama ücreti, üyelik veya katılım 

ücreti ve malzeme (elbise ve ayakkabı vb) için harcanan parayı bireyin karşılaya-

bilme durumudur (Gratton, 2000,aktaran; Karaküçük, 2007).  Bir diğer çalışma 

Çoruh (2013), tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Ağrı İbrahim Çeçen Üni-

versitesi’nde üniversite öğrencilerinin rekreasyonel eğilimlerinin ve rekreasyonel 

etkinliklere katılımlarına engel olan faktörleri belirleyerek, bunedenlerin bazı de-

ğişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya 239 erkek ve 

251 kadınolmak üzere toplam 490 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Elde edilen so-

nuçlar, zaman ve ilgi eksikliği en önemli kısıtlayıcı olduğunu göstermiştir. Başka 

bir çalışmada ise (Karaküçük, 2007), Ankara’da bulunan vakıf ve kamu üniversite-

lerinde görev yapan öğretim elemanları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 

157 erkek ve 180 kadın olmak üzere toplam 337 öğretim elemanı oluşturmuştur. 

Elde edilen verilerde rekreasyonel kısıtlayıcıların daha çok zaman, tesis, ulaşım ve 

para alt boyutlarında yoğunlaştığı sonucuna varılmıştır. Sağlık ve arkadaşları 

(2014), yaptıkları çalışmada üniversite öğrencilerinin kırsal rekreasyonel faaliyet-

lere katılımını etkileyen kısıtlayıcıları belirlemiştir. Çalışmanın uygulandığı alan 

Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Ardahan ilinin Çıldır ilçesi seçilmiş ve burada 

bulunan 150 üniversite öğrencisinin tutumları araştırılmıştır. Elde edilen verilere 

göre üniversite öğrencilerinin aktivitelere katılımında etkili olan kısıtlayıcılar, hava 

şartlarının uygun olmaması, kullanılan malzemelerin yetersiz olması, üniversitede 

yapılan aktivitelerin pahalı olması ve ekonomik durum yetersizliği olarak belir-

lenmiştir. 

Açık alanlarda yapılan rekreasyonel aktivitelere katılımındaki kısıtlayıcıların belir-

lenmesi ve bunların önem düzeylerinin bilinmesi rekreatif alan yönetimi açısından 

oldukça önem arz etmektedir.  Bu noktadan hareketle çalışmada, açık alan rekre-

asyonel faaliyetlerine katılımı etkileyen kısıtlayıcıların önem düzeylerinin Ankara 

Altınpark ziyaretçi grubu ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla birlikte aşağı-

daki hipotezlerin  doğruluğu araştırılmıştır. 

 H1:Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları cinsiyete

göre farklılık göstermektedir.

 H2: Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları yaşa gö-

re farklılık göstermektedir.

 H3: Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları eğitim

durumlarına göre farklılık göstermektedir.

 H4: Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları aylık ha-

ne halkı gelirlerine göre farklılık göstermektedir.
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 H5: Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları aylık ha-

ne halkı gelirlerine göre farklılık göstermektedir.

 H6: Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları rekreas-

yon alanına ulaşım türlerine göre farklılık göstermektedir.

 H7: Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları rekreas-

yon alanına geliş sıklıklarına göre farklılık göstermektedir.

 H8: Bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları rekreas-

yon alanında kalış sürelerine göre farklılık göstermektedir.

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Çalışmada öncelikle ankete katılanların demografik bulguları incelenmiş, buna 

göre katılımcıların %56.8’i erkek, %53.0’ı kadınlardan oluştuğu, %53’ünün 19-30 

yaş arası olduğu, %58.6 oranında üniversite mezunu olduğu, %44.4 oranında aile 

aylık gelirinin 2001-4000 TL arasında olduğu, %58.6 oranında iş durumunun ça-

lışmakta olan bireylerden oluştuğu görülmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgilerin Dağılımı 

DEĞİŞKENLER  Frekans  Yüzde 

Cinsiyet  Erkek  

Kadın  

Toplam  

284 

216 

500 

56.8 

43.2 

100.0 

Yaş  12-18 

19-30 

31-60 

60 ve üstü  

Toplam  

38 

265 

161 

36 

500 

7.6 

53.0 

32.2 

7.2 

100.0 

Eğitim Durumu  Okur-yazar değil  

İlköğretim  

Lise 

Üniversite  

Lisansüstü  

15 

49 

115 

293 

28 

3.0 

9.8 

23.0 

58.6 

5.6 
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Toplam 500 100.0 

Aile Aylık Geliri 1300’den az  

1301-2000 

2001-4000 

4001-6000 

6001 ve üstü  

Toplam  

53 

151 

222 

67 

7 

500 

10.6 

30.2 

44.4 

13.4 

1.4 

100.0 

İş Durumu Çalışıyor  

Öğrenci  

Çalışmıyor  

Emekli  

Toplam  

293 

143 

22 

42 

500 

58.6 

28.6 

4.4 

8.4 

100.0 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak 2 bölümden oluşan bir anket formu kulla-

nılmıştır. Birinci bölümde katılımcılarının demografik bilgilerini tanımlamaya yö-

nelik sorulara yer verilirken, ikinci bölümde parka gelmeyi engelleyen rekreasyo-

nel kısıtlayıcıların belirlenmesi amacıyla anket formu kullanılmıştır. Çalışma kap-

samında kullanılan anket formu, Aşıkkutlu (2008) tarafından, Todd ve ark. (2001), 

Confer ve ark. (1996), Graefe ve ark. (1999), White ve Gray (2001), Bowes ve 

Dawson (1998), Perry ve Loomıs (1998), Müderrisoğlu ve ark. (2005) ve Müderri-

soğlu ve ark. (2006)’nın çalışmaları ile geliştirmiş olduğu ve toplamda 24 sorudan 

oluşan anket formudur. Anket maddeleri, beşli likert tipinde ölçeklendirilmiş, “1” 

etkisiz, “5” çok etkili olarak belirlenmiştir (Aşıkkutlu, 2008). Aşıkkutlu (2008)’ nun 

Harikalar Diyarı Parkı ve Göksu Parkında yapmış olduğu çalışmasında  faktör ana-

lizinden yararlanılarak kriterler  altı alt faktörde toplanmıştır. Harikalar diyarı 

parkında alt faktörlerin  cronbach’s  alphaları, I. faktör (alan yetersizliği) 0.83, II. 

faktör (ekonomi) 0.83, III. faktör (kalabalık) 0.77,  IV. Faktör (güvenlik) 0.63, V. 

faktör (kullanım alışkanlıkları) 0.72 ve VI. (içsel nedenler) 0.62 olarak bulunmuş-

tur. Göksu Parkında alt faktörlerin cronbach’s  alphaları, I. faktör (alan yetersizliği) 

0.85, II. faktör (ekonomi) 0.77, III. faktör (kalabalık) 0.74,  IV. Faktör (güvenlik) 

0.75, V. faktör (kullanım alışkanlıkları) 0.76 ve VI. (içsel nedenler) 0.66 olarak bu-

lunmuştur. 

Verilerin Toplanması 

Altınpark’a gelen ziyaretçilere anket formlarının dağıtılabilmesi için çalışma önce-

sinde Altındağ Belediyesinden gerekli izinler alınmıştır. Çalışmanın uygulanabil-
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mesi için izin alındıktan sonra formlar gönüllü bireylere uygulatılmıştır. Uygulama 

öncesinde çalışmaya katılacak bireylere araştırmanın içeriği ile ilgili bilgi verilmiş-

tir. Bu çalışma, 2017 yılının Nisan ve Temmuz ayları arasında gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında yapılan istatistiksel analizler, SPSS 22 paket programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubunu oluşturan bireylerin kişisel özelliklerinin 

belirlenmesinde betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendi-

rilmesinde istatistiksel yöntem olarak; T testi ve tek faktörlü varyans analizi (One 

Way Anova) uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki 
Kısıtları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (n: 500) 

Grupİstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama Standart 

Sapma 

    t Srb. Der. p 

Erkek 284 2,63 0,79 

1,430 

498 0,153 

Kadın 216 2,53 0,71 

Ankete katılan kişilerin cinsiyetlerine göre rekreasyon etkinliklerine  katılımların-

daki kısıtların farklılık gösterip göstermediğini incelenmek üzere iki bağımsız t 

testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Bu sonuca göre 0,153 önem 

düzeyi ile H1 hipotezi reddedilmiştir. Bir diğer ifade ile bireylerin cinsiyetleri ile 

rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

Tablo 3. Katılımcıların Yaşları ile Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Kısıt-
ları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (n:500) 

Grupİstatistiği Test İstatistiği 
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   N Ortalama Standart 
Sapma 

F Srb. 
Der. 

P değeri 

12-18 38 2,44 0,62 

1,592 3 0,190 

19-30 265 2,55 0,73 

31-60 161 2,68 0,78 

61 veüzeri 36 2,65 0,90 

Ankete katılan kişilerin yaşlarına göre rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki 

kısıtların farklılık gösterip göstermediğini incelenmek üzere tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Bu sonuca 

göre 0,190 önem düzeyi ile H2 hipotezi reddedilmiştir. Bir diğer ifade ile bireylerin 

yaşları ile rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05). 

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumları ile Rekreasyon Etkinliklerine Katılımla-

rındaki Kısıtları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (n:500) 
Grupİstatistiği Test İstatistiği 

   N Ortala-
ma 

Standart 
Sapma 

F Srb. 
Der. 

P değeri 

Okur yazar  

değil 

15 2,52 0,86 

,722 4 0,008* İlköğretim 49 2,52 0,83 

Lise 115 2,54 0,69 

Önlisans/Lisans 293 2,72 0,76 

Lisansüstü 28 2,73 0,74 

Ankete katılan kişilerin eğitim durumlarına göre rekreasyon etkinliklerine katılım-

larındaki kısıtların farklılık gösterip göstermediğini incelenmek üzere tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Bu 

sonuca göre 0,008 önem düzeyi ile H3 hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifade ile 

bireylerin eğitim durumları ile rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). 
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Ayrıca araştırmaya katılan bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarında kı-

sıtlayıcıları ölçmeye ilişkin verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde eği-

tim düzeyi arttıkça kısıtlarının da arttığı tespit edilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde 

okur yazar olmayan kişilerin, lisansüstü eğitime sahip kişilere göre daha az kısıtla-

yıcılara sahip olduğu görülmektedir (okuryazar değil ifade ort: 2,52; lisansüstü 

ifade ort: 2,73). 

Tablo 5. Katılımcıların Aylık Hane Halkı Geliri ile Rekreasyon Etkinliklerine Katı-
lımlarındaki Kısıtları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (n:500) 

Grupİstatistiği Test İstatistiği 

   n Ortalama Standart 

Sapma 

F Srb. 

Der. 

P değeri 

1300’den az 53 2,91 0,72 

3,154 4 0,014* 

1301-2000 151 2,57 0,73 

2001-4000 222 2,57 0,76 

4001-6000 67 2,51 0,78 

6001 veüstü 7 2,19 0,62 

Ankete katılan kişilerin aylık hane halkı gelirlerine göre rekreasyon etkinliklerine 

katılımlarındaki kısıtların farklılık gösterip göstermediğini incelenmek üzere tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Bu sonuca göre 0,014 önem düzeyi ile H4 hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifade 

ile bireylerin aylık hane halkı gelirleri ile rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki 

kısıtları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). 

Ayrıca araştırmaya katılan bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarında kı-

sıtlayıcıları ölçmeye ilişkin verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde aylık 

hane halkı geliri arttıkça kısıtlarının azaldığı tespit edilmiştir (1300 TL’den az ifade 

ort, 2,91; 6001 TL ve üstü ifade ort:2,19). Tablo 5 incelendiğinde gelir ile rekreas-

yon etkinliklerine katılımlardaki kısıtlar arasında ters yönde bir ilişkinin varlığın-

dan söz etmek mümkündür. 
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Tablo 6. Katılımcıların İş Durumları ile Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki 
Kısıtları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (n:500) 

Grupİstatistiği Test İstatistiği 

   n Ortalama Standart 

Sapma 

F Srb. 

Der. 

P değeri 

Çalışıyor 293 2,76   0,77 

1,279 3 0,007* 

Öğrenci 143 2,52 0,69 

Çalışmıyor 22 2,58 0,67 

Emekli 42 2,54 0,87 

Ankete katılan kişilerin iş durumlarına göre rekreasyon etkinliklerine katılımla-

rındaki kısıtların farklılık gösterip göstermediğini incelenmek üzere tek yönlü 

varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Bu 

sonuca göre 0,007 önem düzeyi ile H5 hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifade ile 

bireylerin iş durumları ile rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki kısıtları ara-

sında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). 

Ayrıca araştırmaya katılan bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarında kı-

sıtlayıcıları ölçmeye ilişkin verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde çalı-

şan insanların çalışmayanlara göre kısıtlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiş-

tir (Çalışıyor ifade ort: 2,76; öğrenci ifade ort: 2,52; çalışmıyor ifade ort: 2,58; 

emekli ifade ort:2,54). 

Tablo 7. Katılımcıların Rekreasyon Alanına Ulaşım Türleri ile Rekreasyon Etkinlik-
lerine Katılımlarındaki Kısıtları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (n:500) 

Grupİstatistiği Test İstatistiği 

   n Ortala-

ma 

Standart 

Sapma 

F Srb. 

Der. 

P değeri 

Araba 108 2,58 0,69 
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Yaya 202 2,62 0,80 

,396 3 0,756 Otobüs-Minibüs 174 2,55 0,73 

Bisiklet 16 2,70 0,81 

Ankete katılan kişilerin rekreasyon alanına ulaşım türlerine göre rekreasyon etkin-

liklerine katılımlarındaki kısıtların farklılık gösterip göstermediğini incelenmek 

üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 7’de 

verilmiştir. Bu sonuca göre 0,756 önem düzeyi ile H6 hipotezi reddedilmiştir. Bir 

diğer ifade ile bireylerin rekreasyon alanına ulaşım türleri ile rekreasyon etkinlik-

lerine katılımlarındaki kısıtları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

yoktur (p>0,05). 

Tablo 8. Katılımcıların Rekreasyon Alanına Geliş Sıklıkları ile Rekreasyon Etkinlik-
lerine Katılımlarındaki Kısıtları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (n:500) 

Grupİstatistiği Test İstatistiği 

   n Ortala-
ma 

Standart 
Sapma 

F Srb. 
Der. 

P değeri 

Yılda birden az 21 2,68   0,74 

7,148 4 0,000* 

Yılda bir ve daha 
çok 

194 2,46 0,72 

Ayda bir ve daha 
çok 

176 2,52 0,66 

Haftada bir ve  
daha çok 

85 2,85 0,82 

Her gün 24 3,08 1,06 

Ankete katılan kişilerin rekreasyon alanına geliş sıklıklarına göre rekreasyon et-

kinliklerine katılımlarındaki kısıtların farklılık gösterip göstermediğini incelenmek 

üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 8’de 

verilmiştir. Bu sonuca göre 0,000 önem düzeyi ile H7 hipotezi kabul edilmiştir. Bir 

diğer ifade ile bireylerin rekreasyon alanına geliş sıklıkları ile rekreasyon etkinlik-

lerine katılımlarındaki kısıtları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

vardır (p<0,05). 

Ayrıca araştırmaya katılan bireylerin rekreasyon etkinliklerine katılımlarında kı-

sıtlayıcıları ölçmeye ilişkin verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde her 
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gün rekreasyon alanını ziyaret eden kişilerin yılda bir ve daha çok ziyaret eden 

kişilere göre daha fazla kısıtlayıcısının olduğu tespit edilmiştir (Her gün ifade ort:  

3,08; Yılda bir ve daha çok ifade ort: 2,46). Tablo 8 incelendiğinde kişilerin rekre-

asyon alanlarına gelme sıklığı arttıkça rekreasyon etkinliklerine katılımlardaki 

kısıtların da arttığı görülmektedir. 

Tablo 9. Katılımcıların Rekreasyon Alanında Kalış Süreleri ile Rekreasyon Etkinlik-

lerine Katılımlarındaki Kısıtları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi (n:500) 

Grupİstatistiği Test İstatistiği 

   n Ortala-
ma 

Standart 
Sapma 

F Srb. 
Der. 

P değeri 

Yarım saatten az 16 2,71 0,47 

,393 4 0,813 

Yarım saat Bir saat 
arası 

133 2,61 0,78 

Bir İki saat arası 227 2,58 0,74 

İki Saat ve üzeri 124 2,57 0,78 

Ankete katılan kişilerin rekreasyon alanında kalış sürelerine göre rekreasyon et-

kinliklerine katılımlarındaki kısıtların farklılık gösterip göstermediğini incelenmek 

üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 9’de 

verilmiştir. Bu sonuca göre 0,813 önem düzeyi ile H8 hipotezi reddedilmiştir. Bir 

diğer ifade ile bireylerin rekreasyon alanında kalış süreleri ile rekreasyon etkinlik-

lerine katılımlarındaki kısıtları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

yoktur (p>0,05). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada açık alan rekreasyonel faaliyetlerine katılımı etkileyen kısıtlayıcıların 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte rekreasyonel kısıtlayıcılar belirlene-

rek, kullanıcı kısıtlayıcıları yeniden oluşturulmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilere 

göre,  araştırmaya katılan kullanıcıların Altınpark’ta rekreasyon etkinliklerine 

katılımlarındaki kısıtları eğitim durumuna, aylık hane halkı gelirine, iş durumuna 

ve rekreasyon alanına geliş sıklığına göre anlamlı bir farklılık oluştuğu belirlenir-

ken, cinsiyete, yaşa, rekreasyon alanına ulaşım türlerine ve rekreasyon alanında 

kalış sürelerine göre anlamlı bir farklılık oluşmadığı belirlenmiştir. 
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Bu bilgiler ışığında aşağıdaki önerilere yer verilmiştir: 

 Bireylerin ve toplumların sosyal yaşantılarında önemli bir yeri olan kent
parkların daha fonksiyonel olmasının gerektiği söylenebilir.

 Yapılan bu çalışmada; Park ziyaretçilerinin çoğunlukla çalışan ve öğrenci-
lerden oluştuğu görülmektedir. Dolayısıyla, parkta sunulan rekreasyonel
aktivitelerin belirtilen ziyaretçi grubuna yönelik olması önem taşımakta-
dır.

 Buna ilave olarak; parkı ziyaret edenlerin yoğunlukla 21-30 yaş arasındaki
kullanıcılar olduğu göz önüne alındığında aktivite planlarında bu yaş gru-
bunun dikkate alınması önerilebilir.

 Ayrıca, yüksek gelir grubunun beklentilerine cevap verecek kullanımlar da
oluşturulmalıdır.

 Yerel yönetimin ve park yönetiminin, açık alan rekreasyonu ve kent park-
larının sürdürülebilirliği için gerekli düzenlemeler ve yenilikler yapılması
sağlanabilir.

 Özellikle yerel yönetimlerin açık alanlar içerisinde düzenleyeceği aktivite-
lere geniş katılımı sağlayacak nitelikte olmalıdır.

 Gerek kent parklarında sunulan aktivitelerin hızla değişmesi ve gerekse
kullanıcı profilinin zaman içinde farklılaşması nedeniyle, kent parklarında
rekreasyonel anlamda sürekliliği sağlamak için bu tür çalışmaların daha
sıklıkla tekrarlanması gerektiği söylenebilir.
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ÖZ

Dinamik bir yapıya sahip olan rekreasyon kavramı ve rekreasyon ihtiyacının unsurları özel-
likle 2000’li yılların ardından yoğun olarak iletişim teknolojisi alanından etkilenmiştir (Tor-
kildsen 2005; Taylor ve Torkildsen 2011; Spracklen 2015; Sintas vd. 2015; Choi ve Dattilo 
2017 Valtchanov ve Parry, 2017). Bilinen en eski serbest zaman aktivitelerinden biri olan 
oyun (Spracklen, 2011), 21.yüzyılda çevrim dışı ortamdan çevrim içi ortama, bilgisayarlara 
ve mobil cihazlara taşınmıştır (Chen ve Leung, 2016). Mobil aygıt ve uygulamaların popüler-
liğinin artmasına bağlı olarak en popüler eğlence araçlarından biri haline gelen mobil oyun-
ların öncelikli olarak tercih edilmesi, serbest zaman kavramının tüm zamanlara oranla daha 
dijital bir hal almasını sağlamıştır (Spracklen 2015, Redhead 2016; Pink vd. 2017). Bireylerin 
serbest zaman aktivitelerine katılım motivasyonları ile mobil oyun oynama motivasyonları 
arasında büyük benzerlikler ve ortak noktalar bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle; bir 
rekreasyonel aktivite olarak değerlendirilebilecek mobil oyunlar, serbest zamanı değerlen-
dirme bakış açısına göre(Crawford vd. 1991; Tsai ve Coleman 1999) serbest zaman kısıtlayı-
cısı olarak da ele alınabilir. Bu çalışmanın amacı dijital dünya ve oyun pazarı içerisinde ken-
dine oldukça önemli bir yer edinen mobil oyunların bir serbest zaman kısıtlayıcısı olarak da 
değerlendirilebilme olasılığını literatür taraması ışığında ortaya koymaktır. 
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GİRİŞ 

Boş zamanların değerlendirilmesi temeline dayanan rekreasyon kavramı, sürekli 
gelişen ve değişen koşullar ile birlikte toplumların ihtiyaç duyduğu bir olgu haline 
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gelmiştir. Rekreasyon kavramı, zihinsel ve fiziksel sağlığa yönelik olumlu etkileri-
nin yanı sıra bireylerin sosyal değerlerini yükseltmek için de önemli bir araç olarak 
görülmektedir (Pieper vd. 1998; Torkildsen 2005; Taylor ve Torkildsen 2011). 
Serbest zamana yönelik bireysel tatminin kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre de-
ğişkenlik gösterdiği ve yoğun bir şekilde kişisel tercihleri barındırdığı düşüncesin-
den hareketle, rekreasyon kavramının dinamik bir yapıya sahip olduğu ifade edile-
bilir (Beard ve Ragheb 1980; Mannell ve Kleiber 1997; Pereira ve Long 2015). Sözü 
edilen bu dinamik yapı, hemen her alandan etkilenmekle birlikte özellikle 2000’li 
yılların ardından yoğun olarak iletişim teknolojisi alanından etkilenmiştir (Choi ve 
Dattilo, 2017). Değişimin öncüleri olarak nitelendirilebilecek; internet, dijitalleşme 
ve mobil teknolojiler yalnızca günlük hayatın içerisine nüfuz etmekle kalmamış, 
aynı zamanda bireylerin davranış ve tutumlarını da değiştirerek toplumsal yaşam 
içerisinde bir dönüşüm sağlamıştır (Wei ve Lu 2014; Choi ve Dattilo 2017). Genel 
olarak, yeni deneyimler edinme, farkındalık, kimlik, sorumluluk ve sosyal etkile-
şim, zihinsel etkinlik, yaratıcılık, fiziksel aktivite ve zindelik gibi başlıklar altında 
değerlendirilen rekreasyon ihtiyacının unsurları (Torkildsen 2005; Taylor ve Tor-
kildsen 2011) aynı kalsa da her bir ihtiyacın tatmin edilme biçim ve seçeneği gün-
den güne değişim eğilimi göstermektedir (Spracklen 2015; Sintas vd. 2015; 
Valtchanov ve Parry 2017). Var oluşundan bugüne değin rekreasyon kavramı içeri-
sinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve bilinen en eski serbest zaman aktivite-
lerinden biri olarak değerlendirilen oyun kavramı (Spracklen, 2011) da teknolojiy-
le eş zamanlı olarak değişim sürecini yaşamaktadır. Oyun her ne kadar modernite 
araçlarından uzaklaşmak/kaçmak gibi içsel motivasyonlar barındırsa da günümüz 
itibari ile teknolojiden bağımsız düşünülemez bir hal almıştır. Farklı bir ifade ile 
eski bir davranış olarak nitelendirilen oyun, tarih öncesi insanlar tarafından çakıl 
ya da kemikler ile mağarada oynanırken, 21.yüzyılda bu davranış çevrim dışı or-
tamdan çevrim içi ortama, bilgisayarlara ve mobil cihazlara taşınmıştır (Chen ve 
Leung, 2016). Mobil aygıt ve uygulamaların popülerliğinin artmasına bağlı olarak 
en popüler eğlence araçlarından biri haline gelen mobil oyunlar; kısaca kablosuz 
iletişim işlevine sahip bilgi işlem cihazlarındaki uygulamalar olarak tanımlanabilir 
(Jeong ve Kim 2009; Bose ve Yang 2011). Mobil oyunlar günümüz itibariyle, gerek 
diğer oyun platformlarındaki (oyun konsolları, bilgisayarlar) versiyonları ile ge-
rekse de kendine has uygulamaları ile tüketiciye sunulmaktadır. Her ne kadar bazı 
oyunlar oynanış tarzı ve biçimi olarak karmaşık gibi görünse de mobil oyunlar 
genelde rahat oyunlar/oynanması kolay (casual games) olarak sınıflandırılmakta-
dır (Koivisto, 2007). Ayrıca mobil oyunların diğer platformlardaki oyunlara kıyasla 
anlık eğlence odaklı ve daha basit bir oynanış imkânı sunuyor olması, bu oyunların 
oynanması için özel bir beceri ya da uzmanlık gerekliliğini de ortadan kaldırmak-
tadır (Koivisto, 2007).  Tüm bu durumlar mobil oyunların hızla yayılmasına, tercih 
edilmesine, hem kullanıcı hem de sektör bakımından devamlı bir yükseliş ivmesine 
sahip olmasına katkı sağlamıştır (Kang vd., 2015).  
Mobil oyunlara yönelik bazı verilerin değerlendirilmesi, mobil oyunların geldiği 
noktanın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Buna göre, Nysveen vd. (2005) 
gerçekleştirdiği araştırma, tüketicilerin mobil cihazlarının tüm servislerini kullan-
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malarına rağmen eğlence ve oyun servislerini öncelikli olarak tercih ettiklerini 
belirtmektedir. Nielsen (2011) araştırması ve Statista (2017a)’ya ait veriler de 
aradan geçen yıllara rağmen bireylerin hala en fazla oyun servislerini tercih ettik-
lerini ortaya koymaktadır (Nielsen 2011; Statista 2017a). 2017 yılı verilerine göre, 
mobil oyunlar tüm kategoriler içerisinde %25,08 ile en fazla indirilen kategori 
konumundadır. Global Oyun Pazarı 2017 raporuna göre, oyun pazarının %42’sini 
oluşturan mobil oyunlar, yıllık %19 oranındaki gelir artışıyla en fazla kar getiren 
segment konumundadır. Aynı zamanda mobil oyun pazarının 2020 yılına doğru 
pazarın %50’sinden fazlasını domine edeceği de öngörülmektedir (Newzoo, 2017). 
2016 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mobil telefonlarda oyun oy-
nayanların sayısı 180.4 milyon iken en fazla tercih edilen oyun türlerinin bulmaca 
(puzzle), macera (adventure) ve strateji oyunları olduğu belirtilmektedir. Bireyler 
oyunları boş zamanlarında oynadıklarını belirtirken, %18’i iş yerinde, %30’u ise 
tuvalette oyun oynadığını belirtmiştir. Bu bilgilerin yanı sıra bireylerin %29’unun 
mobil oyunlar ile haftalık 3-5 saat arasında vakit geçirdikleri belirtilmiştir (Statis-
ta, 2017b; Statista, 2017d ). Mobil telefonların yanı sıra tabletlerinde oyun oyna-
yanların sayısı ise 2017 itibari ile 126,2 milyon bireydir (Statista, 2017c).  

Mobil oyun uygulamalarının öncelikli olarak tercih edilmesi, serbest zaman kav-
ramının tüm zamanlara oranla daha dijital bir hal almasını sağlamış ve bireylere 
çok çeşitli seçenekler sunmuştur (Spracklen 2015; Redhead 2016; Pink vd. 2017). 
Bireylerin serbest zaman aktivitelerine katılım motivasyonları ile mobil oyun oy-
nama motivasyonları arasında büyük benzerlikler ve ortak noktalar bulunduğu 
ifade edilebilir. Buna göre serbest zaman katılım motivasyonun temelini oluşturan 
mutluluk, tatmin, özgürlük, sosyal etkileşim kavramlarının aynı zamanda birer 
mobil oyun oynama motivasyonu olduğu kabul edilebilir (Parker 1979; Torkildsen 
2005; Ha vd. 2007; Taylor ve Torkildsen 2011; Engl ve Nacke 2013; Lee ve Quan 
2013; Nysveen vd. 2015; Merikivi vd. 2017). Bu noktadan hareketle bir serbest 
zaman etkinliği olarak ifade edilebilecek mobil oyun oyunlar, bir başka bakış açısı 
ile serbest zaman kısıtlayıcısı olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Serbest zaman kısıtlayıcıları bireylerin serbest zaman aktivitelerine katılımını ve 
tatminini etkileyen çeşitli sınırlılık ve zorluklar olarak ifade edilebilir (Crawford 
vd. 1991; Tsai ve Coleman 1999). Jackson (1988) ise serbest zaman kısıtlayıcıları-
nın bireylerin serbest zaman aktivitelerine katılımını kısıtlayan temel faktörler 
olduğunu ifade etmekle birlikte bu kısıtlayıcıları içsel ve dışsal olmak üzere ikiye 
ayırmaktadır. İçsel kısıtlayıcılar; bireyin statüsü, kapasitesi, bilgisi, cinsiyeti, yaşı  
ve kişiler arası ilişkilerinden kaynaklanırken, dışsal kısıtlayıcılar; çevresel faktör-
ler, ulaşım, ekonomik statü, sosyal ve demografik yapı, zaman ve paradan kaynak-
lanmaktadır (Chubb ve Chubb 1981; Franken ve Raaij 1981).  

Crawford ve Godbey (1987)’e göre serbest zaman kısıtlayıcıları hiyerarşik 
olarak üç grup altında toplanabilir. Bunlar; bireyin ruh hali, katılım motivasyonları 
ve tavrını içeren içsel kısıtlayıcılar, farklı karakterler ve özelliklerin çatışmasından 
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kaynaklanan kişilerarası kısıtlayıcılar ve kişilerin serbest zaman tercihlerine yöne-
lik beklenti, talep ve motivasyonlarını etkileyebilecek açık/kapalı alan, tesisler vb. 
yerler ile beraber bu alanlara dair her türlü faktörü barındıran yapısal kısıtlayıcı-
lardır (Şekil 1.). 

 

Şekil 1. Hiyerarşik Serbest Zaman Kısıtlayıcıları Modeli (Jackson vd., 1993)’den 

uyarlanmıştır. 

Jackson vd., (1993) tarafından serbest zaman kısıtlayıcılarına ilişkin ortaya konu-
lan modele göre, kısıtlayıcılar arası hiyerarşik ve birbirini etkileyen bir ilişki söz 
konusudur. Buna göre bireylerin serbest zaman tercihlerine, katılım motivasyonu-
nun ve kişisel kısıtlayıcıların etki ettiği ifade edilebilir. Hiyerarşik olarak ilerleyen 
sürecin son aşaması fiziki unsurları içeren yapısal kısıtlayıcılar olmakla birlikte, 
kısıtlayıcıların aşılması da katılım düzeyine etki eden önemli faktörlerdir. Ayrıca 
serbest zaman etkinliklerine yönelik motivasyon unsuru, kısıtlayıcıların etkililiği 
konusunda önemli bir role sahiptir (Caroll ve Alexandris, 1997). Bu bilgilere para-
lel olarak bireylerin serbest zamanlarında tercih ettikleri mobil oyunlara yönelik 
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motivasyonların aslında bir kısıtlayıcı olarak da değerlendirilebileceği ve bu bakış 
açısıyla serbest zaman kısıtlayıcılarına farklı bir bakış açısı kazandırılabileceği 
düşünülmektedir. 
Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı dijital dünya ve oyun pazarı içerisin-
de kendine oldukça önemli bir yer edinen mobil oyunların bir serbest zaman akti-
vitesi yerine serbest zaman kısıtlayıcısı olarak değerlendirilebilme olasılığını lite-
ratür taraması ışığında ortaya koymaktır. 

YÖNTEM 

Mobil oyunların serbest zaman kısıtlayıcıları kapsamında incelenmesini amaçlayan 
bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmış ve elde edilen bilgiler bir der-
leme biçiminde yorumlanarak değerlendirme yapılmıştır. Literatür taraması yön-
teminin, bir problemin düzenlenmesi ya da sonraki araştırma ve çalışmalara temel 
amaçlı kullanılabileceği kabul edilmektedir (Cooper vd., 2009). Bu kapsamda; bir 
serbest zaman aktivitesi olarak kabul edilen mobil oyunların, farklı bir bakış açısıy-
la serbest zaman kısıtlayıcısı olarak da değerlendirilebileceğine ilişkin gerçekleşti-
rilen literatür taraması bu konu ile ilgili sonraki çalışmalara zemin oluşturmak 
açısından önemlidir. Ayrıca bir serbest zaman kısıtlayıcısı olarak mobil oyunların 
ele alınması dijitalleşen dünyada olguları ve bu olguların yarattığı süreçleri anla-
mak açısından bu çalışmayı önemli kılmaktadır.   

SONUÇ 

Serbest zaman kavramının öznel nitelikler taşıması (Mannell 2013; Zhang vd. 
2017), gelişen teknolojiler ile birlikte bireylerin serbest zamanlarında geçirdikleri 
zamanların tatminine yönelik seçeneklerin artmasına neden olmuştur. İnsanlığın 
varoluşundan bugüne sosyoloji ve psikoloji literatüründe çok önemli yeri olan 
oyun kavramı da dijitalleşme içerisinde kendisine yer bularak, günlük yaşamın bir 
parçası haline gelmiştir. Önceleri mobil oyun oynayan bireylerin günlük yaşam 
içerisinde bir şeyler beklerken ya da can sıkıntısından oyun oynadığı, bu bireylerin 
profesyonellikten ziyade sadece vakit geçirmeyi amaçlayan, sıradan oyuncular 
oldukları ifade edilirken (Koivisto, 2007) günümüzde durum tamamen farklı bir 
hal almıştır. Öyle ki geçmiş zamanların aksine bireyler boş zamanlarının büyük 
bölümünü mobil oyunlar ile geçirmekte ve hatta neredeyse günlük rutin işlerini de 
aksatır duruma gelmişlerdir.  2015 yılı itibari ile dünyada yaklaşık 1.5 milyar mobil 
oyun kullanıcısı bulunmaktadır (Statista, 2014). Chen ve Leung (2016) gerçekleş-
tirdikleri araştırma kapsamında bireylerin günde 3-4 kez tekrar etmek üzere, orta-
lama 30-45 dakika aralığında online mobil oyun oynadıklarını ortaya koymuştur. 
Buna göre bireylerin günde 1.5 saat ile 3 saat arasında mobil oyunlar ile vakit ge-
çirdikleri anlaşılmaktadır. Mobil oyuncular, evlerinde, işlerinde, otobüs durakla-
rında vb. hemen her yerde oyun oynamaktadırlar. Mobil oyuncuların, oyun oyna-
ma konusunda mekândan bağımsız olmasının (Kim 2013; Wei ve Lu 2014), birey-
lerde zamandan bağımsız olma konusunda da bir algı ya da anlayış yarattığı yoru-
mu yapılabilir. Bu bilgiler mobil oyunların yalnızca vakit geçirme amaçlı oynanma-
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dığı ve farklı psikolojik etmenlerin de devreye girdiğini gösterir niteliktedir. Shaw 
ve Henderson (2005), önem seviyesine göre serbest zaman faaliyetine engel teşkil 
etmeyecek bir konuda, ilgili faaliyete gereğinden fazla zaman ayırmanın yapısal bir 
serbest zaman kısıtlayıcısı olduğunu belirtmektedir. Buna göre, artan mobil oyun 
oynama eğilimlerinin bireylerin rutin hayatlarına etki ederek bir kısıtlayıcı unsur 
yarattığı ifade edilebilir. 

Stenseng vd. (2011), serbest zaman aktivitelerinin her ne kadar iyi oluş üzerine 
odaklandığından bahsetse de karanlık olarak tabir ettikleri negatif yönüne vurgu 
yapmaktadır. İlgili çalışmasında aktivitelere yönelik yoğun ilginin obsesif takıntı 
yaratabileceği ve hatta bağımlılık düzeyinde olabileceğini belirtmiştir. Bu durum 
dijital serbest zaman aktivitelerinde daha yoğun bir şekilde görülmektedir. Benzer 
şekilde Chen ve Leung (2016) mobil oyunların her yerde oynanabiliyor olmasının 
bireylerin oyun oynama sürelerini arttırdığını ve psikolojik sorunlara yol açma 
noktasında önemli bir faktör olduğunu belirtmiştir. Morahan-Martin ve Schumac-
her (2003), mobil oyunların aşırı oynanması ile ilgili iki farklı durumdan bahset-
mektedir. Birincisi aşırı mobil oyun oynamanın yalnızlığa yol açacağı, ikinci durum 
ise yalnız insanların mobil oyun oynama noktasında daha eğilimli olmaları biçi-
minde ifade edilmektedir. Araştırmalar mobil oyunların bireylerde olumsuz psiko-
lojik etkiler yaratacağını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda bireylerde oluşabilecek 
psikolojik problemler, serbest zaman kısıtlayıcıları açısından değerlendirildiğinde 
bu durumların içsel kısıtlayıcılara örnek teşkil edeceği ifade edilebilir.  

Araştırmalar (Ren vd. 2007; Engl ve Nacke 2013; Su vd. 2016; Nysveen vd. 2015; 
Lehtonen ve Harviainen 2016; Merikivi vd. 2017), bireylerin mobil oyunları sosyal 
etkileşim, rekabet, yetenek, eğlence gibi motivasyonlar ile oynadıklarını göster-
mektedir. Bu motivasyonlar kullanıcıların algıladıkları eğlence ve sergiledikleri 
dikkat seviyelerine göre, bireylerin sadık birer mobil oyuncu olmalarını sağlamak-
tadır (Cheung vd. 2011; Su vd. 2016). Bu motivasyonların birbirileri ile etkileşim 
halinde olduğunu söylemek mümkündür. Sosyal etkileşim ve eğlence motivasyonu 
ile başlayan davranış, zaman içerisinde yerini rekabete bırakabilmektedir. Rekabe-
te konu olan durum bireyin becerileri ile eşleştiğinde, pozitif zorluk ya da pozitif 
rekabet olarak da ifade edilebilen eğlenceli/zevkli durumlar ortaya çıkmaktadır 
(Hoffman ve Novak, 2009).  Öznel olarak algılanan pozitif rekabet kullanıcının 
mobil oyunlara ilgi ve katılımını sürdürmenin en önemli noktalarından biridir. Bu 
durumların aksine eğer oyun çok zor ya da rekabet düzeyi çok yüksek ise kullanıcı-
lar sinirli ve endişeli olabilmektedir (Merikivi, 2017). Bu noktada sosyal etkileşim 
niyeti ve başarma motivasyonu ile başlayan süreç, öncelikle pozitif rekabeti barın-
dırmakta ve katılımı devamlı hale getirmekte iken, oyunun ya da rekabetin zorlaş-
ması ile iyi olma halini olumsuz etkileyecek durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu 
gibi durumlar da bireylerde yarattığı etki açısından bir serbest zaman kısıtlayıcısı 
olarak değerlendirilebilir.  
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Marshall McLuhan (1994), önce insanların araçları, daha sonra ise araçların insan-
ları şekillendirdiğini ifade etmiştir. Geleneksel medya için yapılan bu değerlendir-
me, yeni medya ile beraber daha kabul edilebilir ve hatta desteklenebilir bir hal 
almıştır. Mobil cihazların yaygınlaşması, sosyal medyanın hayatın vazgeçilmez bir 
parçası haline gelmesi (Kozlenkova, 2017), yeni medyanın endüstriyel toplumdan, 
post-endüstriyel topluma geçiş konusunda bir köprü oluşturduğunu göstermekte-
dir (Manovich, 2001). Başka bir ifade ile araçlar biçimsel ve teknolojik olarak deği-
şiklik gösterse de araçların insanları şekillendirme durumu etkisini arttırarak sür-
dürmektedir. Bu durumun bir örneğini de mobil oyun uygulamalarında görmek 
mümkündür. Öyle ki bazı mobil oyunlar (Candy Crush, Farmville, Cityville, Poke-
mon Go vb.) bireylere oyunda aktif olma ya da devam etme konusunda bazı sınırlı-
lıklar getirmektedir (Fields 2014; Soroush, 2014; Chen ve Leung 2016;). Oyuna 
devam etme ya da oyunun belirli özelliklerinin aktif edilmesi konusunda zaman 
sınırı ya da ücret seçeneği sunan oyunlar nedeniyle, bireylerin serbest zamanları 
için ayırdığı zaman diliminden ziyade uygulamaların onlara sunduğu zaman aralı-
ğında oyun oynadıkları ve hatta uykularını bölmek sureti ile gece yarısı oyuna 
katıldıkları görülmektedir. Chick vd. (2015), gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda 
serbest zaman etkinliklerine katılımı kısıtlayan durumları psikolojik, zaman ve 
sağlık boyutları çerçevesinde ele almıştır. İlgili çalışma, psikolojik ve sağlıkla ilgili 
durumların kişilerin serbest zaman etkinliğine katılımı sonucunda elde edilen 
tatmin düzeyini de olumsuz etkilediği ifade etmektedir. Bu kapsamda, oyuna de-
vam etme ya da oyunun belirli özelliklerinin aktif edilmesi konusunda zaman sınırı 
olması, mobil oyunların bir serbest zaman kısıtlayıcısı kapsamında değerlendiril-
mesine yönelik başka bir etken olarak görülmektedir. Bir diğer sınırlama ise oyun-
ların ya da oyuna yönelik bazı eklentilerin ücretli olmasıdır. Mobil oyunlar, ilk 
aşamada kullanıcılarını oyunun içerisinde tutarak kendilerini çok zeki olduklarını 
düşündürecek ve hissettirecek şekilde tasarlanmaktadır. Oyuncular zor gibi görü-
nen bölümleri kendilerine has yetenekleri ile geçtiklerini düşünürken, ilerleyen 
aşamalarda zorlaşan ve içinden çıkılmaz hale gelen oyunlar, kullanıcılarına ücretli 
eklenti ya da özellikler sunarak bölümleri geçme imkânı tanımaktadır. Sosyal çev-
resinden bir başkasının kendisinden daha ileride olduğunu gören birey, ilerleyen 
bölüme geçmek için daha sabırsız ve istekli olurken başarma güdüsü ile oyuna 
daha fazla zaman ayırma ya da ücretli özellik satın alma seçeneklerinden birini 
değerlendirmektedir (Dockterman 2013; Kulabaş 2013; Sinicki 2017;). Her iki 
durumu da bir serbest zaman kısıtlayıcısı olarak değerlendirmek mümkündür. 
Birey ister ücretli olarak devam etsin, isterse de daha fazla zaman harcasın her iki 
durumda da kendisini daha fazla oyuna adamakta ve oyun ile meşgul olma eğilimi 
göstermektedir. Bu noktada öznel bir kimlik taşıyan serbest zaman anlayışının 
farklılaştığı yorumu yapılabilir. Buna göre bireylerin rekreasyonel faaliyetler için 
sahip olduğu zaman diliminin tüketim kalıpları içerisinde yok olma ihtimalinin 
bulunduğu ve bu faaliyetlerin birer rekreasyonel faaliyetten ziyade rekreasyonel 
tüketim olarak değerlendirilmesi söz konusudur (Carr, 2017).  
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Günümüz itibariyle bireylerin en kısa zamanda ve en ulaşılabilir serbest zaman 
etkinliği olarak gördükleri mobil oyunlar gerek teknoloji sektöründe, gerek oyun 
sektöründe, gerekse de bireylerin günlük yaşamlarında giderek daha önemli bir 
hal almaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarda daha çok ekonomik 
yönü ile ele alınan mobil oyunların farklı bir bakış açısı ile psikolojik ve sosyolojik 
olarak da bir bütün olarak ele alınması önem kazanmaktadır. Bu kapsamda gerçek-
leştirilen çalışma ile mobil oyunların bir serbest zaman kısıtlayıcısı olarak da de-
ğerlendirilebileceği, bu olguların yarattığı süreçlerin farklı yöntem ve boyutları ile 
araştırılmayı hak eden bilimsel bir olgu olduğu ortaya konmaktadır.  
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Amaç: Bu çalışmanın amacı Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin 
boş zaman aktivitelerine karşı tutumları ile boş zamanlarda yapılan aktivitelere 
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oluştururken; örneklem grubunu ise 11 farklı fakülteden, 409’u kadın, 341’i erkek 
olmak üzere toplam 750 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek 
amacıyla; Ragheb ve Beard (1982) tarafından geliştirilen ve Akgül ve Gürbüz 
(2010) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan “Boş Zaman Tutum Ölçeği” 
ile Alexandris ve Carrol (1997) tarafından geliştirilen, Karaküçük ve Gürbüz (2007) 
Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan ayrıca Gürbüz ve ark. (2012) tarafından 
revize edilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular: Yapılan 
çalışmada katılımcıların boş zaman engelleyicileri ve boş zaman tutumları arasında 
anlamlı ilişki olduğu (p<0.01) saptanmıştır. Sonuç: Araştırmanın sonucunda 
katılımcıların boş zaman aktivitelerine karşı tutumları ile boş zaman aktivitelerini 
engelleyen faktörler arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir 
(p<0.01). Ayrıca rekreatif faaliyetlerin yapılacağı tesislerdeki eksikliklerin, yapılacak 
olan faaliyet hakkında bilgi seviyesi yüksek olan bireylerde faaliyete katılımı 
engelleyici bir faktör olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Boş Zaman Tutumu, Boş Zaman Engelleri, Rekreasyon, Spor. 

GİRİŞ 

İnsanlar, gelişmekte olan teknoloji ile beraber yaşantılarında mevcut olan boş 

zaman dilimleri daha da artmaktadır. Her ne kadar bu zaman diliminde artış 

olsa da bu zamanı doğru kullanabilmek zamanın var oluşundan daha fazla 
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öneme sahip olduğu bilinmektedir (Demir ve Çevirgen, 2006). Boş zaman, zor-

layıcılıktan kurtulma, özgürleşme anlamını çağrıştırır. İrade ve tercihleri kap-

sayan bir serbest olma yaşamı olarak tanımlanır. Özellikle de, seçme/tercih, 

kaçış, spontane gelişmeler ve rahatlık anlamlarıyla daha yakın ilişkilidir. İşlerin 

zorlayıcı dünyasından, gevşeme, ferahlama ve kendini rahata bırakma duru-

munu ifade eder (Hibbins, 1996). Planlı veya plansız olarak gerçekleştirilen, her 

yaştaki ve cinsteki insanın katılımına olanak sağlayan rekreasyon faaliyetlerin 

en belirgin özelliği, insanların boş zamanlarını değerlendirmelerine imkân sağ-

lamasıdır (Sevil vd., 2012). 

Yapılan araştırmalar kentlerde doğal rahatlama seçeneklerinin oluşturulmama-

sının, insanlar üzerinde önemli sağlık sorunlarına sebep olabileceğini göster-

mektedir (Ward Thompson, 2002; Çay, 2011). Öğrencilerin veya tüm toplumun 

boş zamanlarını verimli şekilde kullanmaları için üniversiteler ve yerel yöne-

timler teşvik edici bir rol üstlenebilmektedirler (Balcı, 2003; Karaçar ve Paslı, 

2014). Bireylerin boş zamanlarda gerçekleştirebileceği etkinliklere engel olan 

faktörler literatürde içsel ve dışsal olarak ikiye ayrılmıştır. Maddi durum, za-

man ve coğrafi konum dışsal faktörler; yetenek, bilgi ve ilgi alanı gibi faktörler 

ise içsel faktörler olarak tanımlanmıştır (Serdar, Çakır, Şahin ve Parlakkılıç, 

2016). Ayrıca bireylerin rekreasyonel etkinliklere katılabilmesi ya da katıldıkları 

boş zaman etkinliklerini daha iyi şartlarda yapabilmesi için çeşitli kriterlerin 

oluşması gerekmektedir. Bu kriterlerden en öncelikli olanları ise zaman, yeterli 

ekonomik güç ve boş zaman etkinliklerinin yapılabileceği alanların varlığıdır. 

Bu faktörlerin durumu kişilerin boş zaman etkinliklerine olan inançlarını, duy-

gularını ve davranışlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Buna istinaden; Tutum, kişiyi eyleme yönlendiren bir niteliğe sahiptir. Boş za-

man tutumu ise; boş zamanın kendisine ve faaliyetlerine yönelik fikir, duygu ve 

davranış şekillerini tecrübe, anı ve bilgilerden harmanlanarak oluşan olumlu ya 

da olumsuz tepkilerdir veya eğilimlerdir (Akgül, 2011). Tutumlar, Shaw ve 

Wright’ın (1967) tanımına göre kişinin davranışlarına öncülük eden, yöneten ve 

çevreye olan uyumluluk olarak ifade etmişlerdir. Tutum üç bileşenden oluş-

maktadır (Şerif ve Şerif, 1996; Akgül, 2011):  

Bilişsel Tutum: Kişiler çevresindeki uyarıcılara karşı doğrudan veya dolaylı 

olarak çeşitli bilgi, inanç veya tecrübeye sahip olabilirler. Buna istinaden, tu-

tumların bilişsel öğeleri, insanların belirli bir tutum nesnesine ilişkin bilgi, olgu 

ve inançlarının da dâhil olduğu düşüncelerinden oluşur.  



Araştırma Bildirileri 75 

Duyuşsal Tutum: İnsanın herhangi etkileşime, etrafıyla ilgili olabilecek bütün 

uyarıcılara yani tutum öğelerine ilişkin duygu ve heyecanlarından, pozitif ve 

negatif değerlendirmelerinden oluşur. 

Davranışsal Tutum: İnsanların sözlü olarak ve fiziki olan hareket ve tavırların-

dan gözlemlenebilen, tutum öğesine karşı olumlu veya olumsuz davranma 

eğiliminden oluşur (Taylor, Peplau & Sears, 2007; Akgül, 2011). 

Tutum, önceleri üç bileşenli kurama göre; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal ola-

rak hep birlikte ele alınmıştır. Dolayısıyla tutumun oluşması için bu üç boyu-

tunda gerçekleşmiş olması gerekiyordu. Fakat Huskinson & Haddock (2004) 

yaptıkları çalışmada tutumun gerçekleşmesi için bu üç bileşenden sadece biri-

nin olmasının yeterli olacağını tespit etmişlerdir. 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin boş zamanlarda gerçekleştirilen aktivite-

lere karşı tutumları ile boş zamanlarda gerçekleştirilen aktivitelere engelleyici 

olduğu düşünülen faktörler incelenmiştir. Amaç, öğrencilerin boş zamanlarına 

engel olan hususları, tutumları sayesinde ortadan kaldırıp kaldıramadığını 

ortaya koymaktır. 

YÖNTEM 

Çalışmanın Evreni Ve Örneklem Grubu 

Yapılan çalışmanın evrenini; 2015-2016 eğitim öğretim yılında Atatürk Üniver-

sitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören lisans öğrencileri; örneklem gru-

bunu ise, 11 farklı fakültede öğrenim gören, 409’ u kadın, 341’ i erkek olmak 

üzere toplam 750 kişi oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, “Kişisel Bilgi Formu”, “Boş Zaman Engelleri” ve “Boş Zaman 

Tutum”  ölçekleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Kişisel Bilgi Formu’; araştırmaya konu 

olan örneklem grubu hakkında bilgi toplamak amacıyla araştırmada inceleme 

konusu olan yaş, cinsiyet, yaşadığı yer, aylık gelir, boş zaman aktivitelerine 

katılım sıklığı gibi bağımsız değişkenler ile ilgili sorulardan oluşturmaktadır. 
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Boş Zaman Tutum Ölçeği 

1982 yılında Ragheb ve Beard tarafından geliştirilmiş olan “Boş Zaman Tutum 

Ölçeği” 2010 yılında Akgül ve Gürbüz tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılmıştır. 5’li Likert tipinden oluşan ölçeğin bilişsel, duyuşsal ve 

davranışsal olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik 

analizi için olarak Cronbach’s Alpha uygulanmıştır. Ölçeğin alt boyutlarının 

Cronbach Alpha değerleri; Bilişsel .81, Duyuşsal .92 ve Davranışsal .91’dir. 

Ölçeğin toplam iç tutarlılık kat sayısı ise .91‘dir. 

Boş Zaman Engelleri Ölçeği 

1997 yılında Alexandris ve Carrol tarafından geliştirilen “Boş Zaman Engelleri” 

ölçeğinin 2007 yılında geçerlik ve güvenirlik çalışması Karaküçük ve Gürbüz 

tarafından yapılan ve daha sonra Gürbüz, Öncü ve Emir (2012) tarafından 

revize edilen, 18 maddeden ve 6 alt boyuttan oluşan, 4’lü Likert tipinin 

kullanıldığı (Leisure Constraints Questionnaire) ölçek kullanılmıştır. Birey 

Psikolojisi, Bilgi Eksikliği, Tesis, Arkadaş Eksikliği, Zaman ve İlgi Eksikliği alt 

boyutlarından oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik analizi olarak Cronbach’s 

Alpha kullanılırken; Birey Psikolojisi .77, Bilgi Eksikliği .86, Tesis .80, Arkadaş 

Eksikliği .81, Zaman .65 ve İlgi Eksikliği .76 alt boyut kat sayılarını 

oluşturmaktadır. Ölçeğin toplam iç tutartlılık kat sayısı ise .85 olarak tespit 

etmişlerdir. 

İstatistik Analizi 

Araştırma kapsamında yapılan istatistiksel analizler, SPSS V.22 istatistik paket 

programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin parametrik testlerin ön 

şartlarını sağlayıp sağlamadığına Skewness ve Kurtosis (verilerin normallik 

dağılımı durumu) testi yapılmış ve verilerin normal dağılım gösterdiği 

görülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; betimsel 

istatistik, t testi ve pearson korelasyon testleri ve kategorik değişkenler 

arasındaki ilişkiyi incelemek için Chi-Square testi yapılmıştır. Yapılan 

analizlerin istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 (*) ve p<0.01 (**) olarak 

alınmıştır. Ölçeklerin güvenirliklerini belirlemek için de Cronbach Alpha 

katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analizlere göre “Boş Zaman Tutum Ölçeği” 

toplam iç tutarlılık kat sayısı .94’tür. Alt boyutların Cronbach Alpha değerleri 

ise; Bilişsel .90, Duyuşsal .89 ve Davranışsal .87’dir. “Boş Zaman Engelleri 

Ölçeği” toplam iç tutarlılık kat sayısı ise .81’dir. Alt boyutların Cronbach Alpha 
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değerleri ise; Birey Psikolojisi .69, Bilgi Eksikliği .78, Tesis .74, Arkadaş Eksikliği 

.75, Zaman . 51 ve İlgi Eksikliği .64’tür. 

BULGULAR 

Tablo 1. Katılımcıların tercih ettiği aktivite türünün cinsiyet değişkenine göre 

incelenmesi (Chi-Square Testi) 

Cinsiyet 

Aktivite Türü 

Toplam p 
  Sportif   Sosyal Sanatsal/Kültürel Diğer 

Kadın 
N 

% 

42 

10.3 

262 

64.1 

72 

17.6 

33 

8.1 

409 

100.0 
.000* 

Erkek 
N 

% 

127 

37.2 

131 

38.4 

52 

15.2 

31 

9.1 

341 

100.0 

Toplam 
N 

% 

169 

22.5 

393 

52.4 

124 

16.5 

64 

8.5 

750 

100.0 
*(p<0.01) 

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların tercih ettikleri aktivite türünün cinsiyet 

değişkenine göre incelendiğinde aralarında anlamlı bir farklılık olduğu göz-

lenmiştir (p<0.01). Buna göre; sportif aktivitelere erkeklerin %37.2’si katılırken, 

kadınların ise %10.3’ü, sosyal aktivitelere kadınların % 64.1’ i katılırken, erkek-

lerin ise %38.4’ ü, sanatsal ve kültürel aktivitelere kadınların %17.6’ sı katılır-

ken, erkeklerin %15.2’si, diğer aktivite türlerini ise kadınların %8.1’ i tercih 

ederken erkeklerin %9.1’inin tercih ettikleri görülmektedir.

Tablo 2. Katılımcıların boş zaman engelleri ölçeğinin toplam puanı ve alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre 

karşılaştırılması t-Testi 
Cinsiyet n X ss t p 

Birey Psikolojisi 
Kadın 

Erkek 

409 

341 

2.69 

2.58 

.61 

.67 
2.47 .013 

Bilgi Eksikliği 
Kadın 

Erkek 

409 

341 

2.92 

2.84 

.65 

.72 
1.65 .098 

Tesis 
Kadın 

Erkek 

409 

341 

3.06 

3.17 

.60 

.65 
-2.41 .016 

Arkadaş Eksikliği 
Kadın 

Erkek 

409 

341 

2.76 

2.68 

.69 

.71 
1.66 .096 

Zaman 
Kadın 

Erkek 

409 

341 

2.88 

2.83 

.52 

.63 
1.16 .245 

İlgi Eksikliği 
Kadın 

Erkek 

409 

341 

2.62 

2.60 

.65 

.72 
.38 .697 

Toplam 
Kadın 

Erkek 

409 

341 

2.82 

2.78 

.37 

.43 
1.37 .169 
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Katılımcıların boş zaman engelleri ölçeğinin toplam ve alt boyutlarından 

aldıkları puanların cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılmasına bakıldığında; 

bilgi eksikliği p=0.098, arkadaş eksikliği p=0.096, zaman p=0.245, ilgi eksikliği 

p=0.697 alt boyutlarında anlamlı farklılıklara rastlanmazken (p>0.05); birey 

psikolojisi alt boyutunda kadınlar lehine (X=2.69), tesis alt boyutunda ise 

erkekler lehine (X=3.17) anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Tablo 6. Boş zaman tutum ölçeği ve boş zaman engelleri ölçeği Pearson 

korelasyon analizi 

**(p<0.01) 

 *(p<0.05) 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmanın analiz sonuçlarına göre katılımcıların %22.5’i boş zamanlarında 

sportif etkinlikleri, %52.4’ü sosyal etkinlikleri, %16.5 sanatsal/kültürel 

etkinlikleri tercih etmişlerdir. Katılımcı öğrencilerin sadece %8.5’i diğer 

etkinlikleri tercih ettikleri tespit edilmiştir. Karaçar ve Paslı (2014) Çankırı 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Boş Zaman 

Engelleri 

Toplam 

r 

p 
- 

2 

Boş Zaman 

Tutum 

Toplam 

r 

p 

.054 

.137 
- 

B
o

ş 
Z

am
an

 E
n

g
el

le
ri

 

3 
Birey Psiko-

lojisi 

r 

p 

.588** 

.000 

-.003 

.926 
- 

4 
Bilgi Eksik-

liği 

r 

p 

.674** 

.000 

.058 

.113 

.295** 

.000 
- 

5 Tesis 
r 

p 

.596** 

.000 

.113** 

.002 

.145** 

.000 

.425** 

.000 
- 

6 
Arkadaş 

Eksikliği 

r 

p 

.604** 

.000 

.072 

.050 

.146** 

.000 

.257** 

.000 

.260** 

.000 
- 

7 Zaman 
r 

p 

.641** 

.000 

.027 

.462 

.302** 

.000 

.273** 

.000 

.302** 

.000 

.268** 

.000 
- 

8 İlgi Eksiliği 
r 

p 

.598** 

.000 

-.063 

.084 

.307** 

.000 

.216** 

.000 

.105** 

.004 

.245** 

.000 

.311** 

.000 
- 

B
o

ş 
Z

am
an

 T
u

tu
m

u
 

9 Bilişsel 
r 

p 

.081* 

.026 

.870** 

.000 

.026 

.483 

.104** 

.004 

.145** 

.000 

.057 

.116 

.039 

.284 

-.068 

.063 
- 

10 Duyuşsal 
r 

p 

.045 

.214 

.927** 

.000 

-.011 

.756 

.041 

.258 

.113** 

.002 

.069 

.061 

.009 

.814 

-.052 

.156 

.795** 

.000 
- 

11 Davranışsal 
r 

p 

.017 

.644 

.822** 

.000 

-.023 

.538 

.007 

.838 

.041 

.267 

.061 

.093 

.022 

.543 

-.046 

.210 

.493** 

.000 

.643** 

.000 
- 
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Karatekin Üniversitesi turizm öğrencilerinin rekreasyon eğilimleri ve katılımına 

engel olan faktörler adlı çalışmalarında; katılımcıların boş zaman aktivitelerine 

katılırken, ilk önce sosyal aktiviteleri tercih ettiklerini tespit etmişlerdir. 

Yapılan bu çalışmada, kadınların aktiviteye katılımda yorgunluk hissetmeleri 

ve sakatlanma konusunda erkeklere oranla daha fazla etkilendikleri, bu 

durumun kadınlarda daha fazla engel teşkil ettiği gözlenmiştir. Ayrıca 

aktivitelere katılımda bilgi eksikliğinin (yapılacak aktivitenin nerede olacağı, 

öğretecek kimsenin olmayışı) kadınlarda erkeklere oranla daha fazla olduğunu 

bulunmuştur. Çoruh ve Karaküçük (2014)’ün Üniversite Öğrencilerinin 

Cinsiyet Değişkenine Göre Rekreasyonel Eğilimleri Ve Rekreasyonel 

Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler adlı çalışmasında bilgi eksikliği 

yapılan bu çalışmanın bulgularıyla paralellik göstermektedir. 

Katılımcıların boş zaman aktivitelerine katılımını engelleyen faktörlere 

bakıldığında tesislerin olmayışı veya yetersiz olması bireyleri en çok etkileyen 

ve aktivitelere katılımını engelleyen faktör olarak göze çarpmaktadır. Tesis 

boyutu bireylerin boş zaman aktivitelerine karşı tutumlarını bilişsel ve 

duyuşsal boyutta etkilediği gözlenmiştir. Karaçar ve Paslı (2014) öğrencilerin 

boş zamanı olmasına rağmen, hem Çankırı ilinin rekreasyon etkinlikleri 

açısından yetersiz olması, hem de öğrencilerin maddi imkanlarının yetersiz 

olması, rekreasyon etkinliklerine katılımı engelleyen nedenler olduğu 

düşünmüşlerdir. Aynı çalışmada katılımcıların rekreasyonel aktivitelerine 

katılımı engelleyen faktörlere bakıldığında; tesis donanımının ve ihtiyaca 

yönelik tesislerin yetersiz olmasının kesinlikle önemli olduğu gözlenmiştir. 

2012 yılında Özşaker’ in yaptığı çalışmada üniversite gençlerinin genel olarak 

boş zaman etkinliklerine katılımda güçlük çektikleri özellikle boş zamanlara 

katılımda kadınların erkeklere oranla daha fazla pasif olduklarını ve tesislerin 

yetersiz olduğu belirtmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre boş zaman aktivitelerine katılımı engelleyen 

faktörlerden biri olan tesis yetersizliği ise erkeklerde daha fazla engel teşkil 

ettiği tespit edilmiştir. Tesislerin olmayışı veya kalabalık olması erkekleri 

kadınlardan daha fazla etkilediği bulgulanmıştır. 

Yapılan korelasyon analiz sonuçlarına göre boş zaman tutumu ve boş zaman 

engelleri karşılaştırıldığında; katılımcıların bilişsel ve duyuşsal olarak 

tutumlarına bakıldığında tesis boyutunu engel olarak gördükleri fakat 

davranışsal olarak bakıldığında tesislerin yetersiz olması veya kalabalık olması 

davranışsal olarak kişilerde engel teşkil etmediği tespit edilmiştir. Bu durum 

yapılacak olan boş zaman aktivitesi ister sosyal, ister sportif, ister sanatsal-
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kültürel aktivite olsun, bireyler için yeni bilgi sahibi oldukları, öğrenme 

aşamasında veya kendilerine farklılık yaratmak için katıldıkları yeni 

aktivitelere karşı tesislerin önemli olduğu bulgulanmıştır. Daha önceden bir 

aktiviteye katılmış, yaptığı aktiviteyi süreklilik haline getirmiş, bu aktivite 

hakkında tecrübe sahibi olduğu düşünülen bireyler aktiviteyi yer gözetmeksi-

zin gerçekleştirebileceğini düşündükleri için tesis yetersizliğini kendilerine bir 

engel olarak görmedikleri söylenebilir. Boş zaman aktivitelerine karşı bilişsel 

veya duyuşsal tutuma sahip olan bireylerin yapılacak olan aktivitelere karşı 

engelleri ortadan kaldıramadıkları; davranışsal olarak sürekliliğe sahip olunan 

aktivitelere karşı bireylerin, tutumları sayesinde engelleri ortadan kaldırdıkları 

tespit edilmiştir. 

KAYNAKÇA 

Akgül, B. M. & Gürbüz, B. (2010). Leisure Attitude Scale: The Study of Reliability and Validity. 11th 
International Sports Sciences Congress.55. 10-12 November. Antalya. Turkey. 

Akgül, B.M. (2011). Farklı Kültürdeki Bireylerin Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: 

Ankara-Londra Örneği. (Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 

Alexandris, K. Carroll, B. (1997). Demographic Differences In The Perception Of Constrains On Recreational Sport

Participation: Results From A Study In Greece. Leisure Studies. 16. s. 107-125. 

Balcı, V. (2003). Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Etkinliklerine Katılımlarının Araştırılması. Milli Eğitim 

Dergisi. 158. 161-173. 

Çay, R. D. (2011). Parklarda Ergenlik Çağındaki Gençlerin Rekreasyon Gereksinimlerinin Saptanması. Doktora Tezi. 

Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 

Çoruh Y. Karaküçük S. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Rekreasyonel Eğilimleri Ve Rekreasyo-

nel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler. International Journal of Science Culture and Sport. Special Issue 

1. S.854-862.

Demir, C. ve Çevirgen, A. (2006). Turizm ve Çevre Yönetimi: Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı. Ankara: Nobel Yayın 

Dağıtım. 

Gürbüz, B., Öncü, E. & Emir, E. (2012). Leisure Contraints Questionnaire: Testing the Construct Validity. 12th International 

Sports Sciences Congress. 339-343, 12-14 December, Denizli, Turkey. 

Huskinson, T. L. & Haddock, G. (2004). Individual differences in attitude structure: Variance in the chronic reliance on 

affective and cognitive information. Journal of Experimental Social Psychology. 40(1). 82-90. 

Hibbins, R. (1996). Global Leisure. Social Alternatives. Jan. Vol 15. issue 1: 22-25 

Karaçar E. Paslı M.M. (2014) Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel 

Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler. Turizm Akademik Dergisi. 1 (1). 29-38. 

Özşaker M. (2012). Gençlerin Serbest Zaman Aktivitelerine Katılamama Nedenleri Üzerine Bir İnceleme. Selçuk Üniversitesi 

Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi. s.126-131. 

Serdar, E. Çakır, V. Şahin, S. Parlakkılıç, Ş. (2016). Kamu çalışanlarının serbest zaman engelleri ile yaşam tatmini düzeyleri-

nin incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research. 2 (2). 192-200. 

Sevil, T. Şimşek, K.Y. Katırcı, H. Çelik, O. Çeliksoy, M.A. (2012). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. Eskişehir: Anadolu 

Üniversitesi Web Ofset Tesisleri. 

Shaw, M. L. ve Wright, J. (1967). Scales for the Measurement of Attitudes. Toronto. MacGraw Hill. 

Şerif, M. Şerif, M.J. (1996). Sosyal Psikolojiye Giriş. 1.Baskı. Sosyal Yayınlar. İstanbul. 

Taylor, S.E. Peplau, L.A. Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. (Çev. Dönmez, A.). Ankara: İmge Kitapevi Yayınları. 1. 

Basım 

Ward Thompson, C. (2002). Landscape and Urban Planning. Urban open space in the 21st century. 60; 59–72. 



4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 
9 – 12 Kasım 2017, Kuşadası, Aydın 

Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-975-441-500-1 

Otistik Bireylerde Hareket Tabanlı Aktif Video Oyunlarının 
Etkisinin İncelenmesi 

Çağrı ARI 
Gazi Üniversitesi,  

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
E-posta: cagri.ari1989@gmail.com 

Beyza Merve AKGÜL 
Gazi Üniversitesi,  

Spor Bilimleri Fakültesi 
E-posta: beyzakgulgazi@gmail.com 

Suat KARAKÜÇÜK 
Gazi Üniversitesi,  

Spor Bilimleri Fakültesi 
E-posta: ksuat@gazi.edu.tr 

ÖZ

Bu araştırmada hareket tabanlı aktif video oyunları ile gerçekleştirilen terapi çalışmalarının 
otistik bireyler üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu yüzden de, çalış-
ma kapsamında tek gruplu ön test-son test deneysel model kullanılmıştır. Araştırmaya, Gazi 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülmekte 
olan “Otistik Bireyler Spor Eğitim Projesi (OSEP)” kapsamında yer alan 6-12 yaş grubu içeri-
sinden, çalışmanın gerektirdiği fonksiyonel becerileri sağlayan, 3 erkek ve 1 kız olmak üzere 
toplamda 4 otistik birey katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, otistik bireylerin çalışma ön-
cesi ve sonrasında gelişimlerinin aileler tarafından değerlendirildiği anket formu kullanılmış-
tır. Ayrıca otistik bireylerin süreç içerisinde gelişimlerinin kaydedilebilmesi için gözlem for-
mu oluşturulmuş, oturum esnasında gerekli notlar alınmış ve sonrasında video analizleri 
yapılarak veriler kaydedilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde, “Wil-
coxon işaretli sıralar testi” kullanılmıştır. Sonuç olarak, araştırmaya katılan otistik çocukların 
büyük ve küçük kas becerileri, sosyal becerileri ve davranış problemleri testinden aldıkları 
çalışma öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir farklılık oluşmadığı belirlenmiştir. El-
de edilen verilerde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşmamasına rağmen, çalışma bo-
yunca yapılan gözlemlerin sonucunda büyük ve küçük kas becerilerinde pozitif yönde bir 
değişim gözlemlenmiştir. Davranış problemlerinde ise büyük ölçüde azalmalar meydana 
gelmiştir. Uygulama öncesi ve sonrasında çocukların sosyal becerilerinde pozitif ya da nega-
tif yönde bir değişim gözlemlenmemiştir.   

Anahtar Sözcükler: Otizm, Hareket Tabanlı Teknolojiler, Kinect Teknolojisi

GİRİŞ 

Otizm, beynin gelişimsel bir bozukluğu olup özellikle sosyal iletişimi ve etkileşimi 

bozan çeşitli davranışsal belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu belirtile-

rin şiddetinde büyük değişkenlikler görülmekte ve bu bozukluk alanyazında, otizm 

mailto:ksuat@gazi.edu.tr


4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 82 

spektrum bozuklukları ya da otizm yelpazesi altında tanımlanmaktadır. Otizm 

yelpazesinin bir ucunda çok ağır, öz bakım becerilerini bile yerine getiremeyen 

bireyler bulunurken, diğer ucunda ise normal denebilecek düzeyde hayatına de-

vam eden bireyler bulunmaktadır (Korkmaz, 2015).  

Otistik bireylerin en belirgin özellikleri dili öğrenememe, içe kapanıklık, çevresin-

deki değişikliklere karşı aşırı tepki verme, tekrarlayıcı davranışları devam ettir-

mede ısrar, tekdüzelikten hoşlanma, soyut kavramları kavramada zorlanma, za-

man kavramını algılayamama ve insanlarla ilişkilerinin sınırlı olmasıdır (Özbey, 

209). Ayrıca otistik bireyler öğrenmede güçlük ve eksiklik yaşayabilirler (Cohen ve 

Sloan, 2007). Yapılan araştırmalar, otizmin toplum genelinde 10.000 çocuktan 

5’inde görüldüğünü göstermektedir. Erkek çocuklarda kızlara oranla dört kat daha 

fazla sıklıkta görülmektedir (Postawka ve Sliwinski, 2016; Shapi’i, Rahman, Baha-

ri’i ve Ghulam, 2015). Kızların dil ve bilişsel özelliklerinde ortaya çıkan problemler, 

erkeklere oranla daha fazla olmakta ve Asperger sendromu da dâhil olmak üzere 

otistik erkeklerin daha fazla yeteneğe sahip olduğu görünmektedir (Sucuoğlu, 

2011).  

Yukarıda belirtilen özelliklerin yanı sıra, birçok otistik çocukta huysuzlanma, ken-

disine ya da çevresine yönelik saldırgan davranışlar gözlemlenirken, sıklıkla bes-

lenme ve uyku sorunları da yaşamaktadırlar (Birkan, 2014).  

OSB tanısı konulan çocuk sayısının her geçen yıl katlanarak arttığı bir gerçektir. 

Eğer bu artış azalmazsa, 10 yıl içinde OSB’nin okul çağında bulunan çocukları etki-

leyen en yaygın rahatsızlıklardan biri olacağı varsayılmaktadır (Austin ve Sciarra, 

2012). 

Otizm bazılarımızın korkulu rüyası, bazılarımızın anlaşılmazı olmuştur. Bizden 

farklı olan bireyleri anlamak ve onları eğitmek her açıdan zordur. Otizmli bir çocu-

ğun psikoterapilere, ilaç tedavilerine, dil ve iletişim terapilerine; duyuşsal gelişimi 

için ise dans ve müzik terapilerine katılmaları gelişimleri açısından çok faydalı 

olabilmektedir. (Tuncay ve Öznacar, 2014). Bunun yanı sıra, psikomotor becerile-

rinde de sıklıkla sorunlar yaşayan otistik bireylerin eğitim ve terapi sürecinde 

katılacağı sportif faaliyetlerin bireye sağlayacağı olumlu katkılar son derece önem-

lidir.  

Otistik bireylerin gelişim sorunlarına alternatif bir çözüm sağlaması için uygulanan 

bilişsel ve bilimsel programlar mevcuttur. Hareket, motor beceri ve fiziksel yeterli-

lik gelişimin tam olarak sağlanabilmesi için ön koşul sayılmaktadır. Spor etkinlikle-

ri, otistik bireylerin yaşam kalitelerinde artışa neden olması, daha bağımsız yaşa-

ma yeteneğini geliştirmesi, etkili bir sosyalleşme sağlaması, stresini kontrol edebi-

len ve fiziksel becerilerini daha etkin kullanabilmek adına güç elde ederek birçok 
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soruna çözüm oluşturması açısından alternatif bir tedavi biçimi olarak kullanıl-

maktadır (Karaküçük, 2012).   

Otistik bireylerin gelişim dönemlerinde katıldıkları sportif etkinliklerin katkısı 

yadsınamaz. Fakat çoğu zaman sportif etkinliklere katılımda aileler maddi imkân-

sızlıklardan dolayı çocuklarına bu imkânı sağlayamazlar. Otistik bireylere spor 

eğitimi veren ticari kurumların sayısı gün geçtikçe artarken, aynı oranda bu hizme-

ti alabilmenin maliyeti de yükselmektedir. Maliyetlerdeki artışın yanı sıra, çoğu 

kurumun şehir merkezinden uzak yerlerde bulunması da bazı durumlarda olum-

suz bir durum yaratırken, ailelerin bu kurumlara ulaşımında da sıkıntılar yaşan-

maktadır.  

Son yıllarda teknolojik gelişmelerdeki hızlı değişimin ve gelişimin bir sonucu ola-

rak, otistik bireylerin eğitim ve terapi süreçlerinde yardımcı teknolojiler yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin birçoğu normal gelişim gösteren birey-

lere yönelik piyasaya sürülen teknolojik araçları kapsarken, aynı zamanda otistik 

bireylerin terapi faaliyetlerinde kullanılmak üzere geliştirilen uygulamalarda da 

artış görülmektedir.  

Otizmli çocukların eğitimlerinde etkili olduğu belirlenen birçok bilimsel dayanaklı 

uygulamadan bahsedilebilir; fakat araştırmalar otizmli çocuklara görsel uyaran 

sunmanın diğer yöntemlere göre daha etkili ve hızlı sonuçlar verdiğini göstermek-

tedir. Görsel destek sistemlerinin otistik çocukların eğitimlerinde kullanılmaya 

başlanılmasından bu yana değişen ve gelişen teknoloji ile teknolojinin kendisi de 

bu sistemlerin içinde yerini almıştır. Teknoloji üreten firmaların yeni ürünleri 

farklı amaçlarla piyasaya sürse de, bu teknolojilerin otizmli çocukların eğitimlerin-

de çeşitli becerileri geliştirmek üzere kullanılabileceği düşünülmektedir (Eliçin, 

2016).  

Otistik bireylere yönelik gerçekleştirilen terapi uygulamalarında bilgisayar oyunla-

rı sıklıkla kullanılmaktadır. Sanal dünyanın cazibesi otizmli bireylerinde ilgisini 

çekmekte, geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında çoğu zaman daha etkili sonuçlar 

alınabilmektedir. Bilgisayar oyunlarının gelişimine paralel olarak, hareket tabanlı 

teknolojiler içinde kullanılan aktif video oyunları da, otistik bireylere yönelik pozi-

tif uyarıcı terapilerden ve girişimlerden biri olarak görülmektedir (Uzun ve diğer-

leri, 2013). 

“Algısal kullanıcı arayüzleri, içinde grafik animasyon ve görselleri barındıran, do-

kunma duyusunu, ses ve konuşmayı algılayan ve bunlara geri bildirim veren tekno-

lojilerin bir arada kullanılmasından meydana gelmektedir. Hareket tabanlı tekno-

lojilerde bu algısal arayüzlerden oluşan yapılardır” (Gürbulak ve Esgin, 2016).  
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Hareket algılama teknolojisi, vücut hareketlerini ve sesleri yakalayan, izleyen ve 

onu çözebilen gelişmekte olan bir teknolojidir. Bu yüzden, kullanıcılar fare, klavye 

veya oyun kumandası gibi öğrenme deneyimlerini sınırlandıracak araçlara bağlı 

değildir. Nintendo Wii, Sony Move ve Xbox Kinect gibi aktif video oyun teknolojile-

rinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Wong ve Lee, 2016).  

Hareket tabanlı teknolojiler, doğal ve gündelik hareketlere benzer sezgisel eylem-

ler yoluyla çalışan, doğal kullanıcı arayüzlü programlar olarak tanımlanmaktadır. 

Hareket tabanlı teknolojilerin sunmuş olduğu oyun seçenekleri ele alındığında, 

teknoloji ile etkileşim kurma potansiyelinin yanı sıra, oyunları oynamak için fizik-

sel bir çaba harcamak zorunda kalındığı için literatürde “exergames (egzersiz 

oyunları)” olarak da ifade edilmektedir (Dove ve Astell, 2017).  

En yeni hareket tabanlı aktif video oyun teknolojisi Microsoft firması tarafından 

üretilen Kinect teknolojisidir (Shapi’i ve diğerleri, 2015). Kinect teknolojisi, her-

hangi bir kumanda / komut denetleyicisine ihtiyaç duymadan vücut hareketleri ve 

sesli komutlarla yazılım veya oyun üzerinde kontrol ve etkileşim kurmasına olanak 

sağlamaktadır (Uzun ve diğerleri, 2013). 

Televizyon ve diğer medya araçlarının sıklıkla kullanılması çocuklarda sedanter bir 

yaşam tarzı oluşturur. Benzer şekilde video oyunları da çocukların aktivite seviye-

lerini düşürmektedir, fakat geleneksel video oyunlarının yerini çok daha fazla fi-

ziksel hareketi içinde barındıran aktif video oyunlarının almasıyla beraber bu an-

layış büyük oranda değişmiş ve çocukların hareket seviyelerinde kayda değer bir 

artış görülmüştür. Geleneksel video oyunlarında ekrandaki oyunun hâkimiyeti 

eldeki kumanda sayesinde ve genelde oturarak sağlanırken, aktif video teknoloji-

sinde oyunun hâkimiyeti kişinin vücut hareketleri ile yönetilmektedir (İmamoğlu, 

Çebi, Eliöz ve Atan, 2014). Kinect teknolojisi beden hareketlerine duyarlı bir sistem 

olduğu için spor alanında giderek daha önemli bir yere sahip olmaktadır (Yüksel-

türk ve Altıok, 2016). Otistik bireylere spor eğitimi veren ve terapi amaçlı birçok 

fiziksel etkinliği içinde barındıran kurumların maliyetinin yüksek olması sebebiyle 

kinect teknolojisinin iyi bir alternatif terapi modeli olabileceği düşünülmektedir. 

Tek seferde karşılanabilen bir maliyetinin olması kinect teknolojisinin en önemli 

artısı olarak görülebilir. Fakat normal gelişim gösteren bireylere yönelik piyasaya 

sürülen oyunların çoğu otistik bir bireye karmaşık gelebilir, algılayamaz ya da 

ilgisini çekmez. Bu yüzden özel gereksinimli bireylere yönelik hareket temelli inte-

raktif öğrenme oyunları da geliştirilmeye başlanmıştır.  

Bu araştırmada hareket tabanlı aktif video oyunları ile gerçekleştirilen terapi ça-

lışmalarının otistik bireyler üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmış-

tır.  
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YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmanın modeline, araştırma grubuna, veri toplama araçlarına, 

verilerin toplanma sürecine ve verilerin analizine yönelik konular ele alınmıştır.  

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada hareket tabanlı aktif video oyunları ile gerçekleştirilen terapi ça-

lışmalarının otistik bireyler üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmış-

tır. Bu yüzden de, çalışma kapsamında tek gruplu ön test-son test deneysel model 

kullanılmıştır. “Tek grup ön test – son test modelinde, seçilen grup üzerinde ba-

ğımsız değişkenin etkisi test edilir. Burada önemli olan, deney öncesi ile deney 

sonrası arasında bağımsız değişkenin denekler üzerindeki etkisinin ne olduğudur” 

(Köse, 2014).  

Araştırmada, yanlışsız öğretim yöntemlerinden biri olan “ipucunun giderek azal-

tılmasıyla öğretim” tekniği kullanılmıştır. İpucunun giderek azaltılmasıyla öğretim 

tekniği otistik belirtiler gösteren, gelişimlerinde gerileme görülen ya da farklı dü-

zeylerde zihinsel özrü olan bireylere öğretim yapmakta kullanılan etkili bir yön-

temdir. “En yüksek düzeyde ipucu sunma olarak da bilinen ipucunun giderek azal-

tılmasıyla öğretim, bireyin doğru tepkide bulunmasını sağlayan en yüksek düzeyde 

ipucu sunulmasıyla öğretime başlanarak, zamanla ipucunun ortadan kaldırılması 

olarak tanımlanır.” (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2016). 

Araştırma Grubu 

Araştırmaya, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölüm Başkan-

lığı tarafından yürütülmekte olan “Otistik Bireyler Spor Eğitim Projesi (OSEP)” 

kapsamında yer alan 6-12 yaş grubu içerisinden, çalışmanın gerektirdiği fonksiyo-

nel becerileri sağlayan, 3 erkek ve 1 kız olmak üzere toplamda 4 otistik birey ka-

tılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak, otistik bireylerin kişisel bilgilerini, çalışma öncesi ve 

sonrasında gelişimlerinin aileler tarafından değerlendirildiği anket formu kulla-

nılmıştır. Anket formu otistik bireylere yönelik eğitim hizmeti veren kurumlarda 

çocukların gelişimlerinin ölçülmesinde kullanılan anket formudur (Köksal, 2010). 

Çalışmanın tüm oturumları gözlem yolu kullanılarak video kameraya kaydedilmiş-
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tir. Bu çalışma alanında uzman iki öğretim üyesi ve özel eğitim kurumunda görev 

yapan bir öğretmenin gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Otistik bireylerin süreç 

içerisinde gelişimlerinin kaydedilebilmesi için gözlem formu oluşturulmuş, oturum 

esnasında gerekli notlar alınmış ve sonrasında video analizleri yapılarak veriler 

kaydedilmiştir.  

Bu araştırmada, hareket tabanlı teknolojilerin en üst seviyesi olarak ifade edilen, 

2010 yılında Microsoft firması tarafından piyasaya sürülen Xbox 360 + Kinect do-

nanımları ile çalışmalar yürütülmüştür. Araştırma kapsamında, bowling, boks, 

atletizm, masa tenisi, plaj voleybolu ve futbol gibi spor oyunlarının bulunduğu 

“Kinect Sports” ve içerisinde çeşitli mini oyunları barındıran “Kinect Adventures” 

oyunları kullanılmıştır.  

Verilerin Toplanması 

Çalışma öncesinde otistik bireylerin ailelerine uygulama hakkında bilgi verilmiş, 

gerekli izin formları ailelere doldurtulmuştur. Çalışma haftada 3 gün, toplamda 8 

hafta olmak üzere 24 oturumda gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda uygulama süresi 

30 dakika olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, 25.03.2017-14.05.2017 tarihleri ara-

sında uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Veriler SPSS 24 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı ile 

analiz edilmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin çözümlenmesinde, ilişkili iki 

ölçüm setine ait puanlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek amacıyla kulla-

nılan “Wilcoxon işaretli sıralar testi” kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2014). Uygula-

nan istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi olarak “p<0.05” değeri kabul edilmiş-

tir. 

BULGULAR 

Bu bölümde veri toplama aracından elde edilen verilerin istatistiksel analizleri ve 

yorumları bulunmaktadır. 

Tablo 1. Çalışma Öncesi ve Sonrası Büyük Kas Becerileri Test Puanlarının 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son test-Ön test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z P 

Negatif Sıra 2 2,00 4,00 -,535* ,593 

Pozitif Sıra 1 2,00 2,00 
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Eşit 1 - - 

* Pozitif sıralar temeline dayalı

Çocukların çalışma öncesi ve sonrası büyük kas becerilerinin anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir. Analiz sonuçları, araştırmaya katılan otistik çocukların büyük kas bece-

rileri testinden aldıkları çalışma öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir 

farklılık oluşmadığını göstermektedir (z=-,535; p>0,05).  

Çalışmanın sonucunda verilerde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşmama-

sına rağmen, çalışma boyunca yapılan gözlemlerin sonucunda çocukların sıçrama, 

yürüme, koşma ve sekme gibi büyük kas becerilerinde pozitif yönde değişim göz-

lemlenmiştir. 

Tablo 2. Çalışma Öncesi ve Sonrası Küçük Kas Becerileri Test Puanlarının 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son test-Ön test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z P 

Negatif Sıra 1 2,00 2,00 -,447* ,655 

Pozitif Sıra 1 1,00 1,00 

Eşit 2 - - 

* Pozitif sıralar temeline dayalı

Çocukların çalışma öncesi ve sonrası küçük kas becerilerinin anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir. Analiz sonuçları, araştırmaya katılan otistik çocukların küçük kas bece-

rileri testinden aldıkları çalışma öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir 

farklılık oluşmadığını göstermektedir (z=-,447; p>0,05).  

Çalışma sonucunda verilerde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşmamasına 

rağmen, çalışma boyunca yapılan gözlemlerin sonucunda çocukların el-göz koor-

dinasyon becerisinde pozitif yönde değişim gözlemlenmiştir. 

Tablo 3. Çalışma Öncesi ve Sonrası Sosyal Beceriler Test Puanlarının Wil-
coxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son test-Ön test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z P 

Negatif Sıra 2 1,50 3,00 ,000* 1,000 
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Pozitif Sıra 1 3,00 3,00 

Eşit 1 - - 

* Negatif sıraların toplamı, pozitif sıraların toplamına eşittir.

Çocukların çalışma öncesi ve sonrası sosyal becerilerinin anlamlı bir farklılık gös-

terip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 3’de 

verilmiştir. Analiz sonuçları, araştırmaya katılan otistik çocukların sosyal beceri 

testinden aldıkları çalışma öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir farklılık 

oluşmadığını göstermektedir (z=,000; p>0,05).  

Yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlara göre, uygulama öncesi ve sonrasında 

çocukların sosyal becerilerinde pozitif ya da negatif yönde bir değişim gözlemlen-

memiştir.  

Tablo 4. Çalışma Öncesi ve Sonrası Davranış Problemleri Test Puanlarının 
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son test-Ön test N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z P 

Negatif Sıra 3 2,00 6,00 -1,604* ,109 

Pozitif Sıra 0 ,00 ,00 

Eşit 1 - - 

* Pozitif sıralar temeline dayalı

Çocukların çalışma öncesi ve sonrası davranış problemlerinin anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 4’de 

verilmiştir. Analiz sonuçları, araştırmaya katılan otistik çocukların davranış prob-

lemleri testinden aldıkları çalışma öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir 

farklılık oluşmadığını göstermektedir (z=-1,604; p>0,05).  

Çalışmaya katılan çocuklarda en çok sarılma ve kendini yere atma gibi davranış 

problemleri bulunmaktadır. Yapılan uygulamanın sonunda, çocukların sarılma ve 

kendini yere atma gibi davranış problemlerinde büyük ölçüde azalmalar gözlem-

lenmiştir. 

SONUÇ 

Bu araştırma, hareket tabanlı aktif video oyunları ile gerçekleştirilen terapi çalış-

malarının otistik bireyler üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleşti-
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rilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan otistik çocukların büyük 

ve küçük kas becerileri, sosyal becerileri ve davranış problemleri testinden aldıkla-

rı çalışma öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir farklılık oluşmadığı belir-

lenmiştir.  

Çalışmanın sonucunda elde edilen verilerde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

oluşmamasına rağmen, çalışma boyunca yapılan gözlemlerin sonucunda büyük ve 

küçük kas becerilerinde pozitif yönde bir değişim gözlemlenmiştir. Davranış prob-

lemlerinde ise büyük ölçüde azalmalar meydana gelmiştir. Uygulama öncesi ve 

sonrasında çocukların sosyal becerilerinde pozitif ya da negatif yönde bir değişim 

gözlemlenmemiştir.  

Ülkemizde otistik bireylerin eğitim ve terapi süreçlerinde hareket tabanlı teknolo-

jilerin kullanımı ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Özellikle 

hareket tabanlı aktif video oyun teknolojisinin spor alanında kullanımına yönelik 

uygulamaların nitel ve nicel çalışmalarla desteklenmesi önerilmektedir.  
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ÖZ 

Rekreatif amaçlı bisiklet sürme, bireyleri sosyalleştiren, sağlıklarını iyileştiren, ba-
şarma duygusunu geliştiren bir aktivitedir. Rekreatif amaçlı bisiklet süren bireylerin 
motivasyon ve demografik faktörlerinin psikolojik olarak iyi oluş haline etkisinin ince-
lenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini 81 ildeki rekreatif bisiklet sürücüle-
ri oluşturmaktadır. Çalışmaya toplam 1022 kişi katılmış ve alan araştırması kapsa-
mında, anket tekniği kullanılmıştır. Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara gö-
re psikolojik iyi oluş ve motivasyon boyutları arasında pozitif ilişki olduğu belirlen-
miştir. Regresyon analizi sonucunda bisikletçilerin psikolojik yönden iyi olma durum-
larını etkileyen değişkenler kimlik oluşturma ve başarma, sosyalleşme, fiziksel sağ-
lık ve gelir olarak belirlenmiştir. Motivasyon boyutlarından deneyim hazzının, de-
mografik özelliklerden ise, cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum ve çalışma durumu-
nun psikolojik yönden iyi olma durumuna bir etkisi olmadığı saptanmıştır. 

Anahtar sözcükler: Bisiklet, Motivasyon, Psikolojik İyi Oluş 

GİRİŞ 

Bisiklet, bir ulaşım aracı olarak bakıldığında, maliyeti en düşük, herhangi bir 

zamanda gerçekleştirilebilen, istenilen güzergahta gidilebilen bir araçtır. Diğer 

ulaşım araçlarına (otomobil, metro, otobüs vs.) göre daha fazla zaman alan an-

cak, bireyi aktif bir yaşama sürükleyen önemi günden güne daha çok anlaşılan 

bir ulaşım aracıdır.  



4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 92 

Son zamanlarda, bisiklet sürmek ulaşımın sağlanması amacıyla kullanılmasının 

yanında rekreatif amaçlı bir etkinlik olarak da gerçekleştirilmektedir. 2004 yı-

lında gerçekleştirilen bir çalışmada bisiklet kullananların %44’ü bisikleti işe 

gitmek için, %15’i okula gitmek için ve %22’si rekreatif etkinlikte bulunmak için 

bisiklet sürdüklerini belirtmişlerdir (Uz, 2004). Rekreatif amaçlı bisiklet sürmek, 

özellikle yerel yönetimlerin bisiklet sürmeye verdikleri değerle daha da artmak-

tadır. Önceleri ülkemizde bisiklet sürmek için ayrılan yollar göremezken, şu 

anda güvenli bir şekilde bisiklet sürülebilecek yollar oluşturulmaya başlanmış-

tır. Ülkemizdeki istatistiklere göre son dört hafta içinde 10 ve daha yukarı yaş-

taki fertlerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları sportif faaliyetler 

incelendiğinde; en fazla yapılan sportif faaliyetin %9,9 ile yürüyüş veya koşu, 

%5,2 ile futbol ve %2,2 ile bisiklet sürmek olduğu belirlenmiştir (TUİK, 2015). 

Bu oran her ne kadar düşük görünse de bisiklet sürmek için gerçekleştirilen 

teşviklerle günden güne yükselmesi beklenmektedir. 

Bisiklet, sağlığı korumak, yaşam kalitesini artırmak ve psikolojik olarak iyi his-

setmek için bireylerin gerçekleştirdikleri rekreatif bir etkinliktir. Bisiklet sürme-

nin, bireylerin sosyalleşmesi (O’Connor ve Brown, 2007), benlik saygılarını 

geliştirmeleri (Garrard ve diğ., 2007), depresyondan kaçınma ve stresin opti-

mum düzeyde tutulması (Scully ve diğ., 1999) gibi fiziksel sağlığa etki eden 

motive edici faktörleri psikolojik yönden iyi oluş haliyle ilişkilendirilebilir. An-

cak, yalnızca fiziksel sağlığa etki eden faktörlerin yanında, deneyim kazandır-

ma, başarma, kimlik oluşturma ve sosyalleşme (Brown, 2009) gibi diğer moti-

vasyonel faktörler de psikoloji iyi oluş haline etki edebilir.  

Genel olarak yapılan çalışmalar motivasyonun içsel ve dışsal motivasyon fak-

törleri üzerine odaklanmaktadır (Kruger ve Saayman, 2013). Eğlenmek, rekabet 

etmek, başarmak veya kendini gerçekleştirmek için yapılan rekreatif etkinlikler 

içsel motivasyon ve toplumsal prestij, ödül almak gibi somut kazanımların sağ-

lanması amacı da dışsal motivasyon faktörlerine örnek olarak gösterilebilir 

(Vallerand ve Losier, 1999; Deci ve Ryan, 2000). İnsanların hedeflerine içsel ve 

dışsal baskılar yoluyla ulaşmaya çalıştığı görüşünü benimseyen bu faktörler de 

kendini gerçekleştirme kuramının temellerini oluşturmaktadır.  

Bisiklet sürerken motivasyon faktörleri her bir deneyimde farklılık gösterebilir 

(Kruger & Saayman, 2014). Boş zaman etkinliği olarak bisiklet sürmek, hava 

şartları, zaman, bisiklet yolları, araçlarla bir arada bisiklete binmekten hoşlan-

mama gibi fiziksel faktörlerden (Damant-Sirois ve diğ., 2014), bisiklet sürmenin 

cazibesi, bireysel motivasyon, kaçma ve rahatlama, sosyalleşme gibi içsel fak-

törlerden (Streicher ve Saayman, 2010) ve rekabet, tanınma, benlik saygısı, sağ-
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lık ve kilo kaygısı gibi dışsal faktörlerden etkilenmektedir (LaChausse, 2006). 

Brown ve diğerleri tarafından (2009) geliştirilen bisikletçilerde motivasyon öl-

çeğinde bisiklet sürme motivasyonu beş temel motivasyon faktörü çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Bu faktörler sosyalleşme, fiziksel sağlık, deneyim hazzı, 

keşfetme, öğrenme ve başarma olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, bisiklet 

sürücülerini segmentlere ayırarak, bu segmentlere göre motivasyon faktörlerini 

belirlemeye çalışan araştırmalar da gerçekleştirilmektedir (Kruger ve diğ., 

2016).  

Bu bilgiler ışığında, fiziksel motivasyon faktörleri olan demografik özelliklerin 

ve diğer motivasyon faktörlerinin psikolojik iyi oluş haline etkileri çalışmanın 

amacını oluşturmaktadır. Belirlenen amaca yönelik olarak belirlenen hipotez 

aşağıdaki gibidir. 

H1: Bisikletçilerde demografik özellikler ve motivasyon boyutlarının psikolojik 

olarak iyi oluşa etkisi vardır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de bisiklet sürme faaliyetini rekreasyon amaçlı 

gerçekleştiren bireyler oluşturmaktadır. Bu kapsamda 81 ilde bulunan bisiklet 

derneklerine ulaşılmış ve sosyal medya üzerinden duyurularla katılımcıların 

anketi doldurmaları istenmiştir. Çalışmaya toplam 1022 kişi katılmıştır. Ön 

değerlendirme sonrasında toplam 1000 anket analizlere dahil edilmiştir. Araş-

tırmada alan araştırması kapsamında, anket tekniği kullanılmıştır. Anket iki 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde motivasyon ölçeği ile psikolojik olarak iyi 

oluş ölçeği,  ikinci bölümde ise demografik özelliklere ilişkin sorular (eğitim 

düzeyi, çalışma durumu, cinsiyet, yaş, medeni durum ve gelir) yer almaktadır. 

Motivasyon ölçeği için Brown ve diğerleri (2009) tarafından oluşturulan ölçek 

kullanılmıştır. Psikolojik olarak iyi oluş ölçeği için Diener ve diğerleri (2009) 

tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Çalışmada, anketin geçerliliğini test 

etmek için faktör analizi ve güvenilirliğini test etmek için içsel tutarlılık analizi 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma boyutları arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti ko-

relasyon analizi ile tespit edilmiştir. Psikolojik olarak iyi oluş haline demografik 

özellikler ve motivasyon faktörlerinin etkisi çok değişkenli regresyon analizi ile 

ele alınmıştır. 
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BULGULAR 

Katılımcıların, %22,5’i kadın ve %77,5’i erkektir ve yaş ortalamaları 33,26 

(±10,97) olarak tespit edilmiştir. Ankete katılanların % 17,7’si lise ve %82,3’ü 

üniversite mezunudur. Katılımcıların %37,6’sı evli ve %62,4’ü bekârdır. Katı-

lımcıların %71’i çalışmakta ve %29’u çalışmamaktadır.  Katılımcıların ortalama 

aylık gelirleri 2559,17TL (±2163,53) olarak belirlenmiştir.   

Tablo 1: Örneklem Profilinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı 

n=1000 Sayı Yüzde % 

CİNSİYET 
Kadın 225 22,5 

Erkek 775 77,5 

EĞİTİM SEVİYESİ 

İlkokul 0,9 0,9 

Ortaokul 1,5 1,5 

Lise 15,3 15,3 

Üniversite 82,3 82,3 

MEDENİ DURUM 
Evli  376 37,6 

Bekar 624 62,4 

ÇALIŞMA DURUMU 

Tam zamanlı çalışıyor 622 62,2 

Yarı zamanlı çalışıyor 88 8,8 

Emekli 66 6,6 

Çalışmıyor 224 22,4 

BİSİKLET TÜRÜ Dağ bisikleti 388 39,0 

Tur bisikleti 61 6,1 

Yol/yarış bisikleti 153 15,4 

Şehir bisikleti 249 25,1 

Birden fazla  131 13,2 

Diğer 12 1,2 

YAŞ 
Ortalama 33,26 

Std. Sapma 10,97 

AYLIK GELİR (TL) 
Ortalama 2559,17 

Std. Sapma 2163,53 

HAFTALIK BİSİKLET 

SÜRME SAATİ 

Ortalama 
10,68 

Std. Sapma 9,85 
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Bisikletçilerde motivasyon ve psikolojik iyi oluş veri setine yapısal geçerliliği 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen faktör analizi sonucuna göre ölçeklerin 

geçerliliği kanıtlanmıştır (Tablo 2 ve Tablo 3). Bisikletçilerde motivasyon ile 

ilgili ifadeler dört boyut altında toplanmıştır. Bu boyutlar; sosyalleşme, kimlik 

oluşturma ve başarma, fiziksel sağlık ve deneyim hazzı olarak belirlenmiştir. 

Bisikletçilerde motivasyon veri setinin Kaiser Meyer Olkin örneklem değeri 0.92 

(p<0,001) ve açıklanan varyans yüzdesi 54.95 olarak belirlenmiştir. Gerçekleşti-

rilen güvenirlik analizine göre Cronbach’s alpha katsayısı 0,90 (p<0,001) olarak 

bulun muştur. Bu değerin 0.70 ve üzerinde olması önerilmektedir (Nunnally, 

1976). 

Tablo 2. Faktör analizi (Bisikletçilerde Motivasyon) 
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1. FAKTÖR –  Sosyalleşme 7.43 33.76 

Bir bisiklet grubuna üye olmak, aldığım keyfi artırır. ,950 

Başka bisikletçilerle bisiklet sürmek, beni motive eder. ,918 

Bisiklet beni bir gruba ait hissettirir. ,774 

Bisikletçilerle farklı mekânlarda sohbet etmekten hoşlanırım. ,663 

Bisiklet sürmek soysal bir aktivitedir. ,609 
Bisiklet yeni insanları tanımamı sağlar. ,563 
Bisikleti takım faaliyeti olduğu için yaparım. ,523 

Bisiklet benzer hedefleri olan insanlarla zaman geçirmemi sağlar. ,515 
Bisiklet sürmek bana bir şeylerin parçası olduğumu hissettirir. ,465 

2. FAKTÖR – Kimlik Oluşturma ve Başarma 2.39 10,87 

Bisiklet sürüşümü geliştirmek için yeni teknikler öğrenirim ,807 

Başkalarının beni bisikletçi olarak görmesi hoşuma gider. ,764 

Bisiklet sürenlerin bana olumlu bakması hoşuma gider. ,731 

Bisiklet sürmek bende başarı hazzı yaratır. ,624 

Bisiklet sportif açıdan kendimi test etmemi sağlar. ,441 

3. FAKTÖR – Fiziksel Sağlık 1.19 5.42 

Bisiklet fiziksel uygunluğuma katkıda bulunur. ,866 

Bisiklet beni atletik yapar. ,780 

Bisiklet sağlığıma katkıda bulunur. ,725 

4. FAKTÖR – Deneyim Hazzı 1,81 4.91 

Bisiklet sürmekten keyif alırım. ,736 

Bisiklet stresimi azaltır. ,713 

Bisiklet beni zinde hissettirir. ,494 

Bisiklet sürerken yeni şeyler keşfederim. ,482 
Bisiklet beni hareketsiz yaşamdan uzaklaştırır. ,469 
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Bisikletçilerde psikolojik iyi oluş ile ilgili ifadelerin tek boyut altında toplandığı 

saptanmıştır. Bisikletçilerde motivasyon veri setinin Kaiser Meyer Olkin örnek-

lem değeri 0.89 (p<0,001)  ve açıklanan varyans yüzdesi 53.54 olarak belirlen-

miştir. Gerçekleştirilen güvenirlik analizine göre Cronbach’s alpha katsayısı 

0,88 (p<0,001) olarak bulunmuştur. Bu değerin 0.70 ve üzerinde olması öneril-

mektedir (Nunnally, 1976). 

Tablo 3. Faktör analizi (Psikolojik İyi Oluş) 
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1. FAKTÖR – Psikolojik İyi Olma 4,28 53,54 
Sosyal ilişkilerim destekleyici ve tatmin edicidir. ,80 

Amaçlı ve anlamlı bir yaşam sürdürüyorum. ,78 

Günlük aktivitelerime bağlı ve ilgiliyim. ,76 

Ben iyi bir insanım ve iyi bir hayat yaşıyorum. ,75 

İnsanlar bana saygı duyar. ,72 

Başkalarının mutlu ve iyi olmasına aktif olarak katkıda bulunurum. ,69 
Geleceğim hakkında iyimserim. ,68 

Benim için önemli olan etkinliklerde yetenekli ve yeterliyim. ,67 

Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre motivasyon boyutları ve 

psikolojik iyi oluş durumu arasından pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. 

Psikolojik iyi olma durumu ile en yüksek korelasyona sahip olan boyutun kim-

lik oluşturma ve başarma olduğu belirlenmiştir (r=.32; p<.01). Psikolojik iyi 

olma durumu ile en düşük korelasyona sahip olan boyutun ise fiziksel sağlık 

olduğu tespit edilmiştir (r=.24; p<.01). 
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Tablo 4. Korelasyon analizi 

1 2 3 4 5 6 

1. Psikolojik İyi Oluş 1 

2. Motivasyon ,38* 1 

3. Fiziksel Sağlık ,24* ,45* 1 

4. Kimlik Oluşturma ve Basari ,32* ,83* ,34* 1 

5. Sosyalleşme ,31* ,87* ,26* ,65* 1 

6. Deneyim ,26* ,62* ,48* ,51* ,41* 1 

Ortalama 5,71 5.96 6.52 5.93 5.42 6.61 

Cranbach’s alpha 0,88* 0.90* 0.89* 0.76* 0.70* 0.69* 

*p<0.01

Tablo 5. Rekreatif Amaçlı Bisiklet Süren Bireylerde Motivasyon ve Demografik 

Faktörlerinin Psikolojik İyi Oluş Haline Etkisi 
Değişkenler β 95% CI 

Kimlik Oluşturma ve Başarma 0.17* [0.09, 0.24] 

Fiziksel Sağlık 0.14* [0.12, 0.29] 

Sosyalleşme 0.17* [0.08, 0.20] 

Gelir 0,12* [0.00, 0.00] 

Sabit 2.52* [1.95, 3.09] 

 F 43.19 

  R2 0.14 

* p<0.001, n = 1000, CI = Güven Aralığı

Regresyon analizi ile, psikolojik iyi oluşa demografik özelliklerin ve motivas-

yon faktörlerinin etkisi araştırılmak istenmiştir. Bu doğrultuda, model tüm 

demografik değişkenler ve motivasyon faktörlerini kapsayan şekilde oluştu-

rulmuştur. Model istatistiksel olarak anlamlıdır (F (997) = 43.91; p<,01) ve psiko-

lojik iyi oluşun açıklanma oranı %15’tür.  Beta değerleri incelendiğinde kimlik 

oluşturma ve başarma (β = ,17; p<,01), sosyalleşme (β = ,17; p<,01),  fiziksel sağ-

lık (β = ,14; p<,01) ve gelir (β = ,12; p<,01) değişkenlerinin psikolojik iyi oluşa 

etkisi olduğu saptanmıştır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, psikolojik iyi oluş ile motivasyon ve motivasyon boyutlarının 

birbiriyle anlamlı ve pozitif yönde ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Gerçek-

leştirilen regresyon analizinde demografik özellikler ve motivasyon faktörleri 

modele dahil edilmiştir. Psikolojik iyi oluş halini motivasyon boyutlarında kim-
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lik oluşturma ve başarma, fiziksel sağlık, sosyalleşme etkilemektedir. Bunun 

yanında tüm demografik değişkenler içinden yalnızca gelirin psikolojik iyi oluş 

haline anlamlı etkisi vardır. Motivasyon faktörleri daha soyut kavramlar olma-

sına rağmen gelirin somut bir faktör olarak psikolojik iyi oluş haline pozitif 

etkisi dikkat çekicidir. Bu durumda demografik özellikler çerçevesinde bireyin 

gelirinin artması psikolojik iyi oluş halini olumlu yönde etkileyebilir. 

Bu durum farklı bir bakış açısıyla ele alınacak olursa, psikolojik iyi olma duru-

muna etki eden kimlik oluşturma ve başarma ile fiziksel sağlık dışsal motivas-

yon faktörlerine, sosyalleşme içsel motivasyon faktörlerine ve gelir ise fiziksel 

faktörlere örnek olarak gösterilebilir. Çalışmada, araştırmaya katılan örneklem 

grubunun dışsal motivasyon faktörlerinin daha fazla psikolojik iyi oluşlarını 

etkilediği söylenebilir.  

Bu çalışma, rekreatif amaçlı bisiklet süren kişiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Tüm bisiklet kullanıcıları üzerinde gerçekleştirilip, bisiklet sürme amacına göre 

motivasyon faktörleri ve psikolojik iyi oluşa etkileri ileriki çalışmalarda araştırı-

labilir.  
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ÖZ

Sanal gerçeklik uygulamaları (SGU), bilgisayar temelli olarak katılımcılarına hem 
gerçek hem de gerçekdışı sayısız simüle deneyimler oluşturmaya olanak veren 
etkileşimli bir ortamı ifade etmektedir. Bu çalışmanın amacı, söz konusu 
uygulamaların engelli bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılımında destekleyici bir 
rolünün olup olmadığını tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda ilgili yazın incelenerek, 
ikincil verilerden yararlanılmış ve konuya ilişkin bir kavramsal çerçeve ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. Her ne kadar sanal gerçeklik uygulamaları eğitimden 
turizme, endüstriden sanata pek çok alanda kullanılmaya başlansa da, teorik 
açıdan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın özellikle 
ulusal yazına katkı sunacağı düşünülmektedir. SGU’nun, engelli bireylerin 
rekreasyonel faaliyetlere katılımında ortaya çıkan ulaşım, güvenlik, konaklama, 
maliyet gibi temel sorunlarını azalttığı, bunun yanı sıra fiziksel ya da zihinsel engeli 
bulunan bireylerin rekreasyonel terapi süreçlerine olumlu katkı sunduğu 
anlaşılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Rekreasyon Terapisi, Engelli birey, Sanal 
Gerçeklik Uygulamaları

GİRİŞ 

Günümüz dünyasında hakikatin yerini sembollerin, imajların aldığı ve somut 

olanın yerine sanal bir gerçekliğin yaratıldığı açıktır (Ritzer 2010). Bu durum 

gerçek dünyanın/ gerçeklik ilkesinin yavaş yavaş kaybedildiği ve geriye kalanın 

nasıl kavramsallaştırılacağı sorunsalını ortaya çıkarırken, Baudrillard (1994) bu 

sorunsalı hiper-gerçeklik ya da diğer adıyla simülasyon kavramları üzerinden 



Araştırma Bildirileri 101 

açıklamaktadır. Ona göre ontolojik olarak gerçekliğin yok olması değil, 

göstergeler üzerinden yaratılan bir üst gerçekliğe yani hiper-gerçekliğe geçiş ve 

değişen/ dönüşen bir gerçeklik olgusu bulunmaktadır. Bunun en temel 

aracılarından birisi de sanal gerçeklik uygulamalarıdır. Söz konusu 

uygulamalar katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından 

yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan, bir benzetim 

modelidir (Bayraktar ve Kaleli 2007). Katılımcılarına etkileşimli bir ortam ve 

simüle edilen deneyimler sunan bu benzetim modelinin olumsuz olduğu kadar, 

olumlu yönleri de bulunmaktadır. Bu çalışmanın çıkış noktası da SGU’nun 

olumlu yönlerinin neler olabileceğinden hareketle, engelli bireylerin 

rekreasyonel faaliyetlere katılımında bu uygulamaların destekleyici rolünü 

tanımlayabilmektir. Bu bağlamda engelli bireylerin rekreasyonel faaliyetlere 

katılımında ortaya çıkan maliyet, ulaşım, rehberlik hizmeti, konaklama, kaygı, 

yalnızlık hissi gibi çeşitli çevresel ve bireysel problemlerin (Heller vd. 2002; 

Kirchner vd. 2008; Rimmer vd. 2008; Esatbeyoğlu ve Karahan 2014) SGU 

aracılığıyla nasıl azaltılabileceği irdelenmektedir. Ayrıca fiziksel ya da zihinsel 

engeli bulunan bireylerin SGU’yu bir rekreasyon terapisi aracı olarak da 

kullanılıp kullanamayacağı tartışmaya açılmaktadır.  

İlgili Çalışmalar 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankası’nın birlikte hazırlamış olduğu 

“Dünya Engellilik Raporu (DER)” na göre Dünya’da bir milyardan fazla engelli 

birey bulunmakta ve bunların yaklaşık 200 milyonu hayatlarını devam 

ettirebilmek adına zorluklar yaşamaktadır (Oral vd. 2016). Bu bireylerin günlük 

yaşamlarını devam ettirebilmeleri, sosyal yaşama uyum sağlayabilmeleri ve 

fiziksel ihtiyaçlarından kendilerini gerçekleştirebilmelerine kadar her türlü 

imkâna sahip olabilmeleri için çeşitli düzenlemelere/ araçlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunlardan birisi de sanal gerçeklik uygulamaları olup, son 

yıllarda konuya ilişkin yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. 

Weiss vd. (2004) yapmış oldukları ampirik çalışmada, zihinsel engeli bulunan 

beş yetişkin bireyi sanal gerçeklik ile yaratılmış üç farklı senaryo üzerinden 

bilgisayar oyunlarına dâhil etmiş ve onların bu interaktif oyunlara verdikleri 

tepkileri oyundaki tavır, görevi yerine getirme ve gözlem şeklinde üç başlık 

altında analiz etmişlerdir. Ortaya çıkan sonuçlara göre, çalışmaya katılan beş 

engelli bireyde de kendilerine duydukları öz-saygı ve kendilerini geliştirme 

isteği ön plana çıkmıştır. Buna benzer bir çalışma ise McComas vd. (1998) 

tarafından engelli çocuklar üzerinde yapılmış ve sanal gerçeklik 

uygulamalarının çocukların tedavi ve eğitim süreçlerine pozitif etkisi olduğu, 
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bununla birlikte yaşam kalitelerini de artırdığı sonucuna varılmıştır. Standen ve 

Brown (2005) ise sanal gerçeklik uygulamalarının zihinsel ve fiziksel engeli 

bulunan bireyler için gerçek dünyada ortaya çıkabilen pek çok risk faktörünü 

ortadan kaldırdığını belirtmektedir. Yine Rizzo vd. (2009) de bu sayede, engelli 

bireylerin bağımsız bir yaşam sürebilme yeteneklerinin ve rehabilitasyon 

süreçlerinin desteklendiği, sosyal yeteneklerinin geliştiği ve bilişsel 

performanslarının arttığını vurgulamaktadır. Bu çalışmaların tamamı sanal 

gerçeklik uygulamalarının engelli bireyler üzerinde yaratmış olduğu olumlu 

etkileri göstermesi bakımından dikkat çekmektedir. 

Sanal gerçeklik uygulamalarının (SGU) engelli bireyler üzerinde yarattığı 

olumlu etkinin yanı sıra, engelli bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılımında 

SGU’nun oynadığı rolün ortaya konulması da çalışmanın ortaya koymak 

istediği kavramsal çerçeve adına önemlidir. Bu konuya ilişkin yapılan 

çalışmalarda, engelli bireylerin SGU aracılığıyla rekreasyonel faaliyetlere 

katılımının yaşam kalitelerini artırması ve temel bir insan hakkı olması 

noktasında önemine değinilmektedir (Yalon-Chamovitz ve Weiss 2008). Snider 

vd. (2010) oyun-temelli sanal gerçeklik uygulamalarının psikoloji alanında 

beyin felci (cerebral palsy) olarak ifade edilen zihinsel engele sahip kişiler 

üzerindeki etkileri konusunda yaptıkları çalışma bu durumu destekler 

niteliktedir. Çalışmada, söz konusu uygulamaların zihinsel engelli bireylerin 

beyin plastisitesi (hasar alan beyin dokusunun tedavisi), beynin motor 

kapasitesi (duyu algılaması), kavrayış yeteneği ve kişisel gelişimine yaptığı 

olumlu etkinin yanı sıra bir boş zaman aktivitesi olarak kullanılmasının da 

sosyal katılımı/ sosyalleşmeyi destekleyici bir rolünün olduğu ifade 

edilmektedir. Benzer bir çalışma ise Reid (2004) tarafından yapılmış olup, 8-13 

yaşları arasındaki zihinsel engeli bulunan 13 çocuk üzerinde sanal oyunların 

etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sanal oyunların zihinsel 

engelli çocukların neşe/ sevinç duygularını artırdığı ve yaşam motivasyonlarını 

yükselttiği belirtilmektedir.  Dolayısıyla rekreasyonel faaliyetlerin yaşam 

kalitesini artırıcı rolü düşünüldüğünde, engelli bireylerin de sanal gerçeklik 

uygulamaları (oyun, gezi vb.) ile rekreatif bir faaliyette bulunduklarında 

yaşama dair istek ve arzularının arttığı, hayata daha fazla temas etme 

isteklerinin desteklendiği söylenebilir. Nitekim SGU’nun engelli bireyler için 

pozitif yönde ve keyif aldıkları bir rekreasyonel araç olduğu, gerçek dünyada 

yaşamakta zorlanacakları ya da yaşamayacakları deneyimleri SGU aracılığıyla 

yaşayabildikleri vurgulanmaktadır (Weiss vd. 2004). 

Öte yandan, fiziksel veya zihinsel engeli bulunan bireylerin sanal gerçeklik 

uygulamaları ile gerçek dünyada katılım sağlamak istedikleri rekreasyonel 



Araştırma Bildirileri 103 

faaliyetlerde yaşadıkları ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence, rehberlik 

hizmeti, sosyal ve bilişsel yeterlilik gibi bireysel ve çevresel zorluklar çeşitli 

yazarlar tarafından dile getirilmektedir (Smith 1987; Murray ve Sproats 1990; 

Darcy ve Daruwalla 1999; McKercher vd. 2004; Bi vd. 2007; Card vd. 2007). Bu 

zorlukların ortadan kaldırılması veya azaltılması için de sanal gerçeklik 

uygulamalarına ihtiyaç duyulduğu ve SGU’nun başta turizm olmak üzere 

çeşitli rekreatif faaliyetlere katılım konusunda destekleyici rolünün bulunduğu 

belirtilmektedir (Caneday 1992; Ford 2001; Goodall vd. 2004; Huh ve Singh 

2007; Guttentag 2010). 

Önerilen Kavramsal Çerçeve 

Araştırmaya Çalışmanın amacına uygun olarak yapılan literatür incelemesinde, 

engelli bireylerin rekreasyonel faaliyetlere katılımında sanal gerçeklik 

uygulamalarının üç temel noktada destekleyici rolünün olduğu 

anlaşılmaktadır. Bunlar; 1) Çevresel zorlukların giderilmesinde SGU, 2) Bireysel 

zorlukların giderilmesinde SGU, 3) Rekreasyon terapisi aracı olarak SGU 

şeklinde ortaya çıkmakta olup Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. Engelli Bireylerin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımında SGU’nun 

Destekleyici Rolü 

Şekil 1’de gösterilen söz konusu destekleyici rollere ilişkin yapılan çıkarımlar 

SGU’nun engelli bireyler adına ne ölçüde önemli olduğunu ortaya koyması, 

sürekli gelişen teknoloji ile birlikte yeni sanal gerçeklik uygulamalarına olan 

ihtiyacı göstermesi ve konunun nasıl bir kavramsal çerçevede ele alınarak 

tartışılması gerektiğini işaret etmesi bakımından önemlidir. 
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- Çevresel Zorlukların Giderilmesinde SGU

Fiziksel ya da zihinsel engeli bulunan bireylerin hareket kısıtlılığı, beraberinde 

rekreasyonel katılımlarını da sınırlamaktadır. Bu durum başta ulaşım olmak 

üzere, konaklama, yeme-içme, eğlence olanakları gibi çeşitli çevresel zorlukları 

doğurmaktadır. Söz konusu zorlukların aşılmasında ya da en aza 

indirgenmesinde sanal gerçeklik uygulamaları çeşitli olanaklar sunmaktadır. 

SGU ile birlikte rekreasyon alanına ya da bir destinasyona ulaşım ortadan 

kalkmakta ve dolayısıyla konaklama ihtiyacı da doğmamaktadır. Böylelikle 

engelli bireyler bulundukları ortamda rahatça SGU aracılığıyla rekreatif bir 

faaliyette bulunabilmektedirler. Yine ilgili çalışmalardan anlaşılacağı üzere, 

SGU interaktif ortamı ile söz konusu bireylere eğlence imkânı da sunarak, 

onların gerçek dünyada yaşamakta zorlanacakları deneyimleri sunmaktadır. Bu 

ortam alışmış oldukları ve bir anlamda onlara göre tasarlanmış olan kendi 

alanlarından katılımı mümkün kılabildiği için yeme-içme konusunda da daha 

rahat olabilmelerini sağlamaktadır. 

- Bireysel Zorlukların Giderilmesinde SGU

Hareket sınırlılığı her ne kadar bireysel bir zorluk olarak gözükse de, gerçekte 

bu sınırlılığı yaratan, çevresel faktörlerin engelli bireylere yönelik 

olmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bireysel zorluklar ile kastedilen 

daha çok kişinin sahip olduğu engellerden dolayı yaşadığı sosyal ve psikolojik 

kaygılardır. Bu kaygıların giderilmesinde de yine SGU’nun destekleyici rolü 

öne çıkmaktadır. Neşe/ sevinç duygusu ile birlikte ortaya çıkan yaşamaya ve 

yaşama dair motivasyon, yaşanılan simüle edilmiş deneyimlerden keyif alma 

duygusu, bilişsel gelişim, sosyal katılım gibi olumlu sosyo-psikolojik faktörler 

ile engelli bireylerin yaşam kalitelerinde bir iyileşmenin sağlanabilmesi söz 

konusu rolü işaret etmektedir. Böylece engelli bireylerin de hayatının 

normalleştirilmesi ve sosyalleşebilmeleri sağlanabilmektedir.  

- Rekreasyon Terapisi Aracı Olarak SGU

Hem çevresel hem de bireysel zorlukların sanal gerçeklik uygulamaları yoluyla 

ortadan kaldırılabildiği veya en aza indirgenebildiği rekreatif faaliyetlere 

katılımın yanı sıra, bu uygulamalar aracılığıyla rekreasyon terapisi de 

yapılabilmekte ve uygulamaların tedavi süreçlerine olumlu katkı yaptığı 

anlaşılmaktadır (Pair 2006). Yapılan çalışmalardan anlaşılacağı gibi, özellikle 

hasar alan beyin dokusunun tedavisi, duyu algılaması, kavrayış gelişimi gibi 

zihinsel problemlerin giderilebilmesinde SGU’nun destekleyici rolü 
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bulunmaktadır. Böylelikle engelli bireylerin tedavi süreçleri rekreasyonel bir 

terapi aracı olarak sanal gerçeklik uygulamaları ile desteklenmektedir 

(Schultheis ve Rizzo 2001; Sveistrup vd. 2003). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bireylerin fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığının geliştirilmesine katkıda 

bulunma potansiyeli en yüksek olan sosyal aktivitelerden biri rekreasyonel 

faaliyetlerdir (McConkey ve Adams 2000). Bu faaliyetlere, sağlıklı bireyler 

kadar zihinsel ve bedensel engelli bireylerin de ihtiyacı vardır. İçinde 

bulunduğumuz ‘gerçek’ dünyada fiziksel ve zihinsel engellilerin sosyal hayata 

katılmaları için birçok düzenleme yapılmıştır ve yapılmaya devam 

edilmektedir. Ancak birçok araştırma, engelli bireylerin seyahatlerinde ve 

rekreasyonel faaliyetlere katılımlarında fiziksel erişim gibi pek çok engelle 

karşılaştığını ortaya koymaktadır. Yaşam kalitesinin daha önemli hale geldiği 

engelli bireyler için boş zamanı değerlendirme ve hayattan memnuniyet 

duygusunda önemli boşluklar varlığını sürdürmektedir (Luckasson vd. 2002). 

Yaşam kalitesini yükseltme ve hayata evrensel erişimin sağlanabilmesi için 

önemli bir araç olan rekreasyonel faaliyetler, sanal gerçeklik kullanımı da dâhil 

olmak üzere birçok teknolojik ilerleme ile gelişmektedir. Özellikle engelli 

bireylerin yaşam kalitesini iyileştirme, motive ve rehabilite etme, engelleri sanal 

da olsa ortadan kaldıran deneyimler sunma ve sosyal katılımı sağlama gibi 

birçok konuda önemli katkılarda bulunan uygulamalar geliştirilmektedir. Bu 

uygulamalar ile engelli bireylerin gerçek hayatta fiziksel, bilişsel ve psikolojik 

sınırlamalardan ötürü erişim sağlayamadıkları birçok faaliyete aktif bir şekilde 

katılabilecekleri bir platform sağlanmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, söz konusu uygulamaların engelli bireylerin rekreasyonel 

faaliyetlere katılımında destekleyici bir rolünün olup olmadığını tartışmaya 

açmak ve mevcut araştırma verilerini de gözeterek engelli bireylere yönelik 

sanal gerçeklik teknolojisinin kullanılması ile bu nüfus için erişilebilir boş 

zaman etkinlikleri yelpazesini genişletmektir. Çalışmanın sonuçları ile elde 

edilen genel izlenim, sanal gerçeklik uygulamaları tarafından sağlanan 

deneyimlerin boş zaman etkinliklerine katılım ve rehabilite açısından engelli 

bireyler için büyük bir potansiyele sahip olmasıdır. Sanal olarak yaratılan ve 

hareket özgürlüğü bağlamında bireye kontrol hissi vererek (Greenleaf ve Tovar 

1994) hayata aktif olarak katılma ve bireysel yeteneklere odaklanabilme olanağı 

veren bu uygulamalar ile engelli bireyler için rekreatif faaliyetlere katılım 

önemli ölçüde kolaylaşacak ve yaşam kalitesini yükseltecektir. Gelecekteki 
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çalışmalarda, bu nüfusa uygun daha geniş tabanlı sanal gerçeklik uygulamaları 

ile rekreatif faaliyetlere katılım motivasyonunun engelli bireyler üzerindeki 

etkileri araştırılabilir. Böylelikle söz konusu bireylerin sanal gerçeklik 

uygulamaları aracılığıyla rekreatif katılımlarındaki güdüler ampirik olarak test 

edilerek, sonuçlar genellenebilir olabilecektir. 
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ÖZ 

Çalışmanın temel amacı; deneyimsel öğrenmeye dayalı Zaman Yolculuğu yöntemi kapsa-
mında, Türkiye’deki tarihi alanların, rekreasyonel olarak önemini açıklamaktır. İkincil kay-
nakların derlenmesi ile Türkiye’de ve dünyada geliştirilen Zaman Yolculuğu yöntemleri ince-
lenmiş, Türkiye’deki potansiyeli belirlemek için mevcut tarihi alanlar, müze ve ören yerleri-
ne olan ziyaretçi sayıları ile bulgular yorumlanmıştır. Tarihi değere sahip bölgelerde, rekrea-
tif faaliyetlere olan katılımın artırılmasının önemini vurgulamak amacıyla Zaman Yolculu-
ğu’nun yapıldığı Bornova Yeşilova Höyüğü incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen-
ler, tarihi bölgelere olan ziyaretin, ziyaretçiler tarafından devam etmesi için deneyime, ya-
şayarak öğrenmeye dayalı metotların geliştirilmesi, tarihi mekanların yakınlarında kurulacak 
ziyaretçi merkezleri ile rekreatif faaliyetlerin artırılması ve Zaman Yolculuğu yöntemi ile 
bunların desteklenmesi yönündedir. 

Anahtar Sözcükler: Zaman Yolculuğu, Rekreasyon, Tarihi Alanlar 

GİRİŞ 

İnsanoğlunun doğasında her zaman önemini koruyan geçmişe olan merak, seyahat 

kararı vermesinde etkili olurken, özellikle ulaşılabilirliğin kolay olduğu bölgelerde 

müze, ören yeri ziyaretlerinin turist gezilerinde, seyahat rotasına dahil edildiği ve 

bu ziyaretlerin rekreatif faaliyetler içinde değerlendirildiği görülmektedir. Bu an-

lamda ziyaret edilen tarihi alanların, tarihe ilgi duyan insanların dışında, diğer 
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potansiyel ziyaretçiler tarafından da tercih edilmesini sağlamak amacıyla oluşturu-

lacak rekreasyon alanları önemlidir. 

Kişisel olarak bilgiyi arama, yeni deneyimler edinme isteği, yaratıcılık ve istekleri 

gerçekleştirme dürtüsü ve motivasyonu ile hareket eden birey için resmi ya da 

gayri resmi öğrenme, nadir, benzeri olmayan program ve sanatsal çalışmalara 

katılmaya fırsat yaratmakta, bireyin fizyolojik, sosyal, psikolojik ve entelektüel 

becerilerini geliştirmektedir (Köybaşı, 2006). Bu noktada kültürel odaklı yapılan 

rekreasyon faaliyetleri içerisinde değerlendirilen tarihi alanlardaki ziyaretlerin 

gittikçe önem kazanması ve rekreatif faaliyetler içerisinde önemli bir yer tutması 

beklenmektedir. 

Günümüzde Türkiye’de sayıları gün geçtikçe artan müzeler çağdaş müzecilik anla-

yışına paralel olarak, sadece eserlerin sergilendiği ve depolandığı mekânlar olmak-

tan ziyade halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası konferansların, seminerlerin 

düzenlendiği, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği, sergilerin 

açıldığı, bilimsel yayınların yapıldığı, ülke tanıtımına katkıda bulunan, eğitim ve 

kültür kurumları haline gelmiştir (www.kulturvarliklari.gov.tr, 2017). Bu anlayışla 

birlikte tarihi alanlarda aktif katılımı sağlayan Zaman Yolculuğu, etkileşim içerisin-

de öğrenmeyi destekleyen, deneyimsel öğrenme ve eğlenme sağlayan bir rekreatif 

faaliyet olarak değerlendirilmelidir. 

Bu çalışma; Türkiye’deki tarihi alanların, rekreasyonel olarak önemini açıklamayı 

ve deneyimsel öğrenmeye dayalı Zaman Yolculuğu’yla birleştirilerek, birer rekre-

asyon alanı olarak kullanımlarını incelemeyi amaçlanmıştır. Yapılan araştırmalar 

sonucunda Yeşilova Höyüğü; tarihi alanlar ve rekreasyonel faaliyetler kapsamında 

incelenmiştir. Bununla birlikte tarihi alanların rekreasyonel kaynak değerleri; 

tarihi bir alanda, tarihi gerçekler ışığında bir dönemi veya olayı yaşayarak öğren-

me esasına dayalı “Zaman Yolculuğu” kavramı kapsamında değerlendirilerek öne-

riler getirilmiştir. 

LİTERATÜR 

Deneyimsel Öğrenme Kuramı 

Öğrenme, bireyin olgunlaşma düzeyine göre, çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni 

davranışlar kazanması veya eski davranışlarını değiştirmesi sürecidir (Güney 

2009). Bir başka tanıma göre ise, davranışla ilgili olan öğrenme, bireyin yaptığı her 

türlü hareketi ifade etmektedir (Seven ve Engin, 2008: 190). Süreç olarak ele alın-

dığında öğrenmenin, davranışa dönüşümünün, deneyimle yakından ilgili olduğu 

görülmektedir. Deneyimsel öğrenme ise; tam olarak bireyin deneyimler yoluyla 

öğrendiği bilgilerin, daha kolay içselleştirildiğine vurgu yapmaktadır.   
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Kolb’un geliştirdiği Deneyime/Yaşantıya Dayalı Öğrenme Modeli, 1923 yılında Jung 

tarafından ortaya konulan Psikolojik Tipler Modeli’ne dayanmaktadır (Vezneda-

roğlu ve Özgür, 2005:9). Jung’un modelinden etkilenen Kolb, 1960’lı yıllardan iti-

baren deneyime dayalı öğrenme üzerinde çalışmış, 1970’lerde kişilerin öğrenme 

stillerini temel alan Deneyime Dayalı Öğrenme Kuramı’nı ortaya koymuştur (De-

mir, 2008:135). Kolb (1984) çalışmalarında, “Deneyimsel Öğrenme Kuramı”nı 

oluştururken Jung’dan farklı olarak Dewey, Lewin, Guilford ve Piaget’in görülerini 

dikkate alarak öğrenme modellini geliştirdiğini de ifade etmektedir (Kolb, 1984). 

Kolb “Deneyimsel Öğrenme Kuramı”nın bir uzantısı olarak öğrenme stillerini geliş-

tirmiştir (Healy ve Jenkins, 2000;185).  Özellikle eğitimde öğrencilerin bilgiye daha 

etkin ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak için araştırmacıların uzun yıllar 

öğrenme sitilleri üzerinde çalıştıkları ve yeni öğrenme sitillerini geliştirdikleri 

dikkat çekmektedir. Nitekim her bireyin bilgiyi alma ve öğrenme stili birbirinden 

farklılık göstermektedir.  Bu bilgilerin ışığında öncelikle öğrencilerin bilgiye daha 

etkin bir şekilde ulaşmaları için çeşitli yöntemler geliştirilirken, özellikle bireyin 

beş duyusunun işe katıldığı deneyimsel bir ortamın oluşturulması önemsenmekte-

dir (Okur, 2012: 39). 

Deneyimsel Öğrenme Kuramı, öğrenme ve bireysel gelişme ile ilgili temel soruları 

da cevaplama amacındadır ki, Deneyimsel Öğrenme Kuramı’nın en önemli ve temel 

ilkesi, “öğrenmenin edinilen deneyimlerin bir sonucudur” ifadesidir (Gencel, 

2007:122-123). Kolb, öğrenme sürecini bir döngü olarak algılamış ve bu döngü 

içerisinde dört tip öğrenme biçimi tanımlamıştır (Kolb, 1984; Akar ve Akkoyunlu, 

1993; Mutlu ve Aydodu, 2003; Demir, 2008: 137):  

1. Somut Deneyim/Yaşantı: Hissederek öğrenme önemlidir. Yeni yaşantılar,

oyunlar, rol yapma, akran grupları arasında tartışma, dönüt alma ve birey-

sel çalışma başlıca öğrenme etkinlikleri arasında yer almaktadır.

2. Yansıtıcı Gözlem: İzleyerek ve dinleyerek öğrenme ve olayları farklı bakış

açılarından değerlendirme sürecidir.

3. Soyut Kavramsallaştırma: Bu öğrenme şeklini benimseyen bireyler, yalnız

olarak çalışmayı, kuramları okuyarak öğrenmeyi ve düşüncelerini mantık-

sal bir şekilde sunmayı, etkili bir öğretim için gerekli bulmaktadırlar. Dü-

şünce ve olayların mantıksal analizini yaptıktan sonra, harekete geçme yo-

luyla gerçekleştirilen düşünerek öğrenme etkinliğini tercih etmektedirler.

4. Aktif Deneyim/Yaşantı: Bu öğrenme şekline sahip bireylerde izlemekten

çok, pratik uygulamalar yapma, mutlak gerçek yerine, işe yarayanı benim-

seyip, diğerlerini reddetme eğilimi vardır. Aktif Deneyim/Yaşantı Öğren-

me şeklini benimseyen bireylere öğrenme-öğretme ortamları hazırlanır-



Araştırma Bildirileri 111 

ken, daha çok uygulamaya dönük, küçük grup tartışmaları, bireysel öğ-

renme etkinlikleri ve projeleri kapsayan eğitim durumları ortaya konul-

malıdır. 

Öğrenmenin deneyimsel olarak nitelendirilebilmesi için katılımlı, etkileşimli, zen-

gin geri bildirimli, katılımcının ihtiyaçlarının değişimine adapte edilebilir ve eğitim 

çıktılarının açık beklentilerle yönlendirilebilmesi gerekmektedir  (Uğurlu, 2012: 

15). Beş duyunun kullanılmasının önemli olduğu deneyimsel öğrenmede, birey 

sadece nesneye elleri ve parmakları ile dokunmakla kalmamakta, görme duyusunu 

da kullanarak edindiklerini kayıt altına almaya çalışmakta ve bireyin “deneyimler”i 

ön plana çıkmaktadır (Okur, 2012: 40).  İsveç’te 1980 yılında ilkokul öğrencileri-

nin, tarihi yaşayarak/deneyimleyerek öğrenme bakış açısıyla eğitim-öğretim müf-

redatına alınan Zaman Yolculuğu kavramı, daha sonrasında yetişkinlerin de katılı-

mı sağlanarak dünya genelinde uygulanan bir etkinlik halini almıştır. Geçmiş bir 

zaman veya tarihi bir alanda,  tarihi gerçekler ışığında, deneyimleyerek öğrenen, 

öğrendiklerini böylelikle sağlam bir şekilde içselleştiren toplumlar yaratma ama-

cında olan Zaman Yolculuğu, Deneyimsel Öğrenme Kuramı ile ilişkilendirilerek 

açıklanmıştır. 

Zaman Yolculuğu Yöntemi 

Günümüzde tarihi binalar, kalıntılar ve höyükleri görmek için seyahat eden insan 

sayısı gün geçtikçe artmakta, tarihi bir yapıyı yerinde görmek için uzun mesafeli 

yolculukların bile göze alınabildiği gerçeği, geçmişe ait değerlerin önemini göster-

mekte ve geçmişe olan merakı ortaya koymaktadır. Geçmişe olan bu merakı ve 

ilgiyi karşılamak,   tarihin daha etkili ve toplumda tarih bilinci yaratacak şekilde 

insanlara aktarılmasını sağlamak amacıyla,  araştırmacılar yeni bir öğrenme yön-

temi olan “Zaman Yolculuğu” kavramını ortaya çıkarmışlardır. Uygulama, tarihsel 

çevrenin korunmasını ve tarihi yaşayarak öğrenmeyi beraberinde getirirken (Tun-

çağ ve diğerleri, 2011:1), aynı zamanda tarihi alanların (arkeolojik alanlar, ören 

yerleri vb.) ziyaretçiler tarafından tekrar ziyaret edilmesi, böylelikle sürdürülebilir 

gelişimini desteklemektedir. 

Katılımcıların, tarihi bir dönemi araştırarak, tarihi bir alanda o dönemin kıyafetle-

riyle, o dönemde yaşayan bireyler olduklarını varsayarak hareket etmeleri Zaman 

Yolculuğu etkinliklerinin temelini oluşturmaktadır. Katılımcıların geçmişteki bir 

zamanı veya olayı beş duyularını birden kullanarak deneyimlemelerini, çeşitli dö-

nemlere ait kostümleri giyerek, o dönemde, orada yaşamış ve çalışmış insanlar gibi 

hissetmelerini amaçlamakta ve bilgi edinimi ile sonuçlanmaktadır (Derin, 

2016:263).  
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Geçmişteki gerçeği uyandıran, toplumsal (sosyal) bir deneyim olarak tanımlanan 

Zaman Yolculuğu’nun, toplumsal yönüyle antropolojik, sosyolojik, ekonomik, tu-

rizm ve tarihi miras araştırmaları alanındaki önemine vurgu yapılmaktadır (Holt-

rof, 2010: 33).  Bununla birlikte Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramı’ndaki, farklı öğ-

renme sitillerinin de (Somut Deneyim, Yansıtıcı Gözlem, Soyut Kavramsallaştırma 

ve Aktif Deneyim) (Kolb, 1984), Zaman Yolcuğu etkinliğinde uygulandığı görül-

mektedir. Nitekim, İsveç Kalmar Müzesi Müdürü ve arkeolog Ebbe Westergren 

tarafından geliştirilen Zaman Yolculuğu’nda bu kuramla paralel olarak iki tür öğ-

renme üzerinde durulmaktadır (http://www.bridgingages.com/,2017) 

 Deneyimsel öğrenme; ilk elden tecrübe yoluyla eğitim yöntemini ifade et-

mektedir. Beceri, bilgi ve deneyimin, geleneksel sınıf ortamının dışında

edinildiğini ve stajlar, yurt dışı eğitimler, saha gezileri, saha araştırmaları

ve hizmet-öğrenim projeleri içerebildiğini savunmaktadır.

 İlişkisel öğrenme; fikirlerin paylaşılması yoluyla birlikte öğrenme ve ortak

bilgi üretme etkinliğini ifade etmektedir. İlişkisel öğrenme, öğrenme ile il-

gili diyaloglar içermektedir.

Zaman Yolculuğ’u yöntemi, toplumsal ve tarihi bilincin artırılması, dönemi yaşaya-

rak anlama ve benimseme üzerine kuruludur ve diğer bölgelerde daha kolay uygu-

lanması amacıyla Westergren tarafından 7 adımdan (tarihi bölge/alan seçimi, araş-

tırma, yorumlama, eğitim günleri, eğitim, zamanda yolculuk/rol yapma ve değer-

lendirme) oluşan bir metot ile geliştirilmiştir (Tunçag vd. 2011:1). Zaman Yolculu-

ğu etkinlikleri, günümüzde 4-5 saat arasında sürmektedir.   

İsveç öncülüğünde Zaman Yolculuğu’nun yaygınlaştırılması adına Çağlararası Köp-

rü (Bridging Ages) adında bir örgüt kurulmuştur. Çağlararası Köprü; müzeleri, 

okulları ve tarihi miras ile ilgili kurumları, Zaman Yolculuğu ve Tarihsel Çevre Eği-

timleri konularında destekleme ve teşvik etme amacını güder ve bu örgütün Avru-

pa, Asya, Afrika ve Amerika`daki 25 farklı ülkenin okullarından, belediyelerinden, 

müzelerinden, yerel tarih kurumlarından yerel mirasla ilgilenen bireylerden olu-

şan üyeleri bulunmaktadır (Westergren, 2017:91). 

 Dünyada; Estonya, Finlandiya, İzlanda, İtalya, Kenya, Litvanya, Letonya, Nikaragua, Sırbistan, Güney Afrika, 

İsveç, Türkiye, ABD, Uganda, İrlanda, Nijerya olmak üzere toplamda on yedi ülkede 

tarihi bir dönem, bölge veya olay seçilerek Zaman Yolculuğu yöntemi gerçekleşti-

rilmiştir (www.bridgingages.com, 2017). 

 Türkiye’de “Tusenet” (Belediye Ortaklık Ağı-İsveç Kalmar Müzesi) projesi kapsa-

mında; öğrencilerle birlikte yapılan ilk Zaman Yolculuğu 2009 yılında 3 farklı tarihi 

alanda; İzmir Bayraklı’da (Eski Smyrna (M.Ö.590)), İzmir Bornova’da (Yeşilova 

Höyüğü (M.Ö. 6000)) ve Manisa’da (Hafsa Sultan Dönemi (1955)) yapılmıştır 

http://www.bridgingages.com/
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(Westergren, 2012; 2). Daha sonra bu bölgelere Giresun’da, İzmir Karşıyaka’da ve 

en son olarak İstanbul’da yapılan Zaman Yolculuk’ları eklenmiştir. 

Bu çalışmada; Deneyimsel Öğrenme Kuramı ile yakından ilişkili olan Zaman Yolcu-

luğu’nun, özellikle ören yerlerinin, arkeolojik alanların, müzelerin, tarihi değere 

sahip bölgelerin, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve ziyaretlerin artırılması ama-

cıyla, bu alanların yakınında yapılacak rekreasyon alanlarının önemini vurgula-

maktadır. Ziyaretçilerin tarihi alanlarda tarihi yaşayarak öğrenmesi ve Zaman 

Yolculuğu’na katılım ile ziyaretlerin tekrar edilmesi amaçlanmıştır. 

Tarihi Alanların Rekreasyon Alanı Olarak Değerlendirilmesi 

Bireysel, psikolojik ve sosyal faydalar sağlamak amacıyla, iş ve çalışma zamanları-

nın dışında kalan serbest zamanlarda gönüllü olarak yer alınan etkinlikler olarak 

tanımlanan rekreasyon, bireyin yaşam kalitesini artırmayı da içermektedir (Tü-

tüncü vd, 2011: 71). Nitekim rekreasyonun kişilerin eğitilmesi ve davranışlarının 

şekillenmesi açısından önemli rolleri bulunmaktadır (Kılbaş, 2010). Bununla bera-

ber bireylerin günlük iş ve yaşam temposundan bir süreliğine uzaklaşarak kendi-

sine zaman ayırması, yenilenme, beden ve ruh sağlığına kavuşmasına katkı sağla-

masının yanında, iş verimliliği ve motivasyonunu da arttırmaktadır (Can, 2016: 3). 

Rekreasyon faaliyetlerinin sınıflandırılmasında esas önemli olan, bireylerin boş 

zamanları içerisinde rekreatif faaliyetlere katılmasını sağlayan amaçlar, istekler ve 

hazlardır (Şahbaz ve Altınay, 2015: 126). Bu açıdan değerlendirildiğinde, rekreas-

yonun önemli kişisel ihtiyaç ve motivasyonların tatmin edilmesi yönünde bir faali-

yet olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kendini gerçekleştirme boş zamanın, 

rekreasyon tarafından oluşturulan temel kullanılış biçimi olduğu bilinmektedir 

(Can, 2015:2). Rekreasyonun bu yönüyle, yaşayarak öğrenme, deneyimsel öğren-

me kavramlarını içinde barındırdığı ve tarihi alanlarda, rekreatif faaliyetlerin ger-

çekleştirilebileceği alanların olması, bireylerin kendini gerçekleştirme ve öğren-

meye dayalı eğilimlerinin geliştirilebilir olacağını düşündürmektedir. Özellikle son 

yıllarda bireylerde oluşan beklenti ve isteklerin doğaya, tarihe doğru yöneldiği göz 

önünde bulundurulduğunda, tarihsel zenginliklere sahip alanlara yakın yapılacak 

rekreasyon alanlarının önemi daha da artmaktadır. 

Tarihe ve geçmişe olan merakın her zamankinden fazla olduğu günümüzde, ra-

kamsal olarak büyük bir kitleyi temsil eden bireylerin; tarihi yaşayarak, deneyim-

leyerek öğrenmeleri için rekreasyon alanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’de 

2016 yılı müze, sit alanları, örenyeri verilerine bakıldığında, tarihi alanların rekre-

asyon anlamında kullanım potansiyelinin olduğu görülmektedir. Buna göre Türki-

ye’deki mevcut sit alanlarının yıllara göre değişimi tablo 1’deki gibidir. 
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Tablo 1: Türkiye Genelinde Yıllara Göre Sit Alanları İstatistiği 
Yıl  Sit Sayısı 

2013 12490 

2014 13617 

2015 14840 

2016 16483 

     Kaynak: http://www.kulturvarliklari.gov.tr, 2017 

 Yukarıdaki verilerden farklı olarak, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verile-

rine göre müze ve örenyeri sayılarında artış söz konusu iken, ziyaretçi sa-

yısındaki azalma dikkat çekmektedir (www.tuik.gov.tr, 2017);

 Türkiye genelinde müze sayısı 2016 yılında %8 artarak 417 rakamına

ulaşmıştır. Bunların 193 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde,

224 tanesi ise özel müze kategorisinde yer almaktadır.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2016 yılında

2015 yılına göre %2,4 artarak 3 milyon 311 bin 359 olmuştur.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı,

2016 yılında 2015 (28.454.287) yılına göre %38,7 azalarak 17 milyon 247

bin 440 olmuştur.

 Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısı %49,3

azalmıştır.

Yukarıdaki veriler, Türkiye’deki müze ve ören yerleri sayılarında istatistiksel ola-

rak artış olduğunu, ancak artışın aksine, bu bölgelere olan ziyaretlerde düşüş oldu-

ğunu göstermektedir.  Mevcut düşüşte farklı durumların etkisi göz önünde bulun-

durulmakla birlikte, bireylerin ilk ziyareti gerçekleştirdikten sonra, aynı bölgeye 

tekrar gelmesini sağlayacak faktörlerin olmaması en büyük etken olarak düşünül-

mektedir. 

Odağına tarihi ve tarihi gerçekleri alan Zaman Yolculuğu yönteminde, katılımcılarla 

birlikte tarihi gerçekler doğrultusunda geçmişe yolculuklar yapılmaktadır.  Seçilen 

bölgenin tarihi alana olan yakınlığının son derece önemli olduğu bu etkinlikte ya-

şayarak öğrenme ve deneyimleme, önemli rol oynamaktadır. Yukarıda verilen 

istatistiksel bilgiler göstermektedir ki Türkiye tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri 

ile birçok destinasyondan farklı kimliği olan bir ülkedir. Sahip olduğu tarihi alanla-

rın sürdürülebilir olması, bir kez bu alanları ziyaret eden bireylerin daha sonradan 

da gelmesini sağlayacak, sürdürülebilir kaynaklara ihtiyaç olduğunu kanıtlar nite-

liktedir. Bu anlamda Türkiye’de bulunan tarihi alanların, sürdürülebilirliğini sağ-

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/


Araştırma Bildirileri 115 

lamak amacıyla bu alanların yakınına “alan yönetimi” esas alınarak oluşturulacak 

rekreasyon alanları ve bu alanlara entegre edilecek Zaman Yolcuğu etkinliğinin, 

önemli fırsatlar sunacağı düşünülmektedir.  

YÖNTEM 

Çalışma kapsamında ikincil veriler incelenmiştir. Faklı amaçlarla daha önceden 

derlenmiş olan veri setleri, ikincil veriler (yayımlanmış makaleler, kitaplar, genel 

istatistikler, araştırma raporları, paneller, pazar araştırma raporlar vb.) olarak 

tanımlanmaktadır (Özdemir, 2010: 116). Çalışmada bu yöntemin seçilmesinin 

nedeni, tarihi değere sahip alanların Zaman Yolculuğu kapsamında, rekreatif faali-

yetler çerçevesinde değerlendiren araştırmaların olmamasıdır. İkincil verilerden 

elde edilen bilgilerle, Türkiye’de ve dünyada yapılan Zaman Yolculuk’ları ve Yeşi-

lova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde yapılan faaliyetler derlenerek ortaya konul-

muştur. İncelenen kaynaklar doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bu ça-

lışmada; Türkiye’deki tarihi alanların rekreasyonel olarak önemini açıklamak ve 

tarihi alanların deneyimsel öğrenmeye dayalı Zaman Yolculuğu’yla birleştirilerek, 

birer rekreasyon alanı olarak kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Rekreasyon Ve Zaman Yolculuğu Kapsamında Yeşilova Höyüğünün 

İncelenmesi 

Yerleşim tarihi 8.500 yıl öncesine giden ve Batı Anadolu tarih öncesi dönem için 

önemli bir yere sahip olan Yeşilova Höyüğü, İzmir İç Körfezi’nin doğu bölümünde 

bugünkü İzmir kentinin yayılım gösterdiği Bornova Ovası’nda yer almaktadır (Ka-

radaş, 2014:43). Yeşilova Höyüğü’nde elde edilen buluntularla, İzmir’in doğum yeri 

olduğu ve eski sakinlerinin birkaç bin yıl boyunca burayı yerleşim yeri olarak ter-

cih ettikleri ortaya çıkmıştır (Derin vd. 2009). 

Yeşilova Höyüğü’nde kazı çalışmaları devam ederken 2009 yılından itibaren Bor-

nova Belediyesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ve İsveç Kalmar Müzesi ortaklığı ile 

“Zaman Yolculuğu Projesi” başlatılmıştır. Bu çalışma Bornova Belediyesi ve İsveç 

Kalmar Belediyesi ortaklığında yapılan “Tusenet” (Belediyeler Ortaklık Ağı) kap-

samındaki uluslararası bir projedir. Yeşilova Höyüğün’e gelen ziyaretçiler, tarihi 

yaşayarak öğrenme fırsatı bulmuşlardır. Yeşilova Höyüğü, kazının başından itiba-

ren çevre düzeni, koruma, sergileme ve rekreasyon açısından planlamaların yapıl-

dığı Türkiye’deki ender arkeolojik alanlardan biridir.  

Kazılarda elde edilenleri sergilemek, alana gelen insanların dinlenip keyifli vakit 

geçirmelerini sağlamak, görerek, yaşayarak ve eğlenerek zaman geçirecekleri bir 
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alan oluşturmak için Yeşilova Höyüğü kazı başkanının önerisi ve Bornova Beledi-

yesi desteği ile "Bornova Ziyaretçi Merkezi" yapılmıştır.Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi 

Merkezi’nde temelde üç farklı fonksiyonu barındıran birbiriyle ilişkili; uzun ve 

yüksek “Sergi Binası-Müze” bloğu, görece kısa ve alçak “Kazı Evi” bloğu, ve müze ile 

“Arkeolojik Kazı Alanı” arasında bir geçiş fonksiyonu üstlenen en alçak “Kafe” blo-

ğu tasarlanmıştır (yesilova.bornova.bel.tr, 2017). Ziyaretçi Merkezinde bununla 

birlikte, arkeoloji araştırma laboratuvarı, eğitim alanları, aktivite alanları, ofisler, 

sergi alanları, konferans salonu, teknik odalar, arkeologlar için misafirhaneler de 

yer almaktadır. Gelen katılımcıların dönemi daha iyi anlamaları ve Zaman Yolculu-

ğu’na daha kolay adapte olmaları için Zaman Yolculuğu alanına Neolitik Evler ya-

pılmıştır.  Projenin en önemli ve özgün özelliklerinden biri ise uzun duvarıyla, Yeşi-

lova Höyüğü kazı alanına gelenleri şimdiki zamandan ayırmasıdır (Derin, 2012). 

7-11 yaş grubu öğrencilerin ve yetişkinlerin katılımı ile yapılan Zaman Yolculuğu,

Neolitik dönemi bilen uzmanların denetiminde, Neolitik döneme özgü giysilerin

giyilmesi, takıların takılması ile katılımcılar farklı bir zaman boyutuna geçmekte,

senaryoya bağlı olarak Yeşilova’da Neolitik dönemde yaşayan kişiler olarak, köy-

deki günlük yaşamı canlandırmaktadır (http://yesilova.bornova.bel.tr, 2017). Teknolojik

tüm aletlerin alanın dışında bırakıldığı etkinliklerde,  günümüzden 8500 yıl önce-

sine geçiş yapılmaktadır. Dönem yemeklerinin pişirilmesi, takı yapımı, çanak çöm-

lek yapma ve fırında pişirme, ev onarma, ekmek yapımı gibi aktiviteler yapılmak-

tadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Türkiye, tarih ve kültür açısından sahip olduğu zenginlikler bakımından birçok 

ülkeden şanslı konumdadır ve bu durum değerlendirilmelidir. Dünya’nın birçok 

yerinde gerçekleştirilen ve Türkiye’de de birkaç bölgede yapılan ancak sürdürüle-

bilirliğini sadece bir bölgede (Yeşilova Höyüğü) sağlamış olan Zaman Yolculu-

ğu’nun geliştirilmesi ve yaygın hale getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Türki-

ye’de ve dünyada eğitim amaçlı gerçekleştirilmekte olan Zaman Yolculuğu yönte-

mi, daha fazla kişinin ve özellikle de yetişkin bireylerin katılımının sağlanmasıyla 

çok daha farklı bir boyuta ulaşabilecektir. Zaman Yolculuğu’nun Türkiye’de sürdü-

rülebilir hale getirilmesi ile birlikte, tarihi ve kültürel değerlerin daha çok kişi tara-

fından ve bir defadan fazla ziyaret edilmesi sağlanabilecektir. 

 Zaman Yolculuğu yönteminin rekreasyon faaliyeti olarak kullanımına öneriler; 

 Zaman Yolculuk’larının yapıldığı alanlar tarihi değeri yüksek alanlardır, bu

nedenle Alan Yönetimi uygulanmalıdır. Dünyada da, Türkiye’de de yapılan

Zaman Yolculuk’larına bakıldığında, geçmişe yapılan yolculuklar olması

nedeniyle etkinliklerin yapıldığı yerler tarihi öneme sahiptir. Bireylerin ta-
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Araştırma Bildirileri 117 

rihi alanlara ziyaretleri gerçekleştirilirken, alana zarar vermiyor olması, 

alanın önem ve değerlerini benimsiyor olması çok önemlidir. Bu nedenle-

de alan yönetimi kültür mirası olan alanlarda üzerinde durulması gereken 

konuların başındadır.  

 Zaman Yolcuğu’nun daha yaygın hale gelmesi amacıyla tutundurma faali-

yetlerinin artırılması ve etkinliklerin daha uzun süreye yayılması sağlana-

bilir.

 Zaman Yolculuğu’nda çeşitlilik artırılarak, müze veya ören yerlerine gelen

ziyaretçilerin bir defadan fazla gelmeleri sağlanabilir.

 Zaman Yolculuğu’nda kullanılan senaryolar katılan ziyaretçi profiline göre

çeşitlendirilmelidir. Böylelikle süreklilik sağlanacaktır.

 Sosyal medyanın yaygın olarak kullanıldığı günümüzde, dönem dışı tekno-

lojik aletlerin kullanımının yasak olduğu etkinliklerde, alanın dışında bir

görevli tarafından, yaşananlar kayıt altına alınabilir. Ziyaretçilere hatıra

olarak verilebilir veya alınan kayıtlar turistik birer ürün olarak pazarlana-

bilir.

 Zaman Yolculuğu etkinliğinde; etkili konuşma, doğaçlama, drama, rol

yapma vb. alanlarda yetenekli kişilerden oluşan, ziyaretçileri doğal bir şe-

kilde yönlendirmeyi bilen etkinliklerde görev alan, personelin eğitilmesi

önemlidir.

Çalışmada Türkiye’deki tarihi alanların rekreasyonel olarak önemini açıklamak, 

deneyimsel öğrenmeye dayalı Zaman Yolculuğu’nun bu alanlarda kullanımına vur-

gu yapmak amaçlanmıştır. İkincil kaynakların derlenmesi ile oluşturulmuş çalışma, 

aynı zamanda çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin sahip 

olduğu değerlerinin, Zaman Yolcuğu’na uygunluğunun tespiti için daha sonra yapı-

lacak çalışmalarda; farklı araştırma yöntemlerinin kullanılması ile tarihi bölgeler 

ve müzeler üzerinde alan araştırması yapılabilir, ziyaretçilerin memnuniyetleri ve 

ziyaretçi profili ölçülebilir ve böylelikle mevcut çalışma ile ilgili değerlendirmeler 

tekrar yapılabilir.  
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ÖZ

Vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan obezite gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
giderek artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada doğu-batı, zengin-
yoksul, genç-yaşlı toplum ayırımı gözetmeyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Obezite se-
bep olduğu sağlık sorunları ile morbidite ve mortalitede artışa yol açtığı gibi kronik bir has-
talık olması nedeniyle hem bireysel hem de toplumsal sorunlara yol açmakta, işgücünde 
azalma ve sağlık harcamalarında artış önemli bir sorun olmaktadır. Obezite önlenebilir 
ölümlerin sigaradan sonra en önemli ikinci nedenidir. Obezitenin nedenleri incelendiğinde 
genetik faktörler yanında, çevresel etmenlerin de önemli rol üstlendiği görülmüştür. Yapı-
lan birçok araştırmada çevre ile obezite arasında ilişki olduğu saptanmış bunun sonucunda 
da obezojenik çevre kavramı populer hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı obezite ve obezo-
jenik çevre kavramını anlatmak ve obezitenin çevre ile ilişkisini vurgulamaya çalışmaktır. 
Obezojenik çevre; “ev ve işyerinde kilo almaya katkıda bulunan ve kilo kaybı için elverişli 
olmayan ortam” olarak tanımlanmaktadır. Fiziksel, sosyokültürel, ekonomik ve politik ola-
rak dört kategoride değerlendirilen çevrenin her bir alt boyutunda obezite ile birebir ilişkisi 
olduğu görülmüştür. Fiziksel aktiviteler için uygun alanlar, sağlıklı besinleri bulabilme, sağ-
lıklı besinlere ulaşabilme, kişi başı düşen gelir, aile ve arkadaş ortamı, sosyal etkileşim ve 
sağlıklı besinlerle ilgili yasal düzenlemeler vb çevre bileşenlerinin obeziteye sebep olduğu 
saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: obezite, obezojenik çevre, sağlık 

GİRİŞ 

Geçmiş yıllarda sağlık, zenginlik ve güç göstergesi olarak görülen obezite, 

günümüzde tedavi edilmesi gereken ve gittikçe yaygınlaşan bir hastalık olarak 

kabul edilmektedir. 2016 yılı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya 

genelinde 1,9 milyardan daha fazla (%39) yetişkin (18 yaş üstü bireyler) fazla 

kilolu iken bunların 650 milyondan fazlası (%13) obezdir. Obezite sadece yetiş-

kin dönem problemi değil aynı zamanda çocukluk ve gençlik dönemi için de 

ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 2016 yılında dünya 

genelinde 5 yaş altı çocuklarda 41 milyon ve 5-18 yaş grubunda 340 milyondan 

fazla obez ya da fazla kilolu çocuk olduğu saptanmıştır. Obezite önlenebilir bir 

halk sağlığı sorunudur (WHO 2017). 



4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 120 

Obezite, ilk başlarda gelişmiş ülkelerin sorunu olarak kabul edilirken gelişmek-

te olan ülkelerde de gelir düzeylerinin artması, batılı yaşam tarzının yaygın-

laşması, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, enerji alımının artıp, enerji har-

canmasının azalması ve nihayet kırsaldan kente göç olgusu ile birlikte kaçınıl-

maz olmuştur. Sonuçta obezite prevalansı, dünyada doğu-batı, zengin-yoksul, 

genç-yaşlı toplum ayırımı gözetmeksizin giderek artmaktadır. 1975 yılından 

günümüze dünya çapında obezite prevalansı yaklaşık 3 kat artmıştır (WHO 

2017). DSÖ 1998 Deklarasyonu’nda modernizasyon ve ekonomik büyümenin 

standartlarda artışa yol açarak obeziteyi küresel bir epidemi haline getirdiği, 

2002 yılında ise 21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak kalacağı bildirilmiş-

tir (TEMD 2014). 

Bu çalışmanın amacı; ülkemizde ve dünyada gittikçe artan obezitenin nedenleri 

ve sonuçları ile yeni bir kavram olan obezojenik çevre tanımının yapılması ve 

çevre ile obezite arasındaki ilişkinin vurgulanmasıdır. Çalışmada dünyada ve 

ülkemizdeki obezite ile ilgili veriler açıklanmış; obezite, obezojenik çevre kav-

ramları açıklanmış; çevrenin obezite ile ilgisi anlatılmaya çalışılmış, sonuç 

kısmında elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir. 

OBEZİTE KAVRAMI 

Bu çalışma obezite ve obezojenik çevre ile sınırlı olup alan ile ilgili literatür 

taraması yapılarak obezite ve obezojenik çevrenin önemi vurgulanmıştır. 

Literatür taramaları esnasında mevcut durum, nedenleri, meydana getirdiği 

sağlık problemleri ve çevre ile etkisi göz önüne alınarak ortaya konulan hipotez 

doğrulanmaya çalışılmıştır. Çalışma obezite, obezojenik çevre ve obezitenin 

çevre ile ilişkisi konularında literatür taramaları yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

Obezite; DSÖ tarafından "Sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı 

yağ birikmesi" olarak tanımlanmaktadır (WHO 2017). Obeziteyi belirlemek için 

DSÖ'nün obezite sınıflandırması  kullanılmakta ve sınıflandırma yaparken 

Beden Kitle İndeksi (BKİ) esas alınmaktadır. BKİ, bireyin vücut ağırlığının (kg), 

boy uzunluğunun (m) karesine (BKİ=kg/m2) bölünmesiyle elde edilen bir 

değerdir. DSÖ’ye göre yetişkinlerde obezite sınıflandırması Tablo-1’de 

verilmiştir (TC Sağlık Bakanlığı 2010). 
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Tablo-1: BKİ’ye göre obezite sınıflandırması 

Sınıflandırma BKİ (kg/m²) 

Zayıf <18,5 

  Aşırı düzeyde zayıf <16,0 

  Orta düzeyde zayıf 16,0-16,9 

  Hafif düzeyde zayıf 17,0-18,4 

Normal 18,5-24,9 

Fazla Kilolu 25,0-29,9 

Şişman (Obez) ≥30,0 

  Şişman 1. derece 30,0-34,9 

  Şişman 2. derece 35,0-39,9 

  Şişman 3. derece ≥40,0 

BKİ boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının değerlendirilmesinde 

kullanılmakta, vücuttaki yağ dağılımı hakkında bilgi vermemektedir. Oysaki 

vücutta yağın bulunduğu bölge ve dağılımı hastalıkların morbidite ve mortali-

tesi ile ilişkilendirilmektedir. Abdominal (android) tip obezitede diyabet ve 

ateroskleroz gibi metabolik hastalıklar daha sık görülmektedir. Abdominal 

obezite bel çevresi ölçümü ya da bel kalça oranı (BKO) ile değerlendirilmekte-

dir. Yetişkinlerde BKİ ve bel çevresi ölçümüne göre hastalık oluşma riskleri 

Tablo-2’de gösterilmiştir (Han vd. 1996; Onat 2003; TC Sağlık Bakanlığı 2010). 

Tablo-2: BKİ ve bel çevresi ölçümüne göre hastalık oluşma riski 

Cinsiyet 

Risk  

(Uyarı sınırı) 

(=BKI>25) 

Yüksek Risk 

(Eylem sınırı) 

(=BKI>30) 

Erkek ≥94 ≥102 

Kadın ≥80 ≥88 

Yapılan çalışmalarla obezitenin multifaktöryel kökenli olduğu, çevresel ve ge-

netik nedenlerin obeziteye yol açtığı saptanmıştır. Obezite oluşmasında başlıca 

riskler ve riski etkileyen faktörler aşağıda sıralanmıştır (TC Sağlık Bakanlığı 

2010):  
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• Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları

• Yetersiz fiziksel aktivite

• Yaş

• Cinsiyet

• Eğitim düzeyi

• Sosyo - kültürel etmenler

• Gelir durumu

• Hormonal ve metabolik etmenler

• Genetik etmenler

• Psikolojik problemler

• Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama

• Sigara- alkol kullanma durumu

• Kullanılan bazı ilaçlar (antidepresanlar vb.)

• Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

Obezitenin etiyolojisinde birçok faktörün olması, obezite tedavisini zor ve kar-

maşık bir hale getirmiştir. Obezite tedavisinde amaç gerçekçi bir vücut ağırlık 

kaybı hedeflenerek, obeziteye ilişkin morbidite ve mortalite risklerini azaltmak 

ve yaşam kalitesini yükseltmektir (TC Sağlık Bakanlığı 2010). Obezite; vücut 

sistemleri (endokrin sistem, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, gastroin-

testinal sistem, deri, genitoüriner sistem, kas iskelet sistemi) ve psikososyal 

durum üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle pek çok sağlık sorununa 

yol açmaktadır (Tüzün 1995; Arslan vd 1999; TC Sağlık Bakanlığı 2003; Branca 

vd 2007; TC Sağlık Bakanlığı 2010): 

• İnsülin direnci - Hiperinsülinemi

• Tip 2 Diyabet

• Hipertansiyon

• Koroner arter hastalığı

• Hiperlipidemi - Hipertrigliseridemi

• Metabolik sendrom

• Safra kesesi hastalıkları

• Bazı kanser türleri (kadınlarda safra kesesi, endometriyum, yumurtalık ve

meme kanserleri, erkeklerde ise kolon ve prostat kanserleri)

• Osteoartrit

• Felç

• Uyku apnesi

• Karaciğer yağlanması
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• Astım

• Solunum zorluğu

• Gebelik komplikasyonları

• Menstruasyon düzensizlikleri

• Aşırı kıllanma

• Ameliyat öncesi ve sonrası komplikasyon riskinin artması

• Ruhsal sorunlar: Anoreksiya nevroza (yemek yememe), Blumia nevroza

(kusarak yediği besinlerden yararlanmama), Binge eating (tıkınırcasına ye-

me), gece yeme sendromu veya bir şeyi daha fazla yiyerek psikolojik doyum

sağlamaya çalışma

• Toplumsal uyumsuzluklar

• Özellikle sık aralıklarla ağırlık kaybetme ve kazanma sonucunda deri altı

yağ dokusunun fazla olması nedeniyle deri enfeksiyonları, kasıklarda ve

ayaklarda mantar enfeksiyonları

• Kas-iskelet sistemi problemleri

Obezite kesinlikle tedavi edilmesi gereken kronik bir hastalık ve ciddi bir halk 

sağlığı sorunudur. Obezitenin morbidite ve mortaliteyi arttırıcı etkisi yapılan 

çalışmalarla ortaya konmuştur. Obezite, Avrupa Bölgesinde, her yıl 1 milyon-

dan fazla ölümün ve hasta olarak geçirilen 12 milyon yaşam yılının sorumlusu-

dur (James vd 2004). Günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra en 

önemli ikinci nedeni obezitedir. 

OBEZOJENİK ÇEVRE 

Çevre; bireyin dışında kalan herşey olarak tanımlanmaktadır. Çevresel faktörle-

rin obezite olan ilişkisini değerlendirirken ANGELO sınıflaması (ANGELO: 

analysis grid for environments linked to obesity) kullanılmaktadır (Ferreira vd 

2006; Dean ve Elliott 2012; Porter 2013). Bu sınıflamada çevre; büyüklük ve çe-

şidine göre iki boyutlu olarak detaylı incelenmektedir. Büyüklüğüne göre çevre; 

makro çevre ve mikro çevre olarak değerlendirilmektedir. Mikro çevre insanların 

toplandığı ve buluştuğu (ev, okul, restoran ve semtler) alanlar; makro çevre sağ-

lıklı davranışları destekleyen ve engelleyen ortamlar (ilçe planları, ulaşım alt-

yapısı, sağlık sistemi ve medya) olarak tanımlanmaktadır. Çeşidine göre ise 

çevre; fiziksel, sosyokültürel, ekonomik ve politik olmak üzere dörde ayrılmak-

tadır. 

Fiziksel çevre sağlıklı ve sağlıksız besinlerin bulunabilirliği, kullanım durumu ve 

seçimi için uygun olanaklar sunan çevre olarak tanımlanmaktadır. Sosyokültürel 
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çevre sosyal ve kültürel tanımlayıcıların, aile ve arkadaş ortamı, akran baskısı 

gibi sosyal etkileşimlerden oluşmuştur. Ekonomik çevre sağlıklı ve sağlıksız dav-

ranışların sağlıklı besin fiyatları ve ortalama hane halkı gelirleri gibi mali yükle 

olan ilişkisini incelemektedir. Politik çevre ise besin seçimiyle besin uygunluğu-

nu etkileyen düzenlemeler ve kuralları içermektedir (Swinburn vd 1999; Ferrei-

ra vd 2006; Van Der Horst vd 2007). 

Obezojenik çevre kavramı ilk 1990’lı yıllarda ortaya çıkmış “ev ve işyerinde kilo 

almaya katkıda bulunan ve kilo kaybı için elverişli olmayan ortam” şeklinde 

tanımlanmıştır (Swinburn vd 1999). Başka bir ifadeyle obeziteye ortam hazırla-

yan, katkısı olan çevredir (Powell 2010). Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 

insanların yaşam tarzlarını ve sağlıklarını etkilediği şüphe götürmez bir 

gerçektir. Teknolojik gelişmeler insanları hareketsizliğe yönlendirdiği gibi, 

insanların beslenme alışkanlıklarında da değişikliklere neden olmuş, sağlıkları-

nı da olumsuz etkilemiştir. Türkiye’de de birçok dünya ülkesinde olduğu gibi 

yetersiz ve dengesiz beslenme önemli bir problem haline gelmeye başlamıştır. 

Ayaküstü beslenme olarak adlandırılan “fastfood” alışkanlıklarının 

yaygınlaşması ve fizik aktivitenin azalıp daha sedanter bir yaşam sürdürülmesi 

özellikle dengesiz beslenmenin en önemli sonucu olan obezite sıklığının 

artışının temelinde yatan nedenler arasında yer almaktadır (Ilgaz 2001). 

Çevresel değişim obezitenin endemik olmasında birincil faktör olup obezojenik 

çevre önemli bir kavram haline gelmiştir. Obez bireyler normal ağırlıktaki 

bireylere göre sağlıklı yeme davranışları ve fiziksel aktivite açısından obezite 

için risk faktörü oluşturacak ortamlara daha fazla maruz kalmaktadır. Çevresel 

faktörler ile davranışlarda olan değişimler obezite için itici bir güç 

oluşturmaktadır (Elinder ve Jansson 2007).  

Beslenmeye bağlı obezojenik etmenler incelendiğinde fast food tüketimi, 

porsiyon büyüklüğü, aşırı yağlı ve şekerli besin tüketimi, öğün atlama, yetersiz 

sebze ve meyve tüketimi olduğu görülmüştür. Fiziksel çevreye bağlı obezojenik 

etmenler ise teknolojinin ilerlemesi, çalışma koşullarının değişmesi, evde ve 

işyerinde hayatı kolaylaştıran mekanik aletlerin kullanılmasına bağlı olarak, 

fiziksel aktivite alanları ve dolayısıyla bireylerin enerji harcamasının azalması 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnsan ürünü olan yapısal çevrenin fiziksel aktivite ve sağlıklı yeme davranışla-

rını hem engelleyebileceği hem de kolaylaştırabileceği belirtilmektedir. Örneğin 

yeterli aydınlatma olmayan, güvenlik ve ulaşım problemi olan ormanlık alanlar 

fiziksel aktivite yapmayı engellerken; aydınlık, ulaşımı kolay, planlı yürüyüş ve 

bisiklet yolları bulunan güvenli alanlar fiziksel aktiviteyi teşvik etmektedir. 
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Yapılan çalışmalar, fiziksel aktivite yapmaya uygun olmayan çevre ile obezite 

arasında ilişki olduğunu göstermektedir (Giles-Corti vd 2003; Oyyeyemi 2012; 

Oreskovic vd 2009). Yapılan başka bir çalışmada da (Doğan ve Gümüş 2016) 

obez bireylerin diğer bireylere oranla rekreasyon alanlarında fiziksel yeterliliğe 

daha çok önem verdiği saptanmıştır.  

Bireylerin fiziksel aktivite düzeyini arttırma noktasında rekreasyon alanları 

önemli bir misyon üstlenmiştir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda giderek 

betonlaşan yaşam alanları, sanayileşen ve her geçen gün daha da artan nüfus 

şehirlerin, insanların rahat hareket edebileceği, spor yapabileceği, rekreasyonel 

faaliyetlere katılabileceği ve daha da önemlisi şehrin stresinden arınıp, 

dinlenebileceği halka açık ve yeşil rekreasyon alanlarının önemini artırmakta-

dır. Ne yazık ki ülkemizde hala yeterli rekreasyon alanı olmaması nedeniyle 

fiziksel aktivite oranları giderek azalmaktadır. Buna paralel olarak yapılan ça-

lışmalar (Tutal 2004; Ayan 2009; Öztürk vd 2015; Öztürk 2016) Türkiye'de birey-

lerin boş zamanlarını daha çok inaktif aktivitelerle geçirdiklerini göstermekte-

dir. 

DSÖ’ye göre; teknolojik gelişmelere bağlı olarak fiziksel aktivite düzeyinde 

ciddi oranda bir azalmakta ve buna bağlı olarak her yıl 2 milyondan fazla 

insanın hayatını kaybetmektedir (WHO 2010). Bu nedenle yerel yönetimler 

bireylerin rekreasyonel etkinliklere katılım ihtiyaçlarını karşılama konusunda 

sorumluluğu olan kurum ve kuruluşlar olarak özellikle son zamanlarda mo-

dern park ve rekreasyon alanlarının inşa edilmesine, eskilerinin ise modernize 

edilmesine yönelik çalışmalara girişmişlerdir (Gümüş vd 2015).  

SONUÇ 

Obezite birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu gerçekleştiği için çözüm ve 

tedavi de birçok soruna yönelik olmalıdır. Sağlıklı bir psikoloji, sağlıklı beslen-

me, düzenli hareket ve fiziksel olarak aktif yaşam tarzının benimsenmesi ge-

rekmektedir. Fakat obezitenin önlenmesinde bireylerin karşılaştığı en önemli 

başarısızlık mevcut ve değişmeyen çevresel koşullar varlığında değiştirilmeye 

çalışılan davranışların idamesidir. Davranış değişikliği için sadece bireyin iste-

mesi yetmemekte, mümkün olduğu kadar çevre koşullarında iyileştirmeye 

gidilmesi, bireyin motivasyon kaybı yaşamaması gerekmektedir. Çevresel ko-

şulları değiştirmek obeziteyi önlemede gerekli olan davranışların sürekliliğini 

sağlayacaktır (Gedik 2003). Bu sebeple sadece bireylere değil aynı zamanda 

yerel yönetimlere ve kanun yapıcılara da gerekli düzenlemeler, sağlıklı çevreler 

ve sağlıklı şehirler oluşturmak için büyük görev düşmektedir.  
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ÖZ 

Veganlık beslenme biçimin ötesinde yaşam felsefesi olduğundan doğaya, canlılara ve haya-
ta farklı bakan bir penceredir. Vegan yaşam felsefesini benimseyen bireylerin günlük yaşam 
faaliyetlerinden turizm faaliyetlerine kadar birçok alanda farklılıklar gösterdiklerini söyle-
mek mümkündür. Akademik araştırmalar çoğunlukla veganların günlük yaşam deneyimleri-
ne (sağlık, beslenme şekilleri vb.) ve vegan yaşam felsefesine (hayvan hakları, kültür, ekolo-
ji) odaklanmaktadır. Veganların turizm faaliyetlerinde yaşadıkları deneyimler ise merak ko-
nusudur. Bu kapsamda araştırmanın amacı, vegan seyahat bloggerların (ağ günlüğü tutan 
kişilerin) seyahatleri sırasında yaşadıkları deneyimlerin neler olduğunu öğrenmek, bu dene-
yimlerin kendileri için anlamlarını ortaya koymak, deneyimlerindeki benzer ve farklı nokta-
ları açığa çıkarmak olarak belirlenmiştir. Sosyal birer olgu olan veganlık ve deneyim konuları 
ele alındığından, araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından biri olan fenomenoloji (olgubi-
lim) yaklaşımı üzerine şekillenmektedir. Görüşmeler yapılandırılmış görüşme formu aracılı-
ğıyla vegan seyahat bloguna sahip 27 kişi ile e-posta üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda vegan seyahat bloggerların seyahatlerinde sorumlu turizm davranışı 
sergiledikleri, veganlığı geliştirici ve deneyimlerini zenginleştiren bir yaşam felsefesi olarak 
değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda vegan yerel yemeklerin seyahat deneyi-
minde önemli bir faktör olarak görüldüğü ancak bu yemeklerin deneyimleneceği vegan otel 
ve restoranların yetersiz olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Veganlık, Veganizm, Turizm Deneyimi, Seyahat Bloggerları 

GİRİŞ 

Veganlık sosyal ilişkilerde algılanan haliyle bir beslenme şeklidir. Ancak veganlığı 

sadece bir beslenme şekli olarak algılamak eksik olacaktır. Çünkü veganlık esasen 

bir yaşam tarzı, hayat felsefesi ve biyoetik bir yaklaşımdır (Son ve Bulut 2016). The 

Vegan Soceity veganizmi; “hayvanların gıda, giyim ve başka amaçlarla maruz kal-



Araştırma Bildirileri 129 

dıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden kaçınan bir yaşam biçimi” olarak tanım-

lamaktadır(https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism). Benzer şekilde Türkiye 

Vegan ve Vejetaryenler Derneği de veganlığı;  “hayvansal gıdaların tüketilmediği 

bir beslenme biçimi ve bunun yanında, her türlü hayvansal ürünün kullanımına 

(yün, deri, ipek vb) ve hayvanlar üzerinde deney uygulanmış ürünlerin tüketimi-

ne/kullanımına karşı olma felsefesi” olarak tanımlamaktadır 

(https://tvd.org.tr/2015/10/tanimlar/).  

Vegan felsefenin yaşam tarzlarını şekillendirdiği düşünüldüğünde turizm faaliyet-

lerine katılan veganların eko turizm çerçevesinde sorumlu turizm davranışını ser-

gilediğini söylemek mümkündür (Dilek 2017). Sorumlu turizm davranışında turist-

lerin çevreye duyarlı davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Bu davranışlar 

arasında hayvanlara zarar vermemek veya zarar veren faaliyetlerde yer almamak 

esastır (Chiu ve arkadaşları 2014) çünkü Wearing ve Jobberns’in (2011) belirttiği 

gibi eko turizm diğer turizm türlerine göre etik açıdan duyarlıdır. Eko turizm, tu-

rizme çevresel etik (hayvan haklarını da kapsayan) yaklaşımıdır. Veganlık da hay-

van refahını ve dolayısıyla çevresel etiği ön planda tutan bir felsefe olarak, birçok 

sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de hayvanların her türlü (yemek-eğlence 

vb.) kullanımına karşı çıkmaktadır. Son yıllarda vegan eko feminizm üzerine ya-

pılmış çalışmalar turizm içerisinde sürdürülebilirliğin sağlanması için yemeklerin 

sadece niceliksel tüketiminin (Fennell ve Markwell 2015) değil niteliksel tüketimi-

nin de  (Yudina ve Fennell 2013)  ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Niteliksel 

yani etik aslında tüketimi değil tüketmemeyi ifade ederek, hayvanların bu dünyada 

kendileri için var olduklarını ve yaşamlarına müdahale edilmemesi gerektiğini 

savunur (Özgür 2010). 

Veganların hayvanların tüketimine karşı gösterdikleri bu hassasiyetlerin (Dilek 

2017) seyahat deneyimlerinde özellikle gıda tüketiminde ön plana çıktığı söylene-

bilir. Çünkü yemek turizm deneyiminde oldukça önemli bir role sahiptir (Son ve Xu 

2013). Yerel yemeklerin denenmesi kültürel faaliyette bulunma ve haz vermesi 

açısından turizm deneyiminin esas öğesini oluşturmaktadır (Hjalager ve Richards 

2002). Özellikle yerel yemeklerin otantiklik ve eşsizlik hissi verdiğini (Sims 2009) 

ve turistin destinasyona ilgisini canlı tuttuğunu (Alderighi ve arkadaşları 2016) 

gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu noktada veganların gittikleri destinasyonlarda 

nasıl beslendikleri, hayvansal gıdaları içeren yerel yemeklere karşı tutumlarının 

nasıl olduğu, yerel halk ile etkileşimleri, yaşadıkları kısıtlamalar, maruz kaldıkları 

durumlar ve bunlarla başa çıkma yolları birer soru işaretidir.  

Tüm bu düşünceler ışığında hayvan kullanımının yaygın olduğu turizm sektöründe 

vegan felsefeyi benimseyen turistlerin turizm deneyimlerinin araştırılması gerekli-

liği ortaya çıkmaktadır. Zira alan yazında vegan turistlerin deneyimlerine ilişkin 

araştırmaların (Kansanen 2013) sayıca az olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda 

https://www.vegansociety.com/go-vegan/definition-veganism
https://tvd.org.tr/2015/10/tanimlar/
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araştırmanın önem arz ettiği düşünülmektedir. Aynı zamanda araştırma diğer 

çalışmalardan farklı olarak turizm deneyiminde yeme-içmeden eğlence alanlarına 

kadar hayvanların kullanıldığı birçok alanda yaşanan deneyimleri kapsamaktadır. 

Araştırmanın amacı; vegan seyahat bloggerların seyahatleri sırasında yaşadıkları 

deneyimlerin neler olduğunu öğrenmek, bu deneyimlerin kendileri için anlamları-

nı ortaya koymak, deneyimlerindeki benzer ve farklı noktaları açığa çıkarmak ola-

rak belirlenmiştir. Araştırmanın ana sorusu; “Vegan Seyahat Bloggerların Seyahat-

lerinde Yaşadıkları Deneyimler Nelerdir?”  şeklinde oluşturulmuştur. Bu olgunun 

(vegan turizm deneyiminin) derinlemesine anlaşılabilmesi amacıyla araştırmanın 

ana sorusu, vegan seyahat bloggerların bakış açıları göz önünde bulundurularak 

hazırlanmıştır. Söz konusu durum, ana soruyu destekler nitelikte ve daha geniş bir 

bakış açısıyla ortaya çıkarılmaya çalışılan alt sorularla birlikte detaylandırılmaya 

çalışılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarından fenomenoloji (olgubilim) yaklaşımı ile 

ele alınmıştır. Fenomenoloji yaklaşımı kişilerin bir fenomen ile ilgili yaşadıkları 

deneyimlerin ortak anlamını tanımlamaktadır (Creswell 2016). Bu araştırmada 

vegan seyahat deneyimi bir olgu olarak ele alınmış ve araştırma sorusu “Vegan 

Seyahat Bloggerların Seyahatlerinde Yaşadıkları Deneyimler Nelerdir?”  şeklinde 

belirlenmiştir. Araştırma örneklemi, olasılıklı olmayan örneklem türlerinden amaç-

lı örneklem ile seçilmiştir. Amaçlı örneklem, araştırma sorusunun (vegan seyahat 

bloggerlarının seyahat deneyimleri nelerdir?) ve merkezi fenomenin (vegan seya-

hat deneyiminin) anlaşılmasına yönelik bilgileri verebilecek kişileri (vegan seyahat 

bloggerları) seçmeyi sağlamaktadır (Creswell 2016).  Veriler zaman ve maliyet 

engellerinden dolayı e-posta aracılığıyla toplanmıştır. Sorular yapılandırılmış gö-

rüşme formu çerçevesinde iletilmiştir. Görüşülen kişilere aynı soruların sorulması 

ve bu sayede araştırmacının etkisini en aza indirgemesi (Kümbetoğlu 2015) amaç-

lanmıştır. Görüşme formu, 2017 Eylül ayında vegan seyahat bloggerlarından aktif 

bloga sahip, sık ve daha fazla seyahat eden 55 bloggera iletilmiş ve toplam 27 blog-

gerdan yanıt alınmıştır.  

ANALİZ VE BULGULAR 

Görüşme formu aracılığıyla elde edilen veriler nitel veri analizinde kodlara ayrıl-

mıştır. İlk kodlama sürecinde ham veriler açık kodlama ile kavramsal kategorilere 

ayrılmış ve temalar yaratılmıştır. İkinci aşamada eksen kodlama ile verilerden çok, 

yaratılmış temalara odaklanılmış, ilişkili temalar birleştirilmiş ve ilişkilerine göre 

yeniden düzenlenmiştir. Son olarak eksen kodlama ile kavramsal kategorileri des-

tekleyecek veriler belirlenmiştir (Strauss 1987; Neuman 2006).  
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Araştırmaya katılan vegan seyahat bloggerların kişisel bilgileri tablo 1’de veril-

mektedir. Kişisel bilgiler katılımcılara ait yaş, cinsiyet, meslek, vegan olma süresi 

ve nedenini kapsamaktadır. Katılımcılardan dördü yaşını, biri ise vegan olma süre-

sini çeşitli nedenlerden dolayı paylaşmak istememiştir. Katılımcılar 21 – 47 yaş 

aralığındadır. 27 katılımcının 24’ü kadın 3’ü ise erkektir. Katılımcılardan dokuzu 

mesleğini gezgin ve blogger, üçü yazar, ikisi gazeteci, biri gazeteci ve yazar ve biri 

de seyahat yazarı olarak ifade etmiştir. Katılımcılardan dördü medya sektöründe 

çalışırken ikisi öğretmendir. Diğer katılımcılar ise mesleklerini araştırmacı, yoga 

eğitmeni, seyahat acentacısı, mimar ve serbest meslek olarak belirtmiştir. Katılım-

cıların vegan olma süreleri en az 1 en fazla 25 yıldır. Katılımcıların vegan olma 

motivasyonları sorulduğunda en fazla belirtilen motivasyon etik faktör olmuştur. 

Etik değerler, hayvan hakları, çevre sağlığı ve hayvanların acı çekmemesi olarak 

ifade edilmiştir. Ayrıca ilk olarak sağlık nedenlerinden dolayı vegan diyet uygula-

mak zorunda olan ve daha sonra etik değerler nedeniyle devam etmek isteyen 

katılımcılar da mevcuttur. Bunun dışındaki katılımcılar ise vegan olma nedenlerini 

vejetaryenlik, kitap, belgesel ve arkadaş etkileri olarak belirtmişlerdir.  

Tablo 1: Kişisel Bilgiler 

Görüşme 

Yapılan 

Kişiler  

Yaş  Cinsiyet  Meslek  Veganlık 

Süresi (yıl) 

Vegan Olma Moti-

vasyonu  

Katılımcı 1 41 Kadın  Program Yapımcısı 3 Sağlık – Etik  

Katılımcı 2 Erkek Film Yapımcısı 3 Etik 

Katılımcı 3 Erkek Yazar  3  Etik 

Katılımcı 4 Kadın  Seyahat Acentası 

Sahibi 

5 Sağlık – Etik 

Katılımcı 5 40 Kadın  Gezgin - Blogger 25 Etik  

Katılımcı 6 29 Kadın  Serbest Meslek  4  Sağlık – Etik 

Katılımcı 7 21 Kadın  Yoga Eğitmeni 3 Sağlık – Etik 

Katılımcı 8 30 Kadın  Araştırmacı 1 Etik 

Katılımcı 9 26 Kadın  Gezgin -Blogger 1  Arkadaş  

Katılımcı 10 44 Kadın Öğretmen  5 Etik  

Katılımcı 11 35 Kadın  Gezgin -Blogger 19 Kitap  

Katılımcı 12 25 Kadın  Gezgin - Blogger 3 Sağlık – Etik  

Katılımcı 13 26 Kadın Yazar  2 Belgesel  

Katılımcı 14 30 Kadın  Yazar  9  Vejetaryenlik  

Katılımcı 15 28 Kadın  Gezgin -  Blogger  8 Kitap  

Katılımcı 16 24 Kadın Gezgin - Blogger 7 Etik  

Katılımcı 17 29 Kadın  Gazeteci 3 Vejetaryenlik  

Katılımcı 18 23 Kadın  Kişisel Dijital 

Asistanı 

2 Etik  

Katılımcı 19 24 Erkek Program Yapımcısı  1 Etik  

Katılımcı 20 47 Kadın  Gazeteci- Yazar  20 Etik  
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Katılımcı 21 39 Kadın  Blogger – Fotoğrafçı 12 Etik  

Katılımcı 22 36 Kadın  Öğretmen  7 Etik  

Katılımcı 23 34 Kadın  Seyahat Yazarı 11 Etik  

Katılımcı 24 Kadın  Gezgin – Blogger Etik  

Katılımcı 25 26 Kadın  Gazeteci  10 Sağlık – Etik  

Katılımcı 26 42 Kadın  Gezgin – Blogger 10  Etik 

Katılımcı 27 40 Erkek Mimar 24 Etik  

Katılımcılara ait kişisel bilgiler araştırmanın durumsal bağlamını sağlamak açısın-

dan önemlidir. Bu nedenle katılımcılara vegan seyahat blogu açmaya nasıl karar 

verdikleri sorulmuştur.  Vegan seyahat bloggerları, “vegan olarak seyahat etmenin 

mümkün olduğunu göstermek”, “deneyimlerini paylaşmak”, “veganlara yardım et-

mek; ipuçları ve tutkularını paylaşmak” amacıyla vegan seyahat blogu açmaya karar 

verdiklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra “insanları veganlığa teşvik etmek”, 

“hayvanlara ve doğaya zarar vermeden seyahat etmenin mümkün olabildiğini gös-

termek” belirtilen diğer nedenler arasında yer almaktadır.  

“Seyahat etmek benim için büyük bir tutku ve hayatımın önemli bir parçası. Vegan 
olduğum zaman bunun seyahat deneyimimi mahvedeceğini düşünmüştüm. Oysaki 
denediğim zaman zor olmadığını anladım ve benim gibi düşünenlerle paylaşmak 

istedim.”  
 Katılımcı 24 

 Veganlık ve Seyahat Kısıtlamaları

Katılımcılar ile yapılan temel görüşmelerden biri seyahatleri sırasında yaşadıkları 
kısıtlamaların neler olduğu öğrenmektir. Birçok katılımcı seyahatleri sırasında 
vegan oldukları için kısıtlama ya da engel teşkil edecek bir durumla karşı karşıya 
kalmadıklarını belirtmişlerdir. Veganlığın kısıtlayıcı bir faktör olmadığını bunun 
aksine yerel halkla daha çok iletişime geçebildikleri, yemekler üzerine fikir alışve-
rişinde bulundukları, yerel halka veganlığı anlatma imkânı bulabildikleri geliştirici 
bir yaşam şekli olduğunu ifade etmiş ve bu bağlamda yeni ve farklı deneyimler 
kazanabildiklerini belirtmişlerdir.  
“Herhangi bir kısıtlama hissetmiyorum; birileri hayvanlar üzerinden besleniyorsa bu 

benim kısıtlanmışlığım değil onların yanlışıdır.” 
 Katılımcı 22 

Katılımcılardan dokuzu vegan olarak seyahat etmenin kısıtlayıcı bir unsur olduğu-
nu ifade etmiştir. Seyahate çıkmadan önce araştırma ve plan yapmak zorunda ol-
maları, kırsal alanlarda veganlığın bilinmemesi ve vegan olmayan kişi ile seyahat 
ettiklerinde yaşadıkları zorluklar en çok ifade edilen nedenlerdir.  

“Elbette kısıtlayıcı olduğunu söyleyebilirim. Vegan olmanın vegan olmamak kadar 
kolay olmadığını söylemek istiyorum.” 
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 Katılımcı 12 

Kısıtlama yaşamadığını belirten katılımcıların ifadeleri eko turizm ve sorumlu 
turizm davranışı kapsamında önemli olan noktalara işaret etmektedir. Bu katılım-
cıların sorumlu turizm davranışı sergilediklerini söylemek mümkündür. Yerel 
halkla kurdukları etkileşimler, yemeklerin israf olmasını istememeleri, hayvansal 
ürünlerin (yün, ipek, kaz tüyü) kullanıldığı işletmelerde konaklamaya karşı olmala-
rı birer göstergedir. 

 Veganlık ve Seyahat Sorunları

Seyahat sorunları, katılımcıların seyahatleri sırasında veganlık felsefesine aykırı 
yaşadıkları istenmeyen durumları ifade etmektedir. Katılımcıların büyük çoğunlu-
ğu seyahatleri sırasında herhangi bir sorun yaşamadığını belirtmiştir. Seyahatleri 
sırasında sorun yaşadığını ifade eden katılımcılar ise seyahate çıktıklarında veje-
taryen olanlar, eser miktarda hayvansal ürünleri tüketenler ve hayvansal ürünlerle 
(otellerde kullanılan kaz tüyü yastıklar ve ipek çarşafları) temas etmek durumunda 
kalanlardır.  

 “Birkaç defa yanlışlıkla hayvansal ürünleri tükettiğim durumlar yaşadım, bu anlam-
da ilkelerimin dışına çıkmıştım. Vegan olduğumdan beridir vegan olmayan hiçbir 

yemeği sipariş etmedim, siparişlerim sırasında da garsona muhakkak tam olarak ne 
istediğimi ve neleri yemediğimi anlatırım. Ancak çok fazla detaylara girmekten hep 

kaçınırım örneğin masaya gelen küçük ekmek dilimlerinin içinde süt olup olmadığını 
sormuyorum çünkü bu aslında yarardan çok zarar veren bir durum. Çevremdeki 

insanların vegan olmak çok zor demelerini istemiyorum, bir gün vegan olabilmeleri-
nin önüne geçmek istemiyorum.” 

      Katılımcı 24 
“Dünyanın birçok ülkesine seyahat ettim. Sınırlı sayıda yemek bulabildiğim zamanlar 
oldu. Ancak hiçbir zaman imkânım sınırlı buyüzden vegan olmayan bir yemek yiyebi-
lirim diye düşünmedim. Fakat bezen içinde hayvansal ürünlerin olduğunu düşündü-

ğüm yemekler oldu. Veganizm katılık değildir. Veganizim elinden geldiğince ahlaki ve 
etik seçimler yapmaktır. Hayvansal bir gıdanın dudaklarımdan geçmesini bile da-
yanmıyorum ama garson o tabağı bana vegan yemek diye getirdiğinde içinde hay-
vansal ürünlerden olduğunu düşünerek onu geri göndermek ve onun çöpe atılması 

etik midir?” 
 Katılımcı 27 

 Veganlık ve Yerel Yemekler

Veganlık ve yerel yemekler; katılımcıların seyahatleri sırasındaki yemek deneyim-
lerini ifade etmektedir. Seyahat ettikleri destinasyonlardaki yerel yemeklere bakış 
açıları, yerel yemekleri deneyip denemedikleri, yerel yemeklerin destinasyonun 
kültürü ile olan ilişkisi ve bu yemeklerin seyahatleri içindeki anlamını, önemini 
öğrenmek amacıyla sorular sorulmuştur.  
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Katılımcılara göre yerel yemekler bir kültürü tanımada önemli bir role sahiptir. 
Ortak oldukları temel fikir yerel yemeklerin seyahat deneyimlerinde ön plana çık-
tığı düşüncesidir. Katılımcıların birçoğu seyahat edilen destinasyonda hâlihazırda 
vegan olan yerel yemekleri (otantik) bulabildiklerini veya yerel yemeklerin vegan 
alternatiflerini bulabildiklerini belirtmişlerdir. Bunun için seyahati önceden plan-
lamak, mobil uygulamalar kullanmak, gidilen destinasyonun (kendini ifade edebi-
lecek kadar) dilini öğrenmek katılımcıların kullandığı çözüm yolları arasındadır. 
Nitekim Dilek’ in (2017) belirttiği gibi vegan turistler için gidecekleri destinasyona 
ilişkin önceden edinecekleri bilgiler son derece önemlidir.  

“Vegan olmak bize turistlerin sahip olduklarından çok daha zengin bir seyahat dene-
yimi sunuyor. Bir sürü turist, buldukları ilk restoranda yemek yiyor; bu tür restoran-
lar sadece turiste özgüdür ve orada yerel halk ile iletişime geçemezsiniz. Bir vegan 
olarak restoran aramak için daha çok vakit harcadığımı ve bu sayede daha iyi ye-

mekler yediğimi, ortalama bir turistten çok daha fazlasını gördüğümü söyleyebilirim. 
Bu bana daha iyi bir deneyim yaşadığım hissini veriyor.” 

 Katılımcı 14 

“Turistlere hitap eden restoranlardaki vegan yemekler yerine yerel halk ile iletişime 
geçmeyi ve otantik yerel vegan yemekleri yemeyi tercih ediyorum.” 

 Katılımcı 27 
 Turizmde Hayvan Kullanımı

İnsan-hayvan etkileşimlerinin turizm sektöründe yoğun olmasının temel nedeni 
modern toplumların hayvanları bir tüketim unsuru olarak kullanımına dayanmak-
tadır. Turizm sektöründe hayvanlar gıda olarak kullanımının dışında gezi, eğlence 
ve ekonomik kazanç sağlanacak birer nesne konumundadırlar (Kaygalak-Çelebi 
2017). İnsan-hayvan etkileşimlerinin başlangıcından beri insanların hayvanlardan 
çeşitli şekillerde yararlandıkları ve hayvanları ekonomik gereksinimler doğrultu-
sunda kullandıkları açıktır. Buna karşın hayvanların tüketim-kullanım dahilinde 
sömürülmesine tepki gösteren ahlaki ve hukuki açıdan hayvan haklarının kullanı-
mını önemseyen bakış açıları da söz konusudur. Buradan hareketle vegan seyahat 
bloggerlarının turizmde hayvan kullanımını değerlendirmelerinin önemli olduğu 
düşünülmektedir. Katılımcıların üzerinde durduğu temel nokta turizmde hayvan 
kullanımının sadece sorumlu turizm anlayışı çerçevesinde yapıldığı zaman kabul 
edilebilir olduğudur. Katılımcıların en çok ifade ettiği ortak cümle ise “hayvanlar bu 
dünyada kendileri için vardır” olmuştur.  

“Hayvanların turizmde kullanımından hoşlanmıyorum, sadece sorumlu turizm anla-
yışı içerisinde doğal ortamda yapılan ziyaretleri destekliyorum.” 

 Katılımcı 5 

“Bu çok önemli bir konu. Hayvanlar sömürülmemelidir. Vahşi yaşam turları sorumlu 
turizm anlayışı çerçevesinde yapılmalıdır. Çünkü beslenme alışkanlıkları bozulduğu 
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için bu turlarda hayvanları beslemek yanlıştır. Turistler de katıldıkları aktivitelerde 
neyin yanlış neyin doğru olduğunu bilmelidirler, bu yükümlülük kendilerine aittir. Bu 
durumda en iyisi o aktiviteye katılmadan önce araştırmak ve fikir sahibi olan insan-

lara danışmaktır.” 
 Katılımcı 19 

Katılımcı 19’un belirttiği gibi hayvanlarla etkileşim kurmak isteyen turistlerin bu 
faaliyetlere katılmadan önce araştırma yapmaları önemli bir bulgudur. Hayvanlar-
dan fayda sağlanmadan hayvanlarla etkileşim kurmak kabul edilebilir, anlaşılır ve 
gerekli olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu faaliyetlere katılmadan önce mutlaka 
araştırmak, hayvanlardan faydalanılmadığından emin olmak ve tur sırasında yanlış 
davranışlarda bulunmamak esastır.  

 Vegan Oteller, Restoranlar

Son yıllarda sayıları gittikçe artan vegan oteller ve restoranlar, vegan felsefesine 
uygun ürün ve hizmet sunan işletmelerdir. Farklı destinasyonlara sık seyahat eden 
vegan bloggerların, vegan restoranlar ve oteller hakkında yaşadıkları deneyimlerin 
neler olduğu ele alınması gereken konulardan biridir. Vegan oteller ve restoranlar, 
katılımcıların seyahat zorluklarında bahsedilen yanlış anlaşılmaları ve hayvansal 
ürünlerle teması engellediği için birçok katılımcının tercihi olmaktadır. Katılımcı-
lardan birçoğu bu işletmelerin talebi karşılamada yetersiz olduğunu ve her desti-
nasyonda bulunmadığını dile getirmişlerdir. Bunun yanı sıra her yerde vegan iş-
letmeler bulunmasa bile otellerin ve restoranların vegan menü alternatiflerinin 
bulunması gerektiğini ifade etmişlerdir.  

“Seyahat ettiğim yerlerde vegan otel ve restoran varsa kullanmayı tercih 
ediyorum.” 

 Katılımcı 10 

“Kesinlikle yeteri kadar vegan otelin olmadığını ve farkındalığın yüksek ol-
madığını düşünüyorum. Birkaç tanesinde kaldım ve inanılmaz deneyimler yaşadım. 
Ancak her yerde vegan otel yok ve nerede olduğunu bilmediğiniz sürece bulmak çok 

zor. Ayrıca farklı fiyat aralıklarında vegan otel bulmak çok zor, birçok vegan otel lüks 
ve orta sınıfa hitap ediyor.”  

 Katılımcı 14 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma vegan seyahat bloggerlarının turizm deneyimleri üzerine şekillenmek-
tedir. Bu bağlamda güncel paylaşımları olan 27 blogger ile e-posta yoluyla yapılan-
dırılmış görüşme tekniği gerçekleştirilmiştir.  

Katılımcıların 24’ü kadın 3’ü ise erkektir. Vegan kadın blogger sayısı vegan erkek 
blogger sayısından fazladır. 2016 yılında Vomad Vegan blog sahibi Mahdi (2016), 
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Avustralya’da 726 kişi ile araştırma yapmış ve vegan katılımcıların %80’nin kadın 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tarihsel süreç içerisinde hayvansal gıdalar tüketme-
nin özellikle et yemenin ataerkil ve erkeksi bir faaliyet olarak algılandığını söyle-
mek mümkündür. Kadınların etten ziyade sebze, meyve ve tahıllarla beslenmeleri 
vegan kadın sayısının neden daha fazla olduğunu açıklamaktadır (Adams 2010). 
Ekofeminizm bakış açısıyla bu durum kadınların doğal dünyaya erkeklerden daha 
yakın olmasıyla ilgilidir (Çobanoğlu ve Egemen 2003). Katılımcılar yükseköğrenim 
düzeyinde eğitim almış ve sosyo ekonomik açıdan iyi düzeyde olan bireylerden 
oluşmaktadır. Bu açıdan Son’un (2016) yaptığı araştırma ile bulguların uyum gös-
terdiğini söylemek mümkündür. Katılımcıların vegan olma motivasyonları Risch-
Kerschkein’in (2015) araştırmasıyla benzerlik göstermektedir. En çok ifade edilen 
motivasyonlar etik, sağlık-etik, arkadaş, kitap ve belgesel etkileridir. Nitekim Do-
minick’in (1997) belirttiği gibi insanlar veganlığa; hayvan hakla-
rı/refahı/özgürlüğü için duyulan etik kaygıdan ve hayvancılık faaliyetleri nedeniy-
le zarar gören doğal çevreye duyulan endişeden dolayı ulaşırlar. Vegan seyahat 
blogu açma nedenleri arasında vegan olarak seyahat etmenin kolay olduğunu gös-
termek istediklerini belirtmişlerdir. Çünkü bloggerların belirttiği gibi vegan olmak 
zorluk olarak algılanmaktır. Bu algıyı değiştirmek, deneyimlerini, ipuçlarını pay-
laşmak temel amaçları arasında yer almaktadır. Vegan bloggerların amaçları, Wer-
ner’ın (2008) belirttiği seyahat blogu amaçlarıyla (seyahatte yaşanan olumlu ve 
olumsuz deneyimleri paylaşmak, aynı fikir sahibi insanlarla sosyal etkileşimler 
kurmak) benzerlik göstermektedir.  

Veganlığın zor olduğuna yönelik algıların aksine katılımcıların birçoğu seyahat 
sırasında kısıtlamalar yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Veganlığı geliştirici ve yeni 
deneyimler kazanabilecekleri bir yaşam felsefesi olarak değerlendirmişlerdir. Kı-
sıtlamalar arasında en çok vurgulanan kısıt, seyahati önceden planlamak gerekti-
ğidir.  Çok sayıda farklı destinasyona gerçekleştirilen seyahatler bloggerların birbi-
rinden farklı mantıksal, duygusal çıkarımlar yapabileceklerini göstermektedir. 
Seyahatleri sırasında esnek veganlık yaklaşımını benimseyen katılımcılar sorunlar 
yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunlar; seyahate çıkınca vejetaryen olma, hayvansal 
gıdaları tüketme ve hayvansal ürünlere maruz kalmalarıdır. Esnek veganlık yakla-
şımını (Türkmen 2015) benimseyen katılımcılar bunları sorun olarak görse de, 
veganları marjinal olarak göstermemek ve vegan olmadığını düşündükleri yemek-
leri geri göndererek çöpe atılmasını istemedikleri için ilkelerinin dışına çıkabildik-
lerini belirtmişlerdir. Sorun yaşamadığını belirten katılımcıların etik vegan yakla-
şımını (Türkmen 2015) benimsediği söylenebilir. Bu katılımcılar hayvanların kul-
lanımının eser miktarda olup olmamasıyla ilgilenmemekte ve kesinlikle karşı çık-
maktadır. Bu nedenle bu tür sorunlara yaşamaya müsaade etmediklerini belirtmiş-
lerdir. 

Turizm deneyiminde oldukça önemli bir role sahip olan yemekler (Son ve Xu 
2013) vegan seyahat bloggerları tarafından da önemli bir unsur olarak değerlendi-
rilmiştir. Vegan seyahat bloggerları, seyahatlerinde otantik vegan yemekleri, yerel 
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yemeklerin vegan alternatiflerini denemeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Bura-
da vurgulanan temel nokta, gidilecek destinasyon ile ilgili seyahat planlamalarıdır. 
Bazı katılımcılar bunu kısıt olarak belirtirken diğer birçok katılımcı bunu deneyimi 
zenginleştirici bir alternatif olarak yorumlamaktadır.  

Vegan felsefe sadece bir beslenme şekli değildir. Hayvanlara karşı yapılan sömürü-
lere karşı çıkan bir yaklaşımdır (Son ve Bulut 2016). Bu bağlamda vegan seyahat 
bloggerları diğer birçok sektörde (kozmetik, gıda, sağlık vb.) hayvan kullanımına 
karşı çıktıkları gibi turizm sektöründe de hayvan kullanımına karşı çıkmaktadırlar. 
Sadece sorumlu turizm anlayışı kapsamında doğal yaşam alanlarında hayvanlar ile 
etkileşim kurmayı tercih etmektedirler. Aynı zamanda seyahatlerinde hayvansal 
ürünlerin kullanıldığı işletmeler yerine vegan işletmeleri kullanmaya öncelik ver-
diklerini ifade etmişlerdir. Belirtilen tüm bulgular vegan seyahat bloggerlarının 
sorumlu turizm anlayışı kapsamında seyahat ettiklerini ortaya koymaktadır.  

Kısaca belirtmek gerekirse, veganlık bir yaşam felsefesi olarak günlük yaşam şekil-
lerini etkileyen bir yaklaşımdır. Turizm sektörününün vegan yaklaşımını benimse-
yenlere hitap edecek ürün ve hizmetler sunması ve bunu ahlaki değerler çerçeve-
sinde gerçekleştirmesi gerekmektedir. Vegan oteller ve restoranlar bu anlamda ön 
plana çıkan ve son yıllarda sayıları artan işletmeler olmasına rağmen katılımcılar 
yeterli sayıda olmadığını düşünmektedirler. Bu işletmelerin farklı destinasyonlara 
yayılması ve sayıca fazla olması talebi karşılaması açısından önemlidir. Ayrıca bu 
işletmelerde destinasyona özgü yerel vegan yemeklerin ve yerel yemeklerin vegan 
alternatiflerinin yapılmasının vegan turistlerin otantik yemek yeme isteğini karşı-
layabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda vegan olmayan otel ve restoranlarda 
vegan menülerin yaygınlaşması gerekmektedir.   

DEĞERLENDİRME 

Araştırma zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı e-posta yoluyla yapılmıştır. Gele-
cekte yapılacak çalışmalar derinlemesine (yüz yüze) mülakat yoluyla vegan seya-
hat bloggerların deneyimlerini daha detaylı (farklı boyutlarıyla) ele alabilirler. 
Ayrıca seyahat bloggerı olmayan vegan turistlerin de deneyimlerinin neler olduğu-
nu açığa çıkarmak bloggerlar ile farklılıkların olup olmadığını anlamak açısından 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZ 

Kentleşme kavramı;dinamik, sosyal, fiziksel, tarihsel faktörlerle şekillenen, sürekli yenile-
nen, çok boyutlu bir kavramdır. Günümüzde kentleşmeyi etkileyen birincil etmen küresel-
leşmenin oluşturduğu tüketim odaklı yaşam biçimidir. Kapitalizmin belirlediği tüketim alış-
kanlıkları sonucu bireyler, peyzajlar,konutlar ve kentlerbirbirine benzeme eğilimi göster-
mektedir. Kentlerde özgün doku bu dönüşümden olumsuz etkilenmektedir.  

Yavaş Kent Hareketi, kentlerde görülen kimliksizleşmeye, dolayısıyla özgün dokunun kay-
bolmasına karşı mücadele eden bir kent hareketidir. Hareketin temelleri İtalya’da atılmış 
olup, şu an dünyada 200’ün üzerinde Yavaş Kent (Cittaslow) ünvanı almış kent bulunmakta-
dır. Yavaş Kent Hareketi’nekatılan ilk kent olması sebebiyle İzmir’e bağlı turistik bir kıyı ka-
sabası olan Seferihisar Türkiye için önemli bir konumdadır. Seferihisar 2009 yılından bu ya-
na Yavaş Kent Hareketi’ne ilişkin çalışmalarını yerel yönetimler öncülüğünde sürdürmekte-
dir.  

Çalışma ile hedeflenen; Seferihisar’da Yavaş Kent Hareketi’ne katıldıktan sonra gerçekleşen 
dış mekana yönelik değişimlerin, orada yaşayan bireylerin algısı üzerinden saptanması, ana-
liz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Bu bağlamda kentte yaz ve kış süresince yaşayan kişilere 
uygulanan anketler yardımıyla, Yavaş Kent Hareketi’nin kent halkının rekreasyonel beklenti-
lerini karşılamasına yönelik bir değerlendirme yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Yavaş Kent Hareketi, Cittaslow, rekreasyon, küreselleşme, Seferihisar 

GİRİŞ 

Kenti kırdan ayıran en belirgin özellikler, sanayileşme faaliyetlerinin yoğun olması, 

toplumsal iş gücüne bağlı sınıfların oluşması ve bireyler arasında zorunlu ilişkile-
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rin ortaya çıkmasıdır. Kentleşme kavramının temelinde, modern hayatın; bireyle-

rin beslenme, barınma gibi günlük yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladıkları, bireysel ve 

duygusal yaşam formlarından uzak, eğitim ve kültür seviyesinin kırsal yaşama 

kıyasla yüksek olduğu yaşam alanları bulunmaktadır (Hergül 2017). 

Kentler, sosyal ve fiziksel yapıları, geçmişten bugüne yaşadıkları tarihsel süreçler, 

içinde yaşayan insanların sosyolojik durumları gibi faktörlerle şekillenen,sürekli 

değişim ve gelişim içinde olan mekanizmalardır. Endüstri devriminin bir getirisi 

olan küreselleşme ile birlikte kentlere tüketim kültürü hakim olmakta, kentler; 

kapitalist sistemin dönüştürücü etkisiyle özgünlükten uzaklaşma eğilimi göster-

mektedirler. Kırdan kente göçlerle de beslenen bu yozlaşma sürecini; barınma 

gereksinimi ve fiziksel ihtiyaçların artması ve bu durumun kentte oluşturduğu 

baskılar da pekiştirmektedir.  

Kentleşme hareketleri doğrultusunda; aşırı tüketim, enerji kaynaklarının bilinçsiz 

kullanımı, hızlı nüfus artışı, ekolojik dengenin bozulması ve yeşil alan varlığının 

giderek azalması günümüz kentlerinin ortak sorunlarıdır. Bu durumun doğal geti-

rileri; estetikten yoksun çevreler oluşması, kentlerde yaşayan bireylerin yaşam 

kültürü ve mekanla bağlantılı olarak alışkanlıklarının değişmesi ve insan yaşam 

kalitesinin olumsuz biçimde etkilenmesidir (Hergül 2017).  

Küreselleşmeyle oluşan uluslararası sermayenin tekelci egemenliği, bir yandan 

marka cazibesi yaratarak; öte yandan tüketim alışkanlıklarını denetim altında 

tutarak, tüm dünyayı aynı tür davranış kalıplarına ve kültürel kimliğe sahip olmaya 

yönlendirmektedir. Küreselleşmenin bir örnekleştirici etkisiyle çeşitlilik yok ol-

maktadır. Bütün dünya hızla, aynı tür köfte yiyen, aynı marka elbise ve ayakkabı 

giyen, aynı tip evlerde oturan tek bir kültüre doğru yol almaktadır. Kitle kültürü 

küreselleşme ile birlikte tüm dünyada etkisini göstermekte ve dünya giderek tek-

düze bir yaşam biçimine dönüşmektedir (Kaypak 2009;Hergül ve Sayın 2016).  

Bu durum İtalya’daki bazı kentlerin yerel yönetimleri tarafından tepkiyle karşı-

lanmış ve bu olumsuz gidişata karşılık bir kent hareketi başlamıştır. Harekete İtal-

yanca-İngilizce birleşimi bir ifade olan ‘Cittaslow’ yani Yavaş Kent Hareketi ismi 

verilmiştir. 1999 yılında temelleri atılan bu hareket kapsamında Yavaş Kent ünvanı 

almak isteyen kentler 7 ana başlık altında yaklaşık 70 ölçütü yerine getirmekle 

yükümlüdür. Bu ölçütler kentlerin fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin değişimler 

içermektedir. Yavaş Kent olmak isteyen bir kentin nüfusunun 50.000’in altında 

olması gerekmektedir. Bu yönüyle hareketin bir kırsal kalkınma modeli olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. 

Yavaş Kent Hareketi’nin arkasındaki fikir oldukça yalındır. Hareket, toplu olarak 

refah düzeyini yakalamak için, yerel çevrenin kalitesi, gastronomik kaynaklar ve 

yeni teknolojilerin kullanımını iyi yaşam kavramı altında vurgulamaktadır (Miele 
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2008). Hareketin kurucuları, yaşadığımız hızlı ve küreselliğin homojen hale dönüş-

tüğü zamanlarda, Yavaş Kent Hareketi’nin küreselleşme bağlamında yerel bir açık-

lığı vurguladığını ve bölgesel yaşam kalitesini arttırma yolları aradığını vurgula-

mışlardır. Hareketin amacı, yerel yönetimler için akredite üyeleri tarafından sahip 

çıkılacak küresel bir modeli yaygınlaştırmaktır. Yavaş Kent hareketi hem kentsel 

sosyal bir hareket hem de yerel yönetimler için bir modeldir (Pink 2008). 

Yavaş Kent olmak için gerekli uygulamaları içeren 7 ana başlık şunlardır (Anony-

mous 2014;Hergül 2017):  

1. Enerji ve çevre politikaları
2. Altyapı politikaları
3. Kentsel yaşam kalitesi politikaları
4. Tarım, turizm ve zanaat politikaları
5. Konukseverlik, farkındalık ve eğitim politikaları
6. Sosyal dayanışma konuları
7. İşbirlikleri

Bu altı ana grubun alt değişkenleri şunlardır (Anonymous 2014;Hergül 2017): 

1. Çevre Politikaları
 Hava kalitesinin korunması
 Su kalitesinin korunması
 Kent sakinlerinin içme suyu tüketimlerinin belirlenmesi
 Kentsel atıkların ayrıştırılarak toplanması
 Endüstriyel ve evsel kompostlama
 Kanalizasyon arıtımı
 Binalarda ve kamusal sistemlerde enerji tasarrufu
 Yenilenebilir enerji kaynaklarından kamusal enerji üretimi yapılması
 Görsel kirliliğin, trafik gürültüsünün azaltılması
 Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması
 Kent sakinleri ve ailelerinin elektrik enerjisi tüketimlerinin belirlenmesi
 Bio çeşitliliğin korunması

2. Altyapı Politikaları
 Kamusal yapılara bağlanan etkin kullanılan bisiklet yolları oluşturulması
 Kentsel yolların km olarak toplamı üzerinden dolaşım yollarının uzunluğunun

(km olarak) saptanması
 Kavşak bölgelerine bisiklet parkı yapılması
 Özel araçlara alternatif olarak ekomobilite planlaması yapılması
 Mimari engellerin kaldırılması
 Aile yaşamı ve hamileler için girişimlerde bulunulması
 Tıbbi servislere denetimli ulaşım
 Kent merkezlerinde ticaretin sürdürülebilir dağılımı
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 Günlük olarak başka kentlere çalışmaya gidip gelen kent sakinlerinin yüzdesi-
nin belirlenmesi

3. Kentsel yaşam kalitesi politikaları
 Kentsel dayanıklılık (resilience) için planlar yapılması
 Kent merkezleri için iyileştirici ve değer arttırıcı müdahaleler (sokak mobilya-

sı, turistik işaretler, antenler, kentsel peyzajı koruma önlemleri)
 Sosyal yeşil alanların verimli bitkiler ve/veya meyve ağaçları ile iyileştirilme-

si/yaratılması
 Kentsel yaşanabilirlik (evden çalışma, kreş, çalışma saatleri ve bunun gibi.)
 Değeri düşük alanlara yeniden nitelik kazandırılması ve kullanılması
 Kent vatandaşlarına ve turistlere yönelik interaktif servislerin geliştirilmesin-

de BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) kullanılması
 Sürdürülebilir mimari için servis büroları kurulması (biomimari vs.)
 Kablo ağlı kent (Fiber optik, kablosuz internet)
 Kirleticilerin gözlemlenmesi ve azaltılması (gürültü, elektrik sistemleri vs.)
 Tele-çalışmanın geliştirilmesi
 Özel sürdürülebilir kentsel planlamanın tanıtılması (durgun ev (passivhouse),

malzeme yapımı vs.)
 Sosyal altyapının tanıtımı (zamanlı bankalar, serbest dolaşım projeleri vs.)
 Verimli bitkiler ve/veya meyveler ile kent çevresinde verimli yeşil alanların

iyileştirilmesi/yaratılması
 Yerel ürünlerin ticareti için alanlar yaratılması
 Atölyelerin değerinin korunması/ar3<Ztırılması-doğal satış merkezleri yara-

tılması
 Kentsel yeşil alanlarda kullanılan beton miktarının tespiti (net altyapılar)

4. Tarım, turizm ve zanaat politikaları
 Agro ekolojinin geliştirilmesi
 El yapımı ve etiketlenmiş el ustası ürünlerinin korunması (sertifikalandırılmış,

kültür müzeleri vs.)
 Geleneksel zanaatlerin ve çalışma tekniklerinin değerinin arttırılması
 Kırsal alanların değerinin arttırılması (kent sakinlerine sağlanan servislere

daha kolay erişilebilirlik)
 Yerel ürünlerin, eğer mümkünse organik ürünlerin, ortak kamuya ait restoran-

larda (okul kantinlerinde vs.) kullanılması
 Lezzet eğitimleri ve yerel ürünlerin kullanımının teşvik edilmesi, eğer müm-

künse yiyecek içecek (catering) endüstrisinde ve özel tüketimde organik ürün
kullanılması.

 Yerel kültürel etkinliklerinin korunması ve değerinin arttırılması
 Otel kapasitelerinin arttırılması (yatak/bir yılda kalan kişi sayısı)
 Tarımda GDO kullanımının yasaklanması
 Eskiden tarım alanı olarak kullanılan alan yerleşimleri ile ilgili yeni fikirler

içeren planların uygulaması
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5. Konukseverlik, farkındalık ve eğitim politikaları
 İyi bir karşılama (sorumlu kişilerin eğitilmesi, işaret levhaları, uygun altyapı ve

saatler)
 İşletmeci ve tüccarların farkındalıklarının arttırılması (teklif edilen ve uygula-

nan fiyatlarda şeffaflık, tarifelerde net görünürlük)
 Kentin Yavaş Seyahat Rehberi’nin hazırlanması (broşürler, web siteleri vb.).
 Çok önemli idari kararlarda, aşağıdan yukarıya süreçleri kurarken uygun olan

etkin tekniklerin benimsenmesi
 Eğitmenlerin ve/veya yönetici ve çalışanların Cittaslow konulu sürekli eğitim

görmeleri
 Sağlık eğitimleri (Obeziteyle, diyabetle mücadele ve bunun gibi.)
 Vatandaşların Cittaslow’un anlamına ilişkin olarak sistematik ve sürekli olarak

bilgilendirilmesi (bağlılık konusunda öncelikle hak iddia edenleri de içeren)
 Cittaslow konulu idareyi sürdüren derneklerin etkin varlık göstermesi
 Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi
 Cittaslow logosunun antetli kağıtlara ve internet sitesine yerleştirilmesi ve

kullanımı

6. Sosyal dayanışma konuları
 Ayrıştırılan azınlıklar
 Yerleşim bölgesi ve komşular
 Engellilerin entegrasyonu
 Çocukların korunması
 Gençlerin durumu
 Fakirlik
 Toplum kuruluşları
 Çok kültürlü entegrasyon
 Politik katılım
 Toplu konutlar
 Gençler için etkinlik alanlarının ve gençlik merkezinin varlığı

7. İşbirlikleri
 Slowfood etkinliklerinin ve kampanyalarının desteklenmesi (Terramadre,

yemek toplulukları, okullarda sebze bahçeleri ve bunun gibi.)
 Doğal ve geleneksel yemeği özendirmek için diğer organizasyonlarla işbirliği

yapılması
 Eşleşen projelerde; gelişmekte olan ülkelerin gelişiminde Yavaş Kent felsefesi-

nin yayılımını içeren işbirliklerinin desteklenmesi

Dünyada 2017 yılı verileri doğrultusunda 30 ülkede, 236 Yavaş Kent bulunduğu 
saptanmıştır. (Anonymous2017). Türkiye’de ise 13 kent bu ünvanı almaya hak 
kazanmıştır.  
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İzmir’e bağlı Seferihisar ilçesi, 2009 yılında harekete katılan ilk Türk kenti olması 
ve bu konuda en kapsamlı yapısal değişiklikleri gerçekleştirmesi bağlamında, Tür-
kiye’de Yavaş Kent Hareketi’ne bağlı oluşumlar konusunda diğer kentlere öncülük 
etmektedir. Seferihisar ayrıca Türkiye’nin Yavaş Kentler Birliği başkenti niteliği 
taşımaktadır. Bu anlamda, Yavaş Kent olmak isteyen bir Türkiye kenti öncelikle 
Seferihisar’a başvurmak durumundadır. Seferihisar yerel yönetimlerinin uygun 
görmesi takdirde İtalya’da bulunan Uluslararası Cittaslow Birliği ile iletişime ge-
çilmektedir. Bu sebepler doğrultusunda Seferihisar çalışma alanı olarak seçilmiştir. 
Seferihisar; İzmir iline bağlı 35.390 kişi nüfuslu bir kenttir. Seferihisar; Ege Bölge-
si’nde İzmir’in güneybatısında yer almaktadır ve İzmir’in 30 ilçesinden biridir.  
Seferihisar’da Yavaş Kent Hareketi doğrultusunda yapılan çalışmalardan bazıları 
aşağıda verilmiştir: 

 Sığacık Peyzaj Tasarım Projesi; Ağustos 2011’de tamamlanan proje kapsamın-
da; 5500m² çim alan, aromatik bahçe uygulaması (lavanta, kekik, adaçayı), bü-
yük gövdeli ağaç dikimi [tespih(Meliaazedarach), palmiye, kalem servi (Cupres-
susSempervirensPyramidalis), gülibrişim(Albiziajulibrissin)] , renkli dekoratif
zemin döşeme elemanlarından oluşan yürüme yolları, Seferihisar tarihini anla-
tan 3 adet rölyef heykel, güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma elemanları, 372
m² lik çocuk oyun alanı ve oyun parkı, yenilenen Atatürk heykeli kaidesi ve ha-
vuz sistemi, olası şiddetli yağışlara ve sel tehlikesine karşı yenilenecek drenaj
sistemi yapılmıştır (Anonim 2016, Hergül 2017).

 Kale içinde yaşamın sürdüğü nadir kentlerden biri olan Seferihisar Sığacık
Kalesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bütün bina ve sokaklarının
tek tek aslına uygun projelerinin çıkarılmasıyla bina cepheleri ve içleri restore
edilerek, tüm sokakları yeniden düzenlenmiştir (Anonim 2016, Hergül 2017).

 Seferihisar’ın ilçe merkezi olan Dutlaraltı Meydanı, Büyükşehir Belediyesinin
desteğiyle düzenlenerek, kültür ve sanat merkezi, rekreasyon alanları ve yeni
park alanları oluşturulmuştur (Anonim 2016, Hergül 2017).

 Seferihisar’a özel bir çiçek olan ve soyu tükenme aşamasına gelen Amaryllida-
ceae familyasından Pancratiummaritimum, yani ‘Kum zambağı’ bitkisi koruma
altına alınmıştır. Bu bitkinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar de-
vam etmektedir (Hergül 2017).

 Seferihisar Belediyesi tarafından her mahalledeki yeşil alanlar tespit edilerek,
her mahalleye bir park projesiyle yeni çocuk oyun alanları, spor alanları ve çe-
şitli rekreasyon alanları yapılarak, 140 park yenilenmiş ve 39 adet yeni park
düzenlemesi gerçekleştirilmiştir (Anonim 2016, Hergül 2017).

 Kent vatandaşlarına ve turistlere yönelik interaktif servislerin geliştirilmesinde
BİT (Bilgi İletişim Teknolojileri) kullanılması hususunda; Seferihisar Belediyesi
tarafından 2015 yılı içerisinde yürütülen proje kapsamında, belediye verileri
sayısallaştırılarak kentin 8 ayrı noktasına yerleştirilen Kent Bilgi Ekranları ve
geliştirilen mobil uygulamalar sayesinde belediye hizmetlerine halkın erişilebi-
lirliği sağlanmıştır (Anonim 2016, Hergül 2017). Ayrıca, belediye hizmetleri e-
belediye çalışmasıyla internet üzerinden vatandaşa ulaşmaktadır. Emlak vergi-
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si, kira ödemesi, çöp toplama vergisi, evrak takibi ve benzeri işlemler belediye-
nin internet sitesi üzerinden yapılmaktadır (Keskin 2010, Hergül 2017) . 

 Yerel ürünlerin ticareti için alanlar yaratılmasına yönelik olarak; Seferihisar
Belediyesi tarafından ‘Köy Pazarı’ kurulmuştur. Eski Belediye binasının her bir
odası Seferihisar’ın köylerine tahsis edilmiştir. Bu odalarda köylüler kendi üret-
tikleri ürünleri satma imkanı bulmaktadır. Ayrıca, haftanın belli günlerinde Köy
Pazarı’nın önünde açık bir pazar düzenlenmekte, bu pazara halden mal sokul-
mamakta ve sadece küçük üreticilerin ürünlerini satmalarına olanak sağlan-
maktadır. Ek olarak, Seferihisar’ın Sığacık Mahallesi kale içinde yerel ürünlerin
ve el işlerinin sergilendiği ‘Sığacık Pazarı’ kurulmuştur (Hergül 2017).

YÖNTEM 

Çalışmanın amacı; Seferihisar kentinde yaşayan bireylerin algısı üzerinden, Yavaş 
Kent Hareketi’nin kent halkının dış mekana yönelik rekreasyonel gereksinimlerine 
ne ölçüde cevap verdiğinin saptanmasıdır. Bu değerlendirmenin yapılmasında 
Yavaş Kent Hareketi’nin dış mekana yönelik ölçütleri temel alınmıştır. Araştırma 
ile ilgili kuramsal temellerin derlenmesi sırasında ulusal ve uluslararası yayınlar, 
çeşitli makaleler, Uluslararası Cittaslow Komitesi raporları, kentlere ilişkin beledi-
ye envanterleri, resmi ve özel bazı internet sitelerinden elde edilen bilgiler olmak 
üzere farklı görsel ve yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. 
Çalışma ile Seferihisar’da,yaz ve kış sürekli ikamet eden kişilere anket uygulaması 
gerçekleştirilmiştir. Ankete katılacak asgari kişi sayısı α=0.05 anlamlılık düzeyinde, 
± % 5’lik örnekleme hatası ile 245 olarak belirlenmiş fakat azami düzeyde kişiye 
ulaşma hedefi ile çalışılmıştır. Ankete katılan kişilere bazı önermeler sunularak; 5 
dereceli Likert ölçeğine uygun olarak, ‘Tamamen katılıyorum’dan Hiç katılmıyo-
rum’a kadar yanıt sistemi içinde bir değerlendirme yapmaları beklenmiştir. Anket-
lerin hazırlanması sırasında çok sayıda yerli ve yabancı anket örneği incelenmiş 
olup, anket sorularınınnesnelolmasıveyönlendiriciolmamasıkonularınadikkate-
dilmiştir. Anketlerinuygulanmasıyüzyüzegörüşmeyöntemiilegerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen veriler SPSS veri analiz programı ile bilgisayara aktarılmıştır. Aktarı-
lanveriler destekleyici çizelgeler yardımıyla yorumlanmıştır. 

Bulgular 

Araştırma ile; Seferihisar’da yaşayan 321 kişi üzerinde anket uygulaması gerçek-
leştirilmiş olup 288 anket değerlendirilmeye uygun bulunmuştur. Katılımcıların 
demografik dağılımının genel olarak dengeli olmasına özen gösterilmiştir.  

Tablo 1. Anket ile belirlenen katılımcı özelliklerine ilişkin sonuçlar 

Katılımcı profili SIKLIK(N) YÜZDE(%) 
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CİNSİYET Kadın 98 34 

Erkek 190 66 

YAŞ GRU-

BU 

24’ten küçük 56 19.4 

25-34 60 20.8 

35-44 51 17.7 

45-54 55 19.1 

55-64 41 14.2 

65’ten büyük 25 8.7 

EĞİTİM İlköğretim 55 19.1 

Ortaöğretim 35 12.2 

Lise 67 23.3 

Üniversite 115 39.9 

Y.lisans/doktora 11 3.8 

Diğer 5 1.7 

ÇALIŞMA 

DURUMU 

Kamu 65 22.6 

Özel sektör 59 20.5 

Emekli 62 21.5 

Öğrenci 37 12.8 

Çalışmıyor 23 8 

Diğer 42 14.6 

ÇALIŞMA 

ALANINDA 

İKAMET 

SÜRESİ 

(YIL) 

0-5 59 20.5 

6-10 38 13.2 

11-15 22 7.6 

16-20 34 11.8 

21-25 30 10.4 

25'den fazla 105 36.5 

Seferihisar kent halkına uygulanan ankette sunulan önermelerin seçiminde; dış 
mekanda gerçekleştirilen temel rekreasyonel etkinliklere yönelik fiziksel mekanlar 
ve bu etkinliklere ulaşmayı kolaylaştırıcı ve dış mekan konforunu artırıcı etmenler 
dikkate alınmıştır. Ayrıca Yavaş Kent Hareketi’nin, dış mekanda değişime olanak 
tanıyan parametreleri doğrultusunda şekillenen fiziksel mekan kullanımlarının 
seçimine özen gösterilmiştir. Çalışmada kentte yaz ve kış sürekli yaşayan halkın 
algısı üzerinden saptamalarda bulunulmuştur. Bu görüşmeler sayesinde ayrıca, 
Yavaş Kent Hareketi doğrultusunda kentte yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmele-
rin saptaması yapılmıştır.  



Araştırma Bildirileri 147 

Tablo 2 Kent halkının Yavaş Kent Seferihisar’a ilişkin rekreasyonel değerlendirme-
leri 

T
a
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a
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 k
a
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o

-
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m
 

Kentte toplanma alanlarının 
(meydanların) yeterli bü-
yüklük ve miktarda olduğu-
nu düşünüyorum. 

Sıklık (N) 31 59 42 103 53 

Yüzde (%) 10.8 20.5 14.6 35.8 
18.
4 

Kent içi ağaçlandırmanın 
yeterli olduğunu düşünüyo-
rum. 

N 28 55 50 101 54 

% 9.7 19.1 17.4 35.1 
18.
8 

Kentteki yeşil alanların 
(park, çocuk oyun alanı vb.) 
yeterli olduğunu düşünüyo-
rum. 

N 29 65 33 114 47 

% 10.1 22.6 11.5 39.6 
16.
3 

Donatı elemanlarının (aydın-
latma, çöp kutusu, bank vb.) 
kent için yeterli olduğuna 
inanıyorum. (sayı, kalite, 
estetik, yoğunluk vb.) 

N 39 91 43 87 28 

% 13.5 31.6 14.9 30.2 9.7 

Kent içi toplu taşıma sistem-
lerinin (otobüs, tramvay vb.) 
iyileştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. 

N 115 101 22 38 12 

% 39.9 35.1 7.6 13.2 4.2 

Kent içi trafiğin düzenlen-
mesi gerektiğini düşünüyo-
rum. 

N 155 90 8 20 15 

% 53.8 31.3 2.8 6.9 5.2 

Kent içi bisiklet yollarının ve 
bisiklet parklarının yeterli 
olduğunu düşünüyorum. 

N 28 36 31 98 95 

% 9.7 12.5 10.8 34 33 

Kent merkezindeki otopark 
alanlarının yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

N 11 20 18 96 143 

% 3.8 6.9 6.3 33.3 
49.
7 

Anket çalışmasında, Likert ölçeğine uygun olarak hazırlanan sistemde bireylerin 
Yavaş Kent Hareketi doğrultusunda yukarıda verilen önermelere katılımlarının 
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oranı belirlenmiştir. Sonuç olarak, bazı önermelere, bireylerin ağırlıklı olarak ka-
tıldığı, bazılarına ise katılmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda aşağıda, katılım-
cıların rekreasyonel gereksinimlerinin Yavaş Kent Hareketi tarafından karşılanma-
sına yönelik önermelerin sayısal sonuçları yorumlanmıştır. 

 ‘Kentte toplanma alanlarının (meydanların) yeterli büyüklük ve sayıda olduğu-
nu düşünüyorum’ önermesine % 35.8 oranında ‘katılmıyorum’, % 18.4 oranın-
da ‘hiç katılmıyorum’ cevabının verildiği, kentte toplanma alanlarının (meydan-
ların) yeterli büyüklük ve miktarda olmadığının düşünüldüğü görülmektedir.

 ‘Kent içi ağaçlandırmanın yeterli olduğunu düşünüyorum’ önermesine % 35.1
oranında ‘katılmıyorum’, % 18.8 oranında ‘hiç katılmıyorum’ yanıtının verildiği,
buna bağlı olarak kent içi ağaçlandırmanın yetersiz bulunduğu görülmektedir.

 ‘Kentteki yeşil alanların (park, çocuk oyun alanı vb.) yeterli olduğunu düşünü-
yorum’ önermesine % 39.6 oranında ‘katılmıyorum’, % 16.3 oranında ‘hiç ka-
tılmıyorum’ cevabının verildiği, buna bağlı olarak kentteki yeşil alanların yeterli
bulunmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

 Donatı elemanlarının (aydınlatma, çöp kutusu, bank vb.) kent için sayı, kalite,
estetik, yoğunluk gibi değerler açısından yeterli olduğuna inanıyorum önerme-
sine % 13.5 oranında ‘tamamen katılıyorum’, % 31.6 oranında ‘katılıyorum’,
olumsuz olarak ise  % 30.2 oranında ‘katılmıyorum’, % 9.7 oranında ise ‘hiç ka-
tılmıyorum’ cevaplarının verildiği buna bağlı olarak donatı elemanlarının yeter-
li olduğunun düşünüldüğü fakat olumlu ve olumsuz yanıtlar arasında büyük bir
oransal fark bulunmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

 Anket sonuçlarına göre, ‘Kent içi toplu taşıma sistemlerinin (otobüs, tramvay
vb.) iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorum’ önermesine katılanların oranı top-
lamı % 75’dir. Toplu taşıma sistemlerinin daha düzenli ve işlevsel hale dönüş-
türülmesi gerektiği düşünülmektedir.

 ‘Kent içi trafiğin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum’ önermesine % 53.8
oranında ‘tamamen katılıyorum’, % 31.3 oranında ‘katılıyorum’ cevabı verilmiş-
tir. Kent içi trafiğin düzenlenmesi gerektiği yönünde yoğun bir katılım olduğu
sonuçlara göre ortaya çıkmaktadır.

 ‘Kent içi bisiklet yollarının ve bisiklet parklarının yeterli olduğunu düşünüyo-
rum’ önermesine verilen yanıtlara göre, % 34 oranında ‘katılmıyorum’, % 33
oranında ‘hiç katılmıyorum’ yanıtı verilmiştir.  Bu doğrultuda, bisiklet yollarının
ve parklarının yeterli olmadığının düşünüldüğü sonucu çıkmaktadır.

 ‘Kent merkezindeki otopark alanlarının yeterli olduğunu düşünüyorum’ öner-
mesine verilen cevaplara göre, % 33.3 oranında ‘katılmıyorum’, % 49.7 oranın-
da ‘hiç katılmıyorum’ cevabı verilmiştir. Olumlu yanıtlar ise oransal toplam ola-
rak %10,7 düzeyinde kalmaktadır. Buna bağlı olarak, kent merkezindeki oto-
park alanlarının yeterli olmadığının düşünüldüğü sonucu çıkmaktadır.

SONUÇ  

Kentler, 21. yüzyılda gerek mimari ve çevresel yapıları, gerek kültürel gelişimleriy-
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le birbirlerine benzemektedirler. Bu durum kent kimliğinin, kentlerin özgün doku-
larını korumaya yönelik arayışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kentlerin 
gerek mimari, gerek kültürel bağlamda koruma öncelikli hedefler doğrultusunda 
geliştirilmesibu bağlamda sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. Yavaş Kent Hareketi bu 
tip girişimlere öncülük etme konusunda önemli bir yol haritası olarak ele alınmalı-
dır. Bu tip kentsel hareketlerin ön plana çıkmasıyla; kentlerin birbirinin eşi meka-
nizmalar olmasının önüne geçilerek, farklılığın değeri artacak ve kapitalizmin yıkı-
cı ve dönüştürücü etkileri hafifletilecektir.  
Küçük kentlerde Yavaş Kent Hareketi ve benzer kentsel hareketlerin uygulanma-
sında, kentte yaşayan bireylerin sürece dahil edilmesi sürecin başarısını artıracak-
tır. Bu tip çalışmalarda kent halkının beklenti ve talepleri göz önünde bulundurul-
malı, adaptasyon süreci boyunca kamuoyu yoklamaları ve anketlerle işleyiş denet-
lenmelidir. Bu bağlamda, yapılmış olan anket çalışması ile Yavaş Kent Hareketi’ne 
katıldıktan sonra peyzaj ve kentsel tasarıma ilişkin değişimlerin, Seferihisar’da 
kent halkının rekreasyonel gereksinimlerine ne ölçüde cevap verdiğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunulmuştur.  
Seferihisar’da, 2009 yılından bu yana Yavaş Kent Hareketi’ne katılım ile birlikte 
ciddi bir dönüşüm yaşanmıştır. Gerek yerel yönetimler, gerek bilim insanları bu 
konuda bir kalkınma yaratmak adına kafa yormakta ve eylemsel girişimlerde bu-
lunmaktadırlar. Fakat bu dönüşümünrekreasyonel gereksinimleri tam olarak kar-
şılamadığı anket sonuçlarına verilen cevaplarla ortaya konulmaktadır. Bu sebeple 
süreç boyunca etkin olarak ilerlemek ve hızlı yol almak için aşağıdaki adımların 
atılması uygun olacaktır: 

 Kentsel gelişimi hızlandıracak yatırımların önü açılmalı,
 Sürece ivme kazandırmak adına katılımcılık artırılmalı,
 Kentsel gelişimi doğru yönlendirecek meslek disiplinleriyle, işbirliği içinde

çalışmalar yürütülmeli.
 Yavaş yaşamı özendirecek kampanyalar teşvik edilmeli ve uygulanmalı.
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ÖZ

Bu çalışmada, rekreatif etkinliklerin gelişen rekabet piyasasında artan destinasyon alterna-
tifleri arasından seçim yapılmasını ne ölçüde etkilediğini bulmak amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda farklı alternatifler karşısında doğru-yanlış gibi kesin ayrımların olmadığı 
karmaşık ortamlarda karar vermeye yardımcı olan Fuzzy TOPSIS yönteminden yararlanıl-
mıştır. Bunun için, karar verici gurubundan, destinasyon unsurları olan rekreatif etkinlikler, 
turizm tesisleri, kültürel değerler, imaj ve ulaşılabilirlik kriterlerinin kendilerince önem de-
recelerini belirlemeleri ve sonrasında belirlenen dört adet destinasyonu bu kriterleri kulla-
narak değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda kullanılan dilsel de-
ğişkenler fuzzy üçgen sayılara dönüştürülerek destinasyonlar arasında bir tercih sıralaması 
yapılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, destinasyon seçimi, Fuzzy TOPSIS, turizm

GİRİŞ 

Sağlamış olduğu ekonomik katkılardan dolayı dünya çapında hızla gelişen turizm, 

ülkeler açısından önemli bir bölgesel gelişim aracı olarak görülmeye başlamış ve 

ülkeler turistik çekiciliklerini ön plana çıkararak birbirleriyle rekabet için girmiştir 

(Juul, 2005; Tosun ve Bilim, 2008; Kılıç vd, 2011). Bölgesel gelişimin bir sonucu 

olarak turizm sektöründe yaşanan gelişmeler, turizm pazarına da yansıyarak tu-

ristlerin değişen beklenti ve alışkanlıklarıyla beraber turistik destinasyonların da 

stratejik bir bakış açısıyla ele alınmasını gerektirmiştir (Tüfekçi, 2014).  

mailto:eulucan@ticaret.edu.tr
mailto:sehnazdemirkol@gmail.com
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Özellikle son yıllarda hızla artan zorlu yaşam koşulları, bireyleri, boş zamanlarında 

kendilerini rahatlatacak, yenileyecek, stresten uzaklaştıracak rekreatif etkinliklere 

katılmaya yöneltmiştir. Farklı tür ve şekillerde kendini gösteren etkinlikleri ger-

çekleştirmenin bir yolu da turistik seyahatlerdir (Şahin vd., 2014). Bireylerin turis-

tik davranışlarının altında yatan temel faktör seyahat motivasyonu olsa da seyahat 

kararı sürecinin tek bir unsurdan oluştuğunu söylemek pek mümkün değildir 

(Harman, 2014).  

Bireylerin temel seyahat motivasyonlarını ve seyahat karar süreçlerini inceleyen 

birçok çalışma olmakla birlikte, bu süreci etkileyen unsurlar, literatürde itme-

çekme faktörleri teorisi ile açıklanmaktadır. Bu teoriye göre; bireyleri seyahate 

iten faktörler kadar, onları belli bir destinasyona yönelten faktörler de vardır ve bu 

faktörler bir destinasyonun başlıca çekicilik unsurları olarak da kabul görmektedir 

(Çetinsöz ve Artuğer, 2014).  

Destinasyonlar, turizm piyasasındaki çekiciliklerini artırabilmek için sahip olduk-

ları rekabet unsurlarını geliştirmeye başlamışlardır. (Beerli ve Martin, 2004; Cey-

lan, 2011; Tüfekçi, 2014). Bu unsurlardan biri olan rekreatif etkinliklerin destinas-

yon yeri seçimindeki rolünü ölçmeye yönelik literatürde birçok çalışma bulunmak-

tadır. Bu çalışmaların bir kısmı etkinliklerin çekme faktörleri arasında yer alıp 

almadığına odaklanırken; bir kısmı da bu rolün demografik değişkenler açısından 

bir farklılık yaratıp yaratmadığına odaklanmaktadır. Oysa, artan rekabet ortamın-

da ortaya çıkan birçok destinasyon alternatifi vardır ve bireylerin bu alternatifleri 

nasıl değerlendirip neye göre bir tercih sıralaması yaptıklarını ölçmek de bu etkiyi 

yorumlayabilmek adına önemlidir.  

Bu fikirden hareketle hazırlanan bu çalışmanın amacı, bireylerin rekreatif etkinlik-

lere ne ölçüde önem verdiğini belirlemek ve kendilerine sunulan destinasyon al-

ternatifleri arasında, kendi önem derecelerine göre yaptıkları değerlendirme sonu-

cunda hangi destinasyonun daha çok tercih edildiğini saptamaktır. Bunun için 

bireylerin farklı alternatiflerin ve değerlendirme kriterlerinin bulunduğu karmaşık 

ortamlarda verilen kararları ölçmeye yarayan Fuzzy TOPSIS yönteminden yararla-

nılmıştır. Araştırmanın ilk bölümü kavramların tanımlarından oluşan literatür 

kısmı olup, ikinci bölümde Fuzzy TOPSIS yöntemi açıklanarak destinasyonların 

tercih sıralarının yapıldığı uygulama bölümüne yer verilmiştir.  

LİTERATÜR 

Turizm bölgesi olarak da bilinen destinasyon kavramı hakkında birçok tanım bu-

lunmaktadır. Örneğin Buhalis (2000), destinasyonu turizm ürünlerinden oluşan bir 

karma olarak görürken; Coltman’a (1989) göre turistler için kabul ve tercih edile-

bilecek farklı doğal çekicilikleri barındıran yer olarak tanımlanmaktadır. Bir başka 
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tanıma göre ise; turistlerin kültürel geçmişlerine, ziyaret amaçlarına ve demografik 

özelliklerine göre farklı şekillerde yorumlanabilen algısal bir kavram olarak değer-

lendirilmektedir (Kozak, 2012). Tüm bu tanımlardan yola çıkarak özetlemek gere-

kirse, destinasyonu, “turistler tarafından ziyaret edilen ve diğer bölgelerden farklı 

özelliklere sahip olan yer” şeklinde tanımlamak mümkündür (Şengel vd, 2014:3).  

Bir turizm bölgesinin var olabilmesi için ulaşılabilirlik, turizm tesislerinin varlığı, 

etkinlikler, çekicilikler ve imaj gibi unsurların bulunması gerekmektedir (Kozak, 

2012). Bununla birlikle, bir destinasyonu diğerlerinden ayıran asıl unsur, sahip 

olduğu çekiciliklerdir ve bu yüzden destinasyonlar doğal çekiciliklerinin dışında 

gerçekleştirdikleri özel etkinlikler ve rekreasyon aktiviteleri ile de turizm talebini 

artırmaya çalışmaktadırlar (Ersun ve Arslan, 2011; Başarangil vd, 2016).  

Çalışanların sosyal haklarındaki iyileştirmeler, özellikle çalışma saatlerinin azal-

ması boş zaman algısında değişikliğe yol açmıştır (Başarangil vd, 2016). Literatür-

de ilk kez Veblen tarafından Aylak Sınıfın Teorisi isimli kitapta tanımlanan boş 

zaman; Broadhurst’e (2001) göre; bireylerin işinden, okulundan, ailelerinden, 

uykularından ve ev işlerinden arta kalan ve nasıl geçirileceğinin seçilebildiği bir  

zaman dilimi olarak tanımlanmaktadır.  

Eş anlamlı olarak kullanılan kaynaklara rağmen, boş zaman değerlendirme faali-

yetlerinin başında gelen rekreasyon aktiviteleri ise; bireylerin boş zamanları bo-

yunca çeşitli alternatifler arasından seçtikleri, eğlenme ve yenilenme amacıyla 

bireysel ya da grupla birlikte gerçekleştirilebilen aktiviteler olarak tanımlanmak-

tadır (Hazar, 2009; Harman, 2014). Bireyler de iş ve günlük yaşamdaki zorunluluk-

larından arta kalan zamanlarında; boş zamanın artışı, teknolojik gelişmeler, gelir 

seviyesindeki artış ve alışkanlıklardaki değişikliklerin de etkisiyle; stresten uzak-

laşmak, eğlenmek gibi amaçlarla rekreatif etkinliklere katılmaktadırlar (Tüfekçi, 

2014; Başarangil, vd 2016; Akova vd, 2016).  

Turizm de boş zaman değerlendirmeyle ilgili olayları kapsadığından, her iki kav-

ram arasında doğrudan bir ilişki olduğunu söylemek mümkündür. Öyle ki, 1970li 

yıllara dayanan turizm tanımlarında bile dinlenme ihtiyacının giderilmesi amacıyla 

boş zamanların değerlendirilmesinden ortaya çıkan etkinlikler şeklinde ifadeler 

yer almaktadır (Hazar, 2009). Bu açıdan değerlendirildiğinde hem bireylerin ken-

dilerini yenilemelerini sağlaması hem de onların yaşam kalitesiyle memnuniyet 

seviyelerini artırmasından dolayı turizm ve rekreasyon aktiviteleri arasındaki 

güçlü bir ilişki olduğunu da vurgulamakta fayda vardır (Akova vd, 2016).  

Son zamanlarda rekreasyon aktivitelerine katılım talebinin artması rekreasyon 

imkanlarının gelişmesine, bu gelişim de rekreasyon aktivitelerinin çeşitlenerek 

destinasyonlarda birer çekicilik unsuru haline gelmesine yol açmıştır (Başarangil 

vd., 2016). Öyle ki; Türkiye İstatistik Kurumu 2013 raporlarında da belirtildiği 
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üzere seyahat nedenlerinin başında sportif ve kültürel rekreasyon etkinliklerine 

katılmak gelmekte ve bu sebeple yapılan seyahatler bir önceki yıla göre %28 artış 

göstermektedir (Şahin vd, 2014).   

Rekreatif etkinliklerin bireylerin destinasyon seçimlerindeki rolü ile ilgili litera-

türde birçok araştırma bulunmaktadır. Özellikle Uysal ve Jurowski’nin (1994), Oh 

ve diğerlerinin (1995), Jang ve Cai’nin (2002), Bogari ve diğerlerinin (2003) ve 

Yoon ve Uysal’ın (2005) yaptıkları çalışmalarda açık alan aktiviteleri, kültürel ve 

sportif aktiviteler, plaj sporları ve aktiviteleri şeklinde yer alan rekreatif etkinlikle-

rin, destinasyonlara yönelik çekicilik faktörlerinin başında geldiği görülmektedir 

(Kılıç vd, 2011). Öte yandan McGehee ve diğerleri de 1996 yıında Avustralyalı tu-

ristler üzerinde yaptıkları bir çalışmada, rekreatif etkinliklerin destinasyon seçi-

minde önemli bir çekicilik unsuru olduğunu ortaya koymuşlardır. Ayrıca demogra-

fik değişkenlerle yaptıkları analiz sonucunda da Avustralyalı erkek turistlerin rek-

reatif etkinlikleri kadın turistlerden daha çok önemsediğini ve medeni durum ile 

rekreatif etkinliklere yönelik destinasyon seçimi arasında belirgin farklılıklar bul-

muşlardır (McGehee vd, 1996).  

Öte yandan, yerli literatürde karşılaşılan çalışmalardan biri, Demir’in 2010 yılında 

yaptığı Dalyan’ın çekicilik unsurlarının turistlerin destinasyon seçimindeki etkisini 

ölçmeye yönelik çalışmasıdır. Bu çalışmada Demir, 330 kişi üzerinde gerçekleştir-

diği anket sonucunda oluşturduğu dört faktör arasında tarihi ve doğal çekicilikler 

faktörü ile rekreasyonel çekicilikler faktörlerinin oldukça yüksek değerlere sahip 

olduğunu ve turistlerin destinasyon seçiminde önemli derecede rol oynadığını 

ortaya koymuştur (Demir, 2010). Dalyan’ın rekreasyon potansiyelini ölçmeye yö-

nelik yapılan bir diğer çalışma da Türker ve diğerlerinin 2014 yılında yaptıkları 

çalışmadır. Çalışmalarında Gülez tarafından 1990 yılında geliştirilen Ormaniçi 

Rekreasyon Potansiyelinin Saptanması İçin Geliştirilen Bir Değerlendirme Yönte-

mi’ni kullanarak Dalyan’ın rekreasyon potansiyelini %79 olarak bulmuşlar ve Dal-

yan’nın bu potansiyelden en verimli şekilde yararlanabilmesi için önerilerde bu-

lunmuşlardır (Türker vd, 2014).  

Başarangil vs diğerleri ise, Trakya Bölgesi halkına yönelik 2016 yılında yaptıkları 

çalışmanın sonucunda bölge halkının rekreasyonel etkinliklere yönelik destinas-

yon tercihlerinde cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir durumu ve meslek değişkenle-

rinin farklılıklar gösterdiğini bulmuşlardır. Öte yandan; Çetinsöz ve Artuğer ile 

(2014) Şengel ve diğerlerinin (2014) çalışmalarında da özellikle yaş, cinsiyet ve 

eğitim durumu değişkenleri rekreasyonel etkinliklerin destinasyon seçimindeki 

etkisinde ortalama denebilecek ölçüde önemli olduğu ortaya konulmuştur.  
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Yapılan literatür taramasında, çalışmaların ağırlıklı olarak rekreasyon etkinlikleri-

nin destinasyon seçimlerindeki rolüne odaklandığı, rekreatif etkinliklerle desti-

nasyonların tercih sıralaması arasındaki ilişkiye değinilmediği gözlenmiştir.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Literatürde bahsedilen eksiklikten hareketle hazırlanan bu çalışmanın amacı, rek-

reatif etkinliklerin destinasyon tercihindeki önemini belirlemek ve seçilen desti-

nasyonların Fuzzy TOPSIS (Technique for Order Preference Similarity to Ideal 

Solution) Yöntemi ile tercih sıralamasını yapmaktır. Çalışmanın bir diğer amacı da; 

öznel değerlendirme kriterlerine sahip olan bireylerin, bu kriterlerin dilsel değiş-

kenlerini sayısal karşılıklarla ifade eden ve bu sayede bulanık ortamlarda nasıl 

karar verdiklerinin anlaşılmasını sağlayan Fuzzy TOPSIS yönteminin kullanımının 

ve literatürdeki yerinin artırılmasına yardımcı olmaktır.  

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemini, dalış, paragliding, parasailing, rafting, sörf gibi su spor-

larıyla beraber diğer rekreatif etkinliklerin çokça uygulandığı ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığı 2016 yıl sonu istatistiklerine göre en çok turist ağırlayan güney şeridi 

tatil destinasyonları oluşturmaktadır. Söz konusu destinasyonlar, her biri farklı bir 

merkezi temsil etmesi açısından, Kemer, Çeşme, Bodrum ve Fethiye olarak belir-

lenmiştir. Seçilen destinasyonların 2016 ziyaretçi istatistikleri Tablo 1’de gösteril-

diği gibidir:  

Tablo 1: Seçilen Destinasyonlara İlişkin 2016 Yılı Konaklama İstatistikleri 

Destinasyon 
Geliş Geceleme 

Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

Kemer 984.801 1.018.331 2.003.132 4.616.364 3.190.492 7.806.856 

Çeşme 65.086 275.759 340.845 167.833 621.602 789.435 

Bodrum 318.183 804.431 1.122.614 2.303.356 2.852.708 5.156.064 

Fethiye 153.681 223.432 377.133 1.293.529 560.101 1.853.630 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Çalışmaya katılan karar vericiler, sık seyahat eden farklı meslek gruplarına ait 

bireylerden oluşmaktadır. Bu bireyler, seyahatlerinde rekreatif etkinliklere de 

katılmaları sebebiyle söz konusu değerlendirme grubuna dâhil edilmişlerdir.  

Destinasyonların değerlendirme kriterleri olarak; turizm literatüründe sıkça yer 

alan bir turizm ürününü ve dolayısıyla destinasyonu oluşturan temel unsurlar 
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kullanılmış ve rekreatif etkinlikler, turizm tesisleri, kültürel öğeler, destinasyonun 

imajı ve ulaşılabilirlik olarak belirlenmiştir (Kozak, 2012).  

Fuzzy TOPSIS Yöntemi 

Bilindiği üzere, herhangi bir konu hakkında değerlendirme yaparken bireylerin 
kullandıkları ifadeler öznel özellikler taşımaktadır. Öyle ki, bir kişi için sıcak olarak 
algılanan bir oda ısısı bir başkası için soğuk olarak algılanabilmektedir, yine aynı 
şekilde birisi için güzel olan bir şarkı başkasına çirkin gelebilmektedir (Kurtulay ve 
Kızılırmak, 2017). Bu öznel değerlendirmeler, evet-hayır gibi ikili cevapların bu-
lunduğu klasik mantık yaklaşımından farklı olarak, beraberinde kesin ayrımların 
yapılamadığı ve evet-hayır arasında yer alan birçok seçeneğin olduğu bulanık bir 
ortam yaratmaktadır. Bu seçenekler de, ilk kez 1965 yılında Prof. Dr. Lotfi A. Zadeh 
tarafından literatüre dâhil edilen bulanık (fuzzy) sayı kümelerini oluşturmaktadır 
(Göksu ve Güngör, 2008).  

Ortaya çıkan herhangi bir ihtiyacı gidermek için, çoğu zaman farklı alternatifler 
arasından bir seçim yapmak zorunda kalan bireylerin kararları, her zaman evet-
hayır gibi kesin olmayabilmektedir. Bu noktada ortaya çıkan bu bulanık ortamları 
çözmek ve karar verme zorluğu gidermek için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de, Hwang ve Toon tarafından 
1981 yılında ortaya konan ve Negi’nin 1989 yılında yazdığı doktora tezi ile Chen ve 
Hwang’ın 1992 yılında yazdıkları kitap sayesinde yaygınlaşan Fuzzy TOPSIS yön-
temidir (Chen, 2000).  

Temelinde, tercih yapılacak alternatiflerin, o alternatiflerin değerlendirileceği ka-
rar kriterlerinin ve değerlendirmeyi yapacak karar vericilerin bulunduğu Fuzzy 
TOPSIS yönteminde; öncelikle karar vericiler, karar kriterlerinin önem seviyelerini 
öznel olarak değerlendirmekte, sonrasında alternatifleri bu kriterlere göre sırala-
maktadırlar (Ecer, 2006). Karar vericilerin, bulanık ortamları nicel olarak ifade 
etmelerini sağlayan çok başarılı, oldukça iyi, çok kötü gibi dilsel değişkenleri kulla-
narak yaptıkları değerlendirmeler üçgen veya yamuk fuzzy sayılara dönüştürüle-
rek sayısal olarak ifade edilmektedir (Chen, Lin ve Huang, 2006). Yöntemin çözüm 
aşamasında ise; bu sayısallaştırılmış dilsel değişkenlerin 0 ile 1 arasında yer alan 
yakınlığıyla beraber hem pozitif hem de negatif ideal çözüm uzaklıkları bulunarak 
bu uzaklıkların karşılaştırılması sonucunda alternatiflerin tercih sıralaması belir-
lenmektedir (Dündar, Ecer ve Özdemir, 2007).  

Farklı nitel ve nicel kriterleri birlikte değerlendirme imkânı sunan bu yöntemin 
eksiklikleri farklı araştırmacılar tarafından giderilmeye çalışılsa da eksiklikleri 
giderip yönteme son şeklini veren çalışma Chen’in 2000 yılında yazmış olduğu 
makale olmuştur. Chen, diğer araştırmacılardan farklı olarak derecelendirme aşa-

masında kullanılan sayı değerlerinin 0-1 arasındaki sıralamasını = (1,1,1) ve 
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 = (0,0,0) olarak kabul etmekte ve işlem kolaylığı açısından en çok tercih edilen 

sayı modelinin üçgen sayılar olduğunu vurgulamaktadır (Eleren, 2007). Chen’e 

göre; bir üçgen fuzzy sayı şeklinde olup üyelik 

fonksiyonu (1) numaralı formüldeki gibi ifade edilerek Şekil 1’deki gibi gösterilir 
(Chen, 2000:3):  

=          ve (1) 

Şekil 1: Üçgen Fuzzy Sayısı (Chen, 2000). 

 = (  ve  = (  olarak tanımlanan iki üçgen fuzzy sayısı 

arasındaki uzaklık Vertex Metodu olarak bilinen (2) formül ile hesaplanmaktadır 
(Chen, 2000:3): 

   (2) 

Fuzzy TOPSIS analizlerinde kullanılan kriterlerin önem ağırlıkları ve niteliksel 
özellik gösteren kriterlerin değerleri dilsel değişken olarak kabul edilmekte ve bu 
değişkenler, Tablo 2 ve 3’te gösterildiği gibi, pozitif üçgen sayılar şeklinde ifade 
edilmektedir (Chen, 2000):  
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Tablo 2: Karar Kriterlerinin Dilsel Değişkenleri İçin Önem Ağırlıkları 
ÇY Çok Yüksek 0.9 1.0 1.0 
Y Yüksek 0.7 0.9 1.0 
OY Orta Yüksek 0.5 0.7 0.9 
O Orta 0.3 0.5 0.7 
OD Orta Düşük 0.1 0.3 0.5 
D Düşük 0 0.1 0.3 
ÇD Çok Düşük 0 0 0.1 

Kaynak: Chen, 2000:5 

Tablo 3: Alternatif Kriterleri İçin Kullanılan Dilsel Değişkenler 
Çİ Çok İyi 9 10 10 
İ İyi 7 9 10 
Bİ Biraz İyi 5 7 9 
E Epeyce 3 5 7 
OK Orta Kötü 1 3 5 
K Kötü 0 1 3 
ÇK Çok Kötü 0 0 1 

Kaynak: Chen, 2000:5 

Değerlendirmeye katılan K sayıdaki karar vericilerin içerisinde K’ıncı karar verici-

nin önem ağırlığı  olarak ifade edilmekte ve (3) numaralı formülle gösteril-

mektedir. Karar vericilerin kriter önem dereceleri ise  şeklinde ifade edilerek 

(4) numaralı formül ile hesaplanmaktadır:

(3) 

] (4) 

Söz konusu ağırlıklar hesaplandıktan sonra ise analizde kullanılacak n sayıda kri-
terli ve m sayıda seçenekli fuzzy karar matrisi; 

,   olarak 

gösterilmektedir.  fuzzy karar matrisini,  ve 

dilsel değişkenleri,  ise Fuzzy TOPSIS ağırlıklar matrisini ifade etmektedir. Veri-

len bu dilsel değişkenler, ve 

olarak üçgen fuzzy sayılara dönüştürülebilmektedir. 
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Üçgensel fuzzy sayıları [0,1] arasında yer alabilmesi için normalleştirilerek X’in en 

az bir elemanı için 1 tam üyelik değerini alan ve normal küme olarak ifade edilen 

fuzzy kümesinin normalize edilmiş karar matrisi   ile gösterilmekte ve  

mxn     şeklinde ifade edilmektedir.    (5) 

Normalize edilmiş karar matrisinin fayda kriteri kümesi ise B ile ifade edilerek, (6) 
numaralı formülde görüldüğü şekilde hesaplanmaktadır.  

(6) 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra, birbirinden farklı olan karar kriterlerinin 
önem ağırlıklarının da dikkate alındığı ağırlıklı normalize edilmiş fuzzy karar mat-
risi oluşturulmakta ve 

mxn i=1, 2,…m ; j=1, 2,…n şeklinde ifade edilmektedir. (7) 

Yukarıdaki ifadede yar alan  ise; 

 formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. (8) 

Ağırlıklı normalize edilmiş fuzzy karar matrisinde yer alan her  değeri, normali-

ze edilmiş pozitif üçgen fuzzy sayılarını ifade etmekte ve [0,1] arasında yer almak-
tadır. Normalize edilmiş bu değerler için fuzzy pozitif ideal çözüm kümesi 

şeklinde ve fuzzy negatif ideal çözüm kümesi 

 şeklinde tanımlanmaktadır. 

(1,1,1);  olarak kabul edildiği her bir alternatifin ve ‘e olan 

uzaklıkları ise; 

   ,   i = 1, 2, … m (9) 

  ,  i = 1, 2, … m (10) 

formülleri ile hesaplanarak d(i) şeklinde ifade edilen iki fuzzy sayısı arasındaki 
uzaklıklar bulunmaktadır.  

Algoritmanın son ayağında, analize dâhil edilmiş olan alternatiflerin bir tercih 
sayısına konulabilmesi için yakınlık katsayısı hesaplanmalıdır.  
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 (11) 

formülü ile hesaplanan yakınlık katsayının 1’e yakın olması beklenmektedir. Bu 
sayede, söz konusu alternatifin tercih edilme olasılığının daha yüksek olduğu söy-
lenebilir.  

Yukarıda algoritması detaylı bir şekilde açıklanan Fuzzy TOPSIS Yönteminin analiz 
sürecini şu şekilde özetlemek mümkündür (Chen, 2000:6):  

1.Aşama: Karar vericilerin bir araya gelerek değerlendirme kriterlerini belirlemesi
2.Aşama: Karar vericilerin, karar kriterlerini ve alternatifleri dilsel değişkenler
kullanarak değerlendirmesi
3.Aşama: Değerlendirme sonucunda dilsel değişkenlerin, üçgen fuzzy sayılarına
çevrilmesi ve karar kriterlerinin önem ağırlıkları ile alternatiflerin kriter değerle-
rinin hesaplanması
4.Aşama: Fuzzy karar matrisi ile fuzzy ağırlıklar matrisinin oluşturulması
5.Aşama: Fuzzy karar matrisinin normalize edilmesi
6.Aşama: Ağırlıklı fuzzy karar matrisinin oluşturulması
7.Aşama: Fuzzy pozitif ideal çözüm ve fuzzy negatif ideal çözüm kümelerinin he-
saplanması
8.Aşama: Her alternatifin fuzzy pozitif ve negatif ideal çözüme olan uzaklığının
hesaplanması
9.Aşama: Her alternatifin yakınlık katsayılarının hesaplanmasıyla alternatiflerin
sıralanması

Rekreatif Etkinliklerin Destinasyon Tercih Sıralamasına Etkisinin Fuzzy TOP-
SIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi 

Çalışmanın konusunu oluşturan rekreatif etkinliklerin destinasyon tercih sırala-
masına etkisinin Fuzzy TOPSIS yöntemiyle analizi için seçilen karar vericilere 
(KV1, KV2, KV3, KV4, KV5), değerlendirme kriterleri olarak, destinasyonu oluştu-
ran Rekreatif Etkinlikler (C1), Turizm Tesisleri (C2), Kültürel Değerler (C3), Desti-
nasyon İmajı (C4), ve Ulaşılabilirlik (C5) unsurları sunulmuş, daha önce Tablo 2’de 
verilen dilsel değişkenler aracılığıyla kriterleri değerlendirmeleri istenmiştir. Kri-
terlerin değerlendirme sonuçları ise Tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4: Değerlendirme Kriterlerinin Karar Vericiler Tarafından Değerlendirilmesi 

Kriter KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 

C1 ÇY ÇY O Y ÇY 

C2 O D Y O O 

C3 ÇY OY Y OD ÇY 

C4 OY O OY O ÇY 

C5 OY OD ÇY O Y 
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Değerlendirme kriterleri ve alternatifler arasındaki hiyerarşik yapı Şekil 2’de ve-
rilmektedir.  

 

 

Şekil 2: Hiyerarşik Yapı Ağacı 

Daha sonra, karar vericilerden, Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerinden yola 
çıkılarak belirlenen Kemer (A1), Çeşme (A2), Bodrum (A3) ve Fethiye (A4) şeklin-
deki destinasyon alternatiflerini, bu kriterlere verdikleri öneme göre ve Tablo 3’te 
verilen dilsel değişkenleri kullanarak değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendir-
melerin sonuçları Tablo 5’te gösterildiği gibidir.  

Tablo 5: Destinasyonları Karar Vericiler Tarafından Değerlendirilmesi 

Kriter Alternatifler 

Karar Vericiler 

KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 

C1 

A1 Bİ Çİ İ Bİ Çİ 

A2 Bİ Bİ E Çİ E 

A3 Bİ Çİ Çİ Bİ E 

A4 İ E Çİ OK Çİ 

C2 

A1 K ÇK İ E Bİ 

A2 E Çİ Bİ İ İ 

A3 E E Çİ Bİ Çİ 

A4 E K Çİ OK E 

C3 A1 Bİ Çİ E Bİ E 

Amaç  

Rekreatif Etkinliklerin Destinasyon Tercih 

Sıralamasına Etkisinin Belirlenmesi 

Online 

C1 

Rekreatif 

Etkinlikler 

C5 

Ulaşılabi-

lirlik 

C2 

Turizm 

Tesisleri 

C3 

Kültürel 

Öğeler 

C4 

İmaj 

A1 

Kemer 
A4 

Fethiye 

A3 
Bodrum 

A2 

Çeşme 
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A2 K OK İ OK Çİ 

A3 OK E OK E İ 

A4 Bİ OK Bİ OK Bİ 

C4 

A1 K Çİ Bİ E Çİ 

A2 Bİ Çİ İ İ Bİ 

A3 Bİ OK Bİ Bİ Bİ 

A4 Çİ E Bİ OK E 

C5 

A1 Bİ Çİ Çİ E Çİ 

A2 Bİ Çİ Bİ İ İ 

A3 E Bİ Çİ Bİ Bİ 

A4 Bİ E Bİ Bİ E 

Dilsel değişkenlerse, Tablo 3 ve 4’te verilen sayısal karşılıklar aracılığıyla pozitif 
üçgen sayılara dönüştürülerek Tablo 6 ve 7’de gösterilmiştir. 

Tablo 6: Değerlendirme Kriterlerinin Önem Ağırlıklarının Pozitif Fuzzy Üçgen 
Sayılara Dönüştürülmesi 

Kriter KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 

C1 0.9,1.0,1.0 0.9,1.0,1.0 0.3,0.5,0.7 0.7,0.9,1.0 0.9,1.0,1.0 

C2 0.3,0.5,0.7 0,0.1,0.3 0.7,0.9,1.0 0.3,0.5,0.7 0.3,0.5,0.7 

C3 0.9,1.0,1.0 0.5,0.7,0.9 0.7,0.9,1.0 0.1,0.3,0.5 0.9,1.0,1.0 

C4 0.5,0.7,0.9 0.3,0.5,0.7 0.5,0.7,0.9 0.3,0.5,0.7 0.9,1.0,1.0 

C5 0.5,0.7,0.9 0.1,0.3,0.5 0.9,1.0,1.0 0.3,0.5,0.7 0.7,0.9,1.0 

Tablo 7: Destinasyon Değerlendirme Sonuçlarının Pozitif Üçgen Fuzzy Sayılara 
Dönüştürülmesi 

Kriter Alternatifler 

Karar Vericiler 

KV1 KV2 KV3 KV4 KV5 

C1 

A1 5,7,9 9,10,10 7,9,10 5,7,9 9,10,10 

A2 5,7,9 5,7,9 3,5,7 9,10,10 3,5,7 

A3 5,7,9 9,10,10 9,10,10 5,7,9 3,5,7 

A4 7,9,10 3,5,7 9,10,10 1,3,5 9,10,10 

C2 

A1 0,1,3 0,0,1 7,9,10 3,5,7 5,7,9 

A2 3,5,7 9,10,10 5,7,9 7,9,,10 7,9,10 

A3 3,5,7 3,5,7 9,10,10 5,7,9 9,10,10 

A4 3,5,7 0,1,3 9,10,10 1,3,5 3,5,7 

C3 

A1 5,7,9 9,10,10 3,5,7 5,7,9 3,5,7 

A2 0,1,3 1,3,5 7,9,10 1,3,5 9,10,10 

A3 1,3,5 3,5,7 1,3,5 3,5,7 7,9,10 

A4 5,7,9 1,3,5 5,7,9 1,3,5 5,7,9 

C4 A1 0,1,3 9,10,10 5,7,9 3,5,7 9,10,10 
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A2 5,7,9 9,10,10 7,9,10 7,9,10 5,7,9 

A3 5,7,9 1,3,5 5,7,9 5,7,9 5,7,9 

A4 9,10,10 3,5,7 5,7,9 1,3,5 3,5,7 

C5 

A1 5,7,9 9,10,10 9,10,10 3,5,7 9,10,10 

A2 5,7,9 9,10,10 5,7,9 7,9,10 7,9,10 

A3 3,5,7 5,7,9 9,10,10 5,7,9 5,7,9 

A4 5,7,9 3,5,7 5,7,9 5,7,9 3,5,7 

Bu dönüştürme sonucunda, elde edilen fuzzy üçgen sayılar ve (3) ile (4) numaralı 
formüller kullanılarak, Fuzzy TOPSIS karar matrisi ve karar kriterlerinin fuzzy 
ağırlıkları sırasıyla Tablo 8 ve 9’da gösterilmiştir.  

Tablo 8: Fuzzy TOPSIS Karar Matrisi 
C1 C2 C3 C4 C5 

A1 7,8.6,9.6 3,4.4,6 5,6.8,8.4 5.2,6.6,7.8 7,8.4,9.2 
A2 5,6.8,8.4 6.2,8,9.2 3.6,5.2,6.6 6.6,8.4,9.6 5.6,8.4,9.6 
A3 6.2,7.8,9 5.8,7.4,8.6 3,5,6.4 4.2,6.2,8.2 5.6,7.2,8.8 
A4 5.8,7.4,8.4 3.2,4.8,6.4 3.4,5.4,7.4 4.2,6,7.6 4.2,6.2,8.2 

Tablo 9: Karar Kriterlerinin Fuzzy Ağırlıkları 
C1 C2 C3 C4 C5 

Ağırlık 0.74,0.88,0.94 0.3,0.5,0.68 0.62,0.78,0.88 0.5,0.68,0.84 0.5,0.68,0.82 

Elde edilen Fuzzy TOPSIS karar matrisi, (5) ve (6) numaralı formüller aracılığıyla 
normalize edilmiş ve oluşan matris Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10: Normalize Edilmiş Fuzzy TOPSIS Karar Matrisi 
C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.73,0.9,1 0.32,0.48,0.65 0.60,0.95,1 0.54,0.69,0.81 0.73,0.88,0.96 

A2 0.52,0.71,0.88 0.67,0.87,1 0.43,0.62,0.79 0.69,0.88,1 0.58,0.88,1 

A3 0.65,0.81,0.94 0.63,0.80,0.93 0.36,0.60,0.76 0.44,0.65,0.85 0.58,0.75,0.92 

A4 0.6,0.77,0.88 0.35,0.52,0.70 0.40,0.64,0.88 0.44,0.63,0.79 0.44,0.65,0.85 

Normalize edilmiş Fuzzy TOPSIS karar matrisi, (7) ve (8) numaralı formüller aracı-
lığıyla, ağırlıklı normalize edilmiş Fuzzy TOPSIS karar matrisine dönüştürülerek 
Tablo 11’de gösterilmiştir. 

Tablo 11: Ağırlıklı Normalize Edilmiş Fuzzy TOPSIS Karar Matrisi 
C1 C2 C3 C4 C5 

A1 0.54,0.79,0.94 0.10,0.24,0.44 0.37,0.74,0.88 0.27,0.47,0.68 0.37,0.60,0.79 
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A2 0.37,0.64,0.77 0.20,0.44,0.68 0.27,0.48,0.70 0.35,0.60,0.84 0.29,0.60,0.82 
A3 0.48,0.71,0.85 0.19,0.40,0.63 0.22,0.49,0.69 0.22,0.44,0.71 0.29,0.51,0.75 
A4 0.44,0.68,0.83 0.11,0.26,0.48 0.25,0.50,0.77 0.22,0.43,0.66 0.22,0.44,0.70 

Destinasyon alternatiflerinin fuzzy pozitif istenen çözüm ve fuzzy negatif istenen 
çözüm kümelerine olan uzaklığı, (9) ve (10) numaralı formüllerle hesaplanmıştır.  
Her bir alternatifin yakınlık katsayısı ise; (11) numaralı formül aracılığıyla hesap-
lanarak sonuçlar Tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12: Fuzzy Pozitif / Negatif İstenen Çözüme Olan Uzaklıklar ve Yakınlık Kat-
sayısı 

CCi Sıralama 

A1 1.6873 1.8339 0.5208 1 
A2 1,7746 1.8260 0.5071 2 
A3 1.8933 1.6750 0.4694 3 
A4 2.0430 1.5038 0.4240 4 

 : Fuzzy Pozitif İstenen Çözüme Olan Uzaklık Toplamı 
 : Fuzzy Negatif İstenen Çözüme Olan Uzaklık Toplamı 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm endüstrisinde yaşanan rekabet, turizm destinasyonlarının da birbi-
riyle yarışmasına yol açmakta ve bireyler, karşılarına gelen farklı alternatif-
ler arasından bir seçim yapmak durumunda kalmaktadırlar. Ancak bu ka-
dar çok alternatifin varlığı bireylerin seçim yapmasını zorlaştırarak öznel 
değerlendirmeler yapan bireyler için bulanık bir ortam oluşturmaktadır. 
Buradan hareketle hazırlanan bu çalışmada, bireylerin içinde bulundukla-
rın bu bulanık ortamlarda, hangi destinasyonun öncelikli olarak tercih 
edildiği belirlenmeye çalışılmıştır.  

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan Fuzzy TOPSIS yöntemi 
ile gerçekleştirilen bu çalışmada öncelikle bireylere bir destinasyonu oluş-
turan uınsurlar değerlendirme kriteri olarak verilmiş, daha sonra kendile-
rine verilen alternatif destinasyonları bu kriterlere göre değerlendirmeleri 
istenmiştir.  

Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında; karar vericilerin destinasyon unsur-
ları arasından rekreatif etkinlikler ve kültürel değerlere daha çok önem ver-
dikleri görülmektedir. Rekreatif etkinliklerin destinasyon seçimi üstündeki 
rolüne ilişkin yapılan çalışmalarla da örtüşen bu sonucu, bireylerin seya-
hatlerinde kendilerini yenileyecek farklı etkinlikler aradıkları şeklinde yo-
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rumlamak mümkün olmaktadır. Artık bireyler, sadece deniz-kum-güneş 
unsurlarını değil, bunların yanında kendilerine farklı deneyimler yaşatacak 
çekicilik unsurlarını da aramaktadırlar.  

Araştırmanın odak noktasını oluşturan destinasyonların tercih sıralaması-
na bakıldığında ise, karar vericilerin verilen destinasyonları Kemer (A1), 
Çeşme (A2), Bodrum (A3) ve Fethiye (A4) şeklinde sıraladıkları görülmek-
tedir. Konaklama istatistikleri dikkate alındığında, Kemer’in diğer alterna-
tifler arasında en yüksek ziyaretçi sayısına sahip olması, tercih sıralama-
sında da önde çıkacağı ihtimalini güçlendirse bile; bu durumu konaklama 
istatistikleri yüksek olan her destinasyonun aynı ölçüde tercih edileceği 
şeklinde bir genellemek yanlış olacaktır. Nitekim, Bodrum’un, ziyaretçi 
sayılarının daha yüksek olmasına rağmen, üçüncü sırada seçilmesi bu iddi-
ayı da desteklemektedir. Öte yandan ilk sırada seçilen Kemer (A1) ve Çeşme 
(A2)’nin yakınlık katsayılarının birbirine yakın olması da bireylerin önem 
verdikleri rekreatif etkinlikler ve kültürel değerler bağlamında Çeşme’nin 
de en az Kemer daha çekici bir destinasyon olduğunu düşündükleri şeklin-
de yorumlanabilir.  

Destinasyonların karar vericiler gözündeki tercih sıralamasının hesaplan-
ması, gerek turizm yatırımcıları gerekse destinasyon yönetimleri için söz 
konusu bölgeye olan talebin daha rasyonel şekilde değerlendirilmesini sağ-
layacaktır. Böylece, ilgili kurum ve kuruluşlar, ziyaretçi sayısı gibi istatis-
tiksel verilerle beraber turistlerin gerçekten neye ne ölçüde önem verdiğini 
de anlayabileceklerdir. Bu sayede, daha doğru destinasyon yönetimi strate-
jileri ve politikaları geliştirebileceklerdir.  

Bireylerin öznel değer yargılarını kullandıkları bulanık karar verme ortam-
larında, belirlenen alternatiflik yakınlık katsayılarını ölçerek en doğru ter-
cih sıralamasının yapılmasını sağlayan Fuzzy TOPSIS yönteminin kullanım 
alanı, sadece destinasyon seçimi ile sınırlı değildir. Karar verme sürecinde 
önem seviyelerinin kişiden kişiye değişiklik gösterdiği konaklama, yiyecek-
içecek ve seyahat işletmelerinin seçimi, dağıtım kanallarının seçimi gibi 
turizm konularıyla beraber farklı alanlarda da faydalı sonuçlar vereceği 
öngörülmektedir.  
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ÖZ 

Bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak düzenlenen etkinliklere katılımcıların ilgisi ve katılımı 
her geçen yıl artmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı ot festivali özelinde insanları etkin-
liklere katılmaya yönelten faktörlerin belirlenmesidir. Ayrıca bu araştırmada katılımcıları 
festivale katılmaya yönelten faktörlerin yaş, gelir, katılım sayısı ve katılım biçimine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığının da belirlenmesi amaçlanmaktadır.  Bu kapsamda hazırlanan bir 
anket formu kolayda örnekleme yöntemi ile 6-9 Nisan 2017 tarihlerinde Alaçatı Ot Festivali 
katılımcılarına uygulanmış ve 455 geçerli anket formu elde edilmiştir. Keşfedici faktör anali-
zi sonucunda katılımcıları ot festivaline katılmaya yönelten faktörler (1) Bölgesel Çekicilik-
ler, (2) Festivale İlişkin Çekicilikler, (3) Seyahate İlişkin Çekicilikler ve (4) Paylaşma ve Eğlen-
ce Çekicilikler olarak belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların ot festivaline katılım nedenlerinin 
cinsiyet, gelir, katılım sayısı ve katılım biçimine göre farklılaştığı da tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Etkinlik Yönetimi, Festival, Motivasyon, Alaçatı Ot Festivali. 

GİRİŞ 

Dünyada yaşanan gelişmeler ve hızlı şehirleşme, kırsal ve geleneksel yaşama olan 
özlemi arttırmaktadır. Bu kapsamda farklı beklentilere sahip turistlerin taleplerini 
karşılamak amacıyla turizmin çeşitlendirilmesi önemlidir. Destinasyonların kültü-
rel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlemiş oldukları etkinlikler turizm çeşitlili-
ğini artırmakta ve etkinlik turizminin gerçekleşmesine neden olmaktadır. Etkinlik 
turizmi “Etkinliklere katılan turist sayısını azami seviyeye çıkarmak amacıyla birincil 
ya da ikincil turist çekicilikleri olarak etkinliklerin planlanması, geliştirilmesi ve 
pazarlanmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır  (Getz 1997:16).  

Tüketici davranışlarında meydana gelen değişiklikler, turistleri yenilik arayışına ve 
farklı turizm çeşitlerini deneyimlemeye yönlendirmektedir. İnsanlar günlük haya-
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tın rutininden sıkılmakta ve psikolojik olarak rahatlamak, dinlenmek ve eğlenmek 
amacıyla daha kısa süreli ve daha sık seyahat etmeyi tercih etmektedirler. Özellikle 
yeni deneyimler kazanmak ve macera arayışında olan turistler için festivaller vaz-
geçilmez birer fırsat olabilmektedir. 

Bu araştırmada etkinlik yönetimi kapsamanda festivale katılan kişilerin katılım 
nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu araştırmada katılım neden-
lerinin hangi demografik değişkenlere göre farklılaştığı da belirlenmiştir. Bu kap-
samda İzmir Çeşme/Alaçatı’da 2017 yılında düzenlenen 8. Alaçatı Ot Festivali’nde 
amprik bir araştırma yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle etkinlik yönetimi kapsa-
mında katılımcıları festivale katılmaya yönelten faktörler özetlendikten sonra araş-
tırmanın yöntemine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Devamında alan araştır-
masının bulguları özetlenerek sonuç bölümünde araştırma bulguları özetlenmiş ve 
önerilerde bulunulmuştur. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Etkinlikler katılımcıların bir araya gelerek, belirli bir zamana yönelik (geçici), çeşit-
li ritüellerin sergilendiği eşsiz bir oluşumlardır (Bladen vd.  2012). İyi bir etkinlik 
deneyimi, teknik unsurları bakımından mükemmel şekilde planlanmış ve katılımcı-
ları görünmez bir şekilde etkileme özelliğine sahiptir (Babacan ve Göztaş, 2011: 8). 
Etkinliklerin sınıflandırılması için çeşitli kriterler esas alınmasına rağmen Hall ve 
Getz tarafından yapılan sınıflandırmalar literatürde yaygın olarak kabul görmekte-
dir. Getz (2008) etkinlikleri, kültürel kutlamalar (festival, karnaval, anma ve dini 
törenler), politik ve resmi (zirve) toplantılar, kraliyet etkinlikleri, politik etkinlikler 
ve VIP ile yapılan görüşmeler, sanat ve eğlence (müzik ve ödül törenleri), iş ve 
ticaret (toplantı, kongre, tüketici ve ticaret gösterileri, fuar ve pazarlar), eğitimsel 
ve bilimsel (konferans, seminer, klinik), spor müsabakaları (amatör/ profesyonel, 
izleyici/katılımcı) ve özel etkinlikler (düğünler, partiler, sosyal etkinlikler) olarak 
sınıflandırmıştır. Hall (1989) ise etkinlikleri mega, özel, özellikli (hallmark) ve 
yöresel olarak ölçeklerine göre sınıflandırmayı tercih etmiştir. Mega (olimpiyatlar 
ve dünya sergileri) özel (Grand Prix, Amerika Kupası) ve özellikli etkinlikleri ulusal 
ve uluslararası, yöresel etkinlikleri ise bölgesel ve ulusal olarak sınıflandırmıştır. 

Festival kelimesi “kutlama zamanı” anlamına gelen “feast”  kelimesinden türetil-
miştir (Derrett 2004). Festivaller Getz’in yaptığı sınıflandırmaya bağlı olarak kül-
türel kutlamalar olarak veya Hall’ın yaptığı sınıflandırmaya göre özellikli etkinlik 
olarak değerlendirilebilir. Literatürde festival terimini açıklayan birden fazla tanım 
bulunmaktadır. Green (1997) kutsal bir olayın veya özel bir günün periyodik kut-
lanması; Dready ve Whitford (2011) ise belirli günlerde insanların bir araya gele-
rek önemli günleri kutlaması olarak tanımlamıştır. 

Literatürde turistleri seyahate yönelten çok sayıda faktör olduğu tespit edilmiştir. 
Bu faktörler arasında yer alan itici faktörleri kişilerin psikolojik özellikleri belirler-
ken, çekici faktörleri destinasyonun özellikleri belirlemektedir. İtici faktörler tu-
ristlerin bir destinasyona nasıl itildiğini; çekici faktörler ise dışsal faktörlerin etkisi 
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ile kişilerin nasıl çekildiğini açıklamaktadır (Yoon ve Uysal 2005). Diğer bir ifadey-
le içsel – itici faktörler kişinin seyahat kararı vermesi üzerinde etkili olup (Kle-
nosky 2002) turizmin talep yönünü oluştururken; dışsal çekici faktörler ise hangi 
destinasyonun seçileceği konusunda etkili olmakta (Klenosky 2002) ve turizmin 
arz yönünü oluşturmaktadır.  

İtici faktörler arasında dışlanmışlık,  kaçış, rahatlama, dinlenme, prestij, sosyal 
etkileşim, macera arayışı, eğlenme isteği, yenilik arayışı, aile beraberliği, yeni de-
neyim kazanma, hobiler ve insan ilişkilerinin gelişimi sayılabilir. Dışsal faktörler 
arasında destinasyona ulaşım, hizmetlerin kalitesi, fiyatların düzeyi, imkanların 
çeşitliliği, açık hava aktiviteleri, tarihi ve doğal çevre, spor aktiviteleri, alışveriş 
imkanları sayılabilir. Bu faktörlerle ilgili alanyazında yapılmış araştırmalar da 
mevcuttur(Hill vd. 1990; Yuan ve McDonald 1990; Uysal ve Hagan 1993; Ryan ve 
Glendon 1998; Klenosky 2002; Prayag ve Ryan 2011; Damijanic ve Sergo 2013). 

İtme ve çekme faktörleri dışında katılımcıları festivallere yönelten güdülerle ilgili 
yapılan araştırmalar da vardır. Crompton ve McKay (1997) katılımcıları festivalle-
re yönelten faktörleri(1) kültürel keşif, (2) yenilik, (3) denge kurma, (4) belli bir 
gruba dahil olarak sosyalleşme, (5) diğer katılımcılarla karşılıklı etkileşim kurarak 
sosyalleşme ve (6) aile birlikteliğinden oluşmaktadır. Getz (1997) katılımcıların 
etkinliklere katılma nedenlerine bağlı olarak festivallere katılanları üç gruba ayır-
mıştır. İlk grup yeme-içme, egzersiz, rahatlama, konfor gibi fiziksel güdülerle seya-
hat edenlerken; ikinci grup aile ve arkadaşlarla sosyalleşme, gruplara dahil olma, 
kültürel ve etnik kökenlerle bağlantılar, toplumsallık ve milliyetçilik hislerinin 
dışavurumu, statü kazanma ve tanınma isteği gibi sosyal ve kişilerarası güdülerle 
seyahat edenlerden; son grup ise yeni deneyimler arama, bilgi arayışı, anlaşılma 
isteği, tutkularını gerçekleştirmek gibi kişisel güdülerle seyahat edenlerden oluş-
maktadır. Neioretti vd. (2001), etkinliğin orijinalliği içerisinde değerlendirilebile-
cek bir diğer önemli güdünün de katılımcılara "hayatta bir kez" böyle bir deneyimi 
yaşama fırsatı sunuyor olmasının önemine değinirken; Thompson ve Matheson 
(2008) festivallere katılımda otantikliğin önemli olduğunu vurgulamıştır.  

Araştırma Soruları 

Genel olarak insanların seyahat edecekleri destinasyonu, katılacakları etkinlikleri 
ve harcama miktarlarını ekonomik, toplumsal ve psikolojik faktörler başta olmak 
üzere birçok değişken etkilemektedir. Etkinlik kapsamında seyahat edecek katı-
lımcıların seyahat ile ilgili kararı ise etkinliğin gerçekleştiği bölge ve bölgenin sahip 
olduğu olanaklar, etkinliğin konusu, kapsamı, tarihi, kimler tarafından düzenlendi-
ğinden etkilenebilmektedir.   

Etkinliğe katılmadan önce oluşan beklentinin etkinlik sırasında yaşanan deneyim-
ler ile örtüşmesi katılımcıların memnun olmalarını sağlarken; beklentinin karşı-
lanmaması ise katılımcıların memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Katılımcıların 
farklı kişilik özelliklerine, kültürel özelliklere ve seyahat deneyimine sahip olması 
beklentilerinin farklılaşmasına neden olabilmektedir. Diğer bir ifade ile bir katılım-
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cıyı memnun eden herhangi bir etkinlik veya hizmet başka bir katılımcının mem-
nuniyetsizliğine neden olabilmektedir. Bu nedenle araştırmada, öncelikle katılımcı-
ları ot festivaline yönelten faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanarak 
ve birinci araştırma sorusuna (AS1) yanıt aranmıştır. 

AS1: İnsanları ot festivaline katılmaya yönelten motive edici faktörler nelerdir? 

Katılımcıların davranışları yaşlarına, cinsiyetlerine, gelir düzeylerine, eğitim du-
rumlarına göre farklılaşabilmektedir. Pazarlama çalışmalarında hedef kitlenin 
doğru olarak belirlenebilmesi için sunulan mal veya hizmetin hangi katılımcılar 
için çekici olduğunun tespiti gerekir. Bu nedenle araştırmada, ot festivaline katılan-
ların yaş, gelir, kaçıncı defa katıldığı, katılım şekline göre katılım nedenlerinin fark-
lılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesine yönelik ifade edilen araştırma sorusuna 
(AS2) da yanıt aranmıştır. 

AS2: İnsanların ot festivaline katılmaya yönelten motive edici faktörlerin etkisi 
katılımcıların yaşlarına, gelirlerine, kaçıncı defa katıldıklarına ve katılım şekline 
göre farklılaşmakta mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırmada veri toplamak amacıyla iki bölümden oluşan anket formundan yarar-
lanılmıştır. İlk bölümde Uysal ve Hagan (1993) hazırladığı etkinlik motivasyon 
ölçeğinden 17 madde, Lee’nin (2011) çalışmasında yer alan etkinlik motivasyonu 
ile ilgili 7 madde ve araştırmacıların alanyazın incelemesine bağlı olarak festivalin 
kapsamını da içermesi nedeniyle ekledikleri 4 maddeyi de kapsayan 28 ifadeden 
oluşan bir soru formu yer almaktadır. Araştırmacıların katılımcıların motivasyonu 
ile ilgili önerdiği maddeler “gastronomi alanına ilgi duymak”, “ot festivaline en az 
bir defa katılması gerektiğini düşünmek”, “psikolojik olarak rahatlamak” ve “yöre-
sel ürünleri satın almaktır”. Anket formunda yer alan ifadelerin tepki kategorileri 
“1=Kesinlikle Katılmıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum” olarak düzenlenmiştir. 

Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların gelir, kaçıncı defa katıldıkları,  katılım 
şekillerini ve cinsiyetlerini belirlemek amacıyla hazırlanmış dört adet soru yer 
almaktadır. 

Araştırmanın evreni 6-9 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 8. Alaçatı Ot Festiva-
li’ne ziyaretçi olarak katılan kişilerden oluşmaktadır. Daha önce düzenlenen festi-
vale katılımcı sayısının 10.000’in üzerinde olduğu bilinmesine rağmen katılımcı 
sayısı ve özelliklerine ilişkin resmi istatistikler mevcut değildir. Bu nedenle araş-
tırmanın evreni, sınırsız evren olarak kabul edilmiştir. %95 güven düzeyi (Z=1.96), 
%5 örnekleme hatası (H=0.05), varyansı maksimum kılan olayın gözlenme oranı 
(p=0.5) ve olayın gözlenme oranı (q=0.5) esas alınarak sınırsız evren formülü kul-
lanılarak örneklem büyüklüğü 384 olarak hesaplanmıştır. Veri toplama sürecinde 
katılımcı olarak festivalde bulunan ve anket doldurmayı kabul eden her birey ör-
nekleme dahil edilmek istendiği için araştırmada olasılığa dayalı olmayan (önyar-
gılı) örnekleme tekniklerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Ot 
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Festivali sonunda toplanan 467 anket elde edilmiştir. Fakat eksik veya özensiz 
doldurulduğu belirlenen 12 anket iptal edildikten sonra kalan 455 anket istatistik 
programına aktarılmış ve analizler gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR 

Katılımcılara ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. Katılımcıların %65’i (292 
kişi) kadın,  %53’ü (232 kişi) 3501 TL’den daha az gelire sahip olduklarını ve %60’ı 
ilk defa katıldıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca %82’si (368 kişi) kendi imkânları ile 
geldiklerini belirtmişlerdir. 

Tablo1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 
n % n % 

Kaçıncı Katılım (n=451) Gelir (n=436) 
İlk katılım 271 60 2000 tl ve altı 102 23 

2. katılım 65 14 2001-3500 tl 130 30 

3. ve üzeri katılım 115 26 3501-5000 tl 93 21 
Katılım Şekli (n=446) 5001 tl ve üzeri 111 26 

Seyahat acentası 78 18 Cinsiyet (n=450) 
Kendi imkânları 368 82 Kadın 292 65 

Erkek 158 35 

AS1’e yanıtlamak amacıyla keşfedici faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz-
lerde faktör özdeğerinin 1’den büyük ve en az üç maddeden oluşması; madde fak-
tör yüklerinin en az 0.40 olması ve binişik maddeler arasında en az 0.10 yük farkı-
nın bulunması varsayım olarak kabul edilmiştir. Ayrıca faktörlerin güvenirliklerini 
belirlemek amacıyla Cronbach’s alpha değerleri esas alınmıştır. 

İnsanları ot festivaline katılmaya yönelten motive edici faktörlerin yer aldığı ifade-
lere ilişkin gerçekleştirilen keşfedici faktör analizi sonuçları Tablo 2’de özetlenmiş-
tir. Toplam 28 maddeden oluşan ölçekten, 6 madde binişik durumda oldukları ve 
faktör yük farkları 0.10’un altında olduğu için, 2 madde de tek bir faktörde bir 
araya geldikleri için analizden çıkartılarak 20 madde ile analize devam edilmiştir. 

20 maddeden oluşan festivale katılım nedenlerine ilişkin ölçeğin KMO değeri 0.917 
ve Barlett test değeri anlamlı (p<0.01) olarak belirlendiği için örneklem büyüklüğü 
yeterli olduğu ve maddelerin çoklu normal dağılımı gösterdiği kabul edilerek fak-
tör analizine devam edilmiştir. Ölçeğin toplam varyansın yaklaşık %61’ini açıkla-
dığı, ortalamasının 4.154 ve genel güvenirlik değerinin 0.922 olduğu belirlenmiştir. 

Altı ifadeden oluşan ilk faktör toplam varyansın yaklaşık %18’ini açıklamıştır. Fak-
törün özdeğeri 3.531 ve ortalaması 4.119’dur. Faktörde yer alan maddelerin faktör 
yükleri 0.765 ile 0.594 arasında değişmektedir. Faktörde festival tarihi, konaklama 
imkanları, bölgenin güvenirliği, iklimi ve imajı gibi dışsal çekicilikler bir araya gel-
diği için faktöre “Bölgesel Çekicilikler” ismi verilmiştir. 

Yedi maddeden oluşan ve toplam varyansın yaklaşık %17’ini açıklayan ikinci fak-
törün özdeğeri 3.316’dır. Faktör madde yükleri 0.753 ile 0.488 arasında değişmek-
tedir. Faktörde festivalin eşsiz olduğuna inanmak, ilham ve heyecan verici bulmak, 
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en az bir kez katılmak gereken bir etkinlik olarak değerlendirmek gibi festivale 
özgü maddeler bir araya gelmiştir. Ağırlıklı maddelerin festivale özgü maddeler 
olması nedeniyle faktör ismi “Festivale İlişkin Çekicilikler” olarak belirlenmiştir. 

Dört maddeden oluşan ve toplam varyansın yaklaşık %15’ini açıklayan üçüncü 
faktörünün özdeğeri 2.311’dir. Faktörde yer alan maddelerin yük dağılımları 0.805 
ile 0.693 arasında değişmektedir. Faktörün ortalaması 4.322 ve güvenirlik değeri 
0.844’dür. Faktör rutin hayattan kaçış, yaşam hızını değiştirmek, psikolojik olarak 
rahatlamak ve kaçış isteği maddelerini kapsadığı için faktör “Seyahate İlişkin Çeki-
cilikler” olarak isimlendirilmiştir. 

Üç maddeden oluşan son faktör toplam varyansın yaklaşık %12’sini açıklamakta-
dır ve faktörün özdeğeri ise 2.311’dir. Faktördeki maddelerin yükleri 0.800 ile 
0.647 arasında değişmektedir. Faktörde arkadaşlar ile aynı ortamı paylaşmak, 
eğlenmek ve özel etkinliklerden hoşlanmak ifadeleri biraraya geldiği için faktör 
“Paylaşma ve Eğlence Çekiciliği” olarak adlandırılmıştır. 

AS1 olarak ifade edilen “İnsanları festivale katılmaya yönelten motive edici faktör-
ler nelerdir? sorusuna gerçekleştirilen keşfedici faktör analizine bağlı olarak yanıt 
aranmıştır. Araştırma sorusunun yanıtı (1) Bölgesel Çekicilikler, (2) Festivale İliş-
kin Çekicilikler, (3) Seyahate İlişkin Çekicilikler ve (4) Paylaşma Ve Eğlence Çekici-
liği olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Festivale Katılım Nedenlerine İlişkin Faktör Analizi 

Faktör 
Yükü 

Özdeğeri 
Açıklanan Var-

yans 
Ortalama Güvenirlik 

Bölgesel Çekicilikler 3.531 17.655 4.119 .853 
Festivalin zaman olarak uygun tarihlerde 
yapılmış olması 

.765 4.1681 

Konaklama olanakları .751 3.9822 
Festivalin düzenlendiği bölgenin güvenir-
liği 

.677 4.1403 

Festivalin düzenlendiği bölgenin iklimi .675 4.2721 
Festivalin düzenlendiği bölgenin imajı .656 4.1830 
Yolculuk mesafesi .594 3.9709 
Festivale İlişkin Çekicilikler 3.316 16.580 3.969 .836 
Festivalin eşsiz olduğuna inanmak .753 3.5469 
Eğlenen insanları görmek .660 4.0022 
Festivale katılan diğer katılımcıları göz-
lemlemek 

.653 3.7293 

İlham ve heyecan verici bulmak .630 4.1047 
Yeni deneyim kazanmak .570 4.2004 
Gastronomi alanına ilgi duymak .525 3.9551 
Festivale en az bir defa katılması gerekti-
ğini düşünmek 

.488 4.1158 

Seyahate İlişkin Çekicilikler 2.949 14.746 4.322 .844 
Günlük rutin hayatı değiştirmek .805 4.3622 
Günlük yaşam hızını değiştirmek .778 4.2337 
Psikolojik olarak rahatlamak .720 4.3642 
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Kısa süreli kaçış isteğini gerçekleştirmek .693 4.2455 
Paylaşma ve Eğlence Çekiciliği 2.311 11.554 4.366 .791 

Arkadaşlar ile aynı ortamı paylaşmak .800 4.3863 

Eğlenmek .789 4.3889 
Özel etkinliklerden hoşlanmak .647 4.3053 
KMO=0.917    Barlet= 3823.510    p<0.01 
Toplam Varyans=0.60534    Genel Güvenirlik=0.922    Genel Ortalama=4.154  

İnsanları rekreasyonel bir etkinlik olarak festivallere katılmaya motive eden fak-
törlerin cinsiyet, etkinliğe katılım sayısı, gelir ve katılım şekline göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemek amacıyla önerilen AS2’nin cevabı farklılık testleri ile 
belirlenmiştir. Cinsiyet ve katılım şekli ile ilgili olarak t-testi; etkinliğe katılım sayı-
sı ve gelir ile ilgili olarak One-Way ANOVA testi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 
sayfa sayısı sınırlaması nedeniyle sadece farklılık belirlenen değişkenlere ait bul-
gular raporlandırılmıştır. 

Tablo 3. Paylaşma ve Eğlence Faktörünün Katılanların Cinsiyetine Göre t-Testi 

n Ortalama St.Sapma t p 
Kadın 292 4.4155 .71 2.263 0.05 
Erkek 158 4.2479 .81 

Katılımcıların paylaşma ve eğlence faktörüne verdikleri yanıtlar cinsiyetlerine göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir (t=2.263 p<0.05). Kadın katılımcıların (ortala-
ma=4.4155) erkek katılımcılara göre (ortalama=4.2479) festivallere katılma süre-
cinde destinasyonda paylaşma ve eğlence olanaklarının varlığına daha fazla önem 
verdikleri söylenebilir.  

Tablo 4. Seyahate İlişkin Çekicilikler Faktörünün Festivale Katılım Şekline Göre t-
Testi 

n Ortalama St. Sapma t p 
Seyahat Acentası 78 4.0887 1.06 -1.992 0.05 
Kendi İmkanları 368 4.3388 .71 

Katılımcıların seyahate ilişkin çekicilik faktörüne verdikleri cevaplar, katılım şekil-
lerine göre anlamlı farklılık göstermektedir (t=-1.992 p<0.05). Bireysel imkanları 
ile festivale katılanların (ortalama=4.3388) seyahat acentası aracılığıyla (ortala-
ma=4.0887) festivale katılanlara göre festivale katılım sürecinde seyahate ilişkin 
çekiciliklerle daha fazla motive oldukları söylenebilir. 

Tablo 5. Paylaşma ve Eğlence Faktörünün Festivale Katılım Şekline Göre t-Testi 

n Ortalama St. Sapma t p 
Seyahat Acentası 78 4.0855 1.07 -3.445 0.01 
Kendi İmkanları 368 4.4072 .66 

Katılımcıların paylaşma ve eğlence çekiciliğine verdikleri cevaplar, festivale katılım 
şekillere göre anlamlı farklılık göstermektedir (t=-3.445 p<0.01). Bireysel imkanla-



Araştırma Bildirileri 175 

rı ile festivale katılanların (ortalama=4.4072) seyahat acentası aracılığıyla (ortala-
ma=4.0855) festivale katılanlara göre destinasyonda paylaşma ve eğlence çekicili-
ğine verdikleri önem daha fazladır. 

Tablo 6.Bölgesel Çekiciliklerin Etkinliğe Katılım Sayılarına Bağlı Olarak Farklılık 
Testi 

Varyans 
Kaynağı 

n Ortalama KT Sd KO f p 

İlk katılım Gruplar 
arası 

271 4.0350 
6.226 2 

3.113 

5.365 0.005 
2. katılım 65 4.3590 
3. ve üzeri
katılım 

Grup içi 115 4.1896 
259.940 448 

.580 

Katılım Sayılarına Göre Bölgesel Çekiciliklere İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım 
Ortalamalar farkı p 

İlk Katılım İkinci katılım -3.32398 .006* 
Üçüncü ve üzeri katılım -.15457 .163 

İkinci Katılım İlk katılım .32398 .006* 
Üçüncü ve Üzeri Katılım .16941 .325 

Üçüncü ve Üzeri 
katılım 

İlk katılım .15457 .163 
İkinci katılım -.16941 .325 

Bölgesel çekiciliklere ekinliğe katılım sayısına bağlı olarak verilen cevapların fark-
lılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan One-Way ANOVA testi sonuçları 
özetlenmiştir. Tablo 6’da görüldüğü gibi; ot festivaline katılım sayısına göre bölge-
sel çekiciliklere ilişkin dağılım incelendiğinde katılımcıları ot festivaline yönelten 
bölgesel çekiciliklerin etkisi ot festivaline katılım sayısına göre farklılaşmaktadır 
(f=5.365 p<0.01). 

Tukey testi sonucuna göre ikinci defa ot festivaline katılanların, ilk defa ot festiva-
line katılanlara göre festivale katılımlarında bölgesel çekiciliklerin etkisi daha faz-
ladır. 

Tablo 7’de görüldüğü gibi; Anova testi sonuçlarına göre katılımcıları ot festivaline 
yönelten festivale ilişkin çekiciliklere verdikleri cevaplar ot festivaline katılım sayı-
ları bağlı olarak farklılaşmaktadır (f=5.033 p<0.01).  

Tukey testine göre sonucunda ikinci defa ot festivaline katılanların ilk defa ot festi-
valine katılanlara göre festivale ilişkin çekiciliklerin etkisine bağlı olarak festivale 
katılım ortalamaları daha yüksektir. 

Tablo 7.Festivale İlişkin Çekiciliklerin Etkinliğe Katılım Sayılarına Bağlı Olarak Farklılık Testi 

Varyans 
Kaynağı 

n Ortalama KT Sd KO f p 

İlk katılım Gruplar 
arası 

271 3.8399 
6.806 2.448 

3.403 

5.033 .007 
2. katılım 65 4.1979 
3. ve üzeri
katılım 

Grup içi 115 3.9403 
302.875 

.676 
3.9171 
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Katılım Sayılarına Göre Festivale İlişkin Çekicilik Düzeyine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını Göste-
ren Dağılım 

Ortalamalar farkı p 
İlk Katılım İkinci katılım -.35810 .005* 

Üçüncü ve üzeri katı-
lım 

-.10044 .516 

İkinci Katılım İlk katılım .35810 .005* 
Üçüncü ve Üzeri Katı-
lım 

.25766 .109 

Üçüncü ve Üzeri katı-
lım 

İlk katılım .10044 .516 
İkinci katılım -.25766 .109 

Tablo 8’de görüldüğü gibi; festivale katılım sayısına göre paylaşma ve eğlence fak-
törünün Anova testi karşılaştırmasını gösteren dağılım incelendiğinde katılımcıları 
ot festivaline yönelten paylaşma ve eğlence çekiciliğine verdikleri cevaplar festiva-
le katılım sayısına göre farklılaşmaktadır (f=4.886 p<0.01).  

Tukey testine göre ikinci defa ot festivaline katılanların ilk defa katılanlar ve üç ve 
üzeri festivale katılanlara göre paylaşma ve eğlence çekicilikleri faktörü yanıtları-
nın ortalamaları daha yüksektir. 

Tablo 8. Paylaşma ve Eğlence Faktörüne Katılım Sayılarına Bağlı Olarak Farklılık 
Testi 

Varyans 
Kaynağı 

n Ortalama KT Sd KO f p 

İlk katılım Gruplar 
arası 

271 4.3229 
5.489 2 

2.744 

4.886 .008 
2. katılım 65 4.6205 
3. ve üzeri
katılım 

Grup içi 
115 4.2812 251.658 448 

.562 

Katılım Sayılarına Göre Paylaşma ve Eğlence Çekicilik Düzeyine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını 
Gösteren Dağılım 

Ortalamalar farkı p 
İlk Katılım İkinci katılım -,29763 .012* 

Üçüncü ve üzeri katı-
lım 

.04172 .871 

İkinci Katılım İlk katılım .29763 .012* 
Üçüncü ve Üzeri Katı-
lım 

.33935 .010* 

Üçüncü ve Üzeri katı-
lım 

İlk katılım -.04172 .871 
İkinci katılım -.33935 .010* 

Tablo 9’da görüldüğü gibi gelire göre bölgesel çekicilik faktörünün Anova testi 
karşılaştırmasını gösteren dağılım incelendiğinde katılımcıları ot festivaline yönel-
ten bölgesel çekiciliklerin ot festivaline katılanların geliri arasında anlamlı farklı-
lıklar bulunmaktadır (f=12.747 p<0.001).  
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Tukey testi sonucuna göre 2000 tl ve altı gelire sahip katılımcıların 3501-5000 tl 
gelire ve 5001 tl ile üzere gelire sahip katılımcılara göre; 2001-3500 tl arasında 
gelire sahip katılımcıların 5001 tl ve üzeri gelire sahip katılımcılara göre bölgesel 
çekicilik ortalamaları daha yüksektir.  

Tablo 9. Bölgesel Çekicilikler Faktörünün Gelire Bağlı Olarak Farklılık Testi 
Varyans 
Kaynağı 

n Ortalama KT Sd 

KO 

f p 
2000tl ve 
daha az 

Gruplar 
arası 

102 4.3556 
20.974 3 

6.991 

12.747 .000 
2001-3500 tl 130 4.2829 
3501-5000 tl Grup içi 93 4.0599 

236.945 432 
.548 

5001 tl v 
üzeri 

111 3.7973 

Gelire Göre Bölgesel Çekicilik Düzeyine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım 
Ortalamalar farkı p 

2000 tl ve daha az 2001-3500 tl .07261 .880 
3501-5000 tl .29570 .029* 
5001 tl v üzeri .55826 .000* 

2001-3500 tl 2000 tl ve az -.07261 .880 
3501-5000 tl .22309 .120 
5001 tl ve üzeri .48565 .000* 

3501-5000 tl 2000tl ve az -.29570 .029* 
2001-3500 tl -.22309 .120 
5001 tl ve üzeri .26526 .058 

5001 tl ve üzeri 2000 tl ve az -.55826 .000* 
2000-3500 tl -.48565 .000* 
3501-5000 tl -.26256 .058 

Tablo 10’da görüldüğü gibi; gelire göre festivale ilişkin çekicilikler faktörünün 
Anova testi karşılaştırmasını gösteren dağılım incelendiğinde katılımcıları ot festi-
valine yönelten festivale ilişkin çekicilikler, ot festivaline katılanların gelirine göre 
anlamlı farklılıklar göstermektedir (f=19.674 p<0.001).  

Tukey testi sonucuna göre 2000 tl ve altı gelire sahip katılımcıların 3501-5000 tl 
arasında gelire ve 5001 tl ve üzeri gelire sahip katılımcılara göre; 2001-3500 tl 
arasında gelire sahip katılımcıların 3501-5000 tl arasında gelire ve 5001 tl ve üzeri 
gelire sahip katılımcılara göre festivale ilişkin çekicilik ortalamaları daha yüksektir. 

Tablo 10. Festivale İlişkin Çekicilikler Faktörünün Gelire Bağlı Olarak Farklılık 
Testi 

Varyans 
Kaynağı 

n Ortalama KT Sd f p 

2000tl ve daha az Gruplar 
arası 

102 4.2147 
35.844 3 

19.674 .000 
2001-3500 tl 130 4.1723 
3501-5000 tl Grup içi 93 3.7086 

262.355 432 
5001 tl ve üzeri 111 3.5577 
Gelire Göre Festivale İlişkin Çekicilik Düzeyine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım 
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Ortalamalar farkı p 
2000 tl ve az 2001-3500tl .04240 .977 

3501-5000 tl .50610 .000* 
5001 tl v üzeri .65705 .000* 

2001-3500 2000 tl ve az -.04240 .977 
3501-5000 tl .46371 .000* 
5001 tl v üzeri .61465 .000* 

3501-5000 2000tl ve az -.50610 .000* 
2001-3500 tl -.46371 .000* 
5001 tl ve üzeri .15094 .514 

5001 tl ve üzeri 2000 tl ve az -.65705 .000* 
2000-3500 tl -.61465 .000* 
3501-5000 tl -.15094 .514 

Tablo 11’de görüldüğü gibi; gelire göre seyahate ilişkin çekicilikler faktörünün 
Anova testi karşılaştırmasını gösteren dağılım incelendiğinde katılımcıları ot festi-
valine yönelten seyahate ilişkin çekiciliklere verdikleri cevaplar gelirlerine göre 
anlamlı farklılıklar göstermektedir (f=5.239 p<0.001).  

Tukey testi sonucuna göre 2000 tl ve altı gelire sahip ve 2001-3500 tl arasında 
gelire sahip katılımcıların 5001 tl ve üzere gelire sahip katılımcılara göre seyahate 
ilişkin çekicilik ortalamaları daha yüksektir.  

Tablo 11. Seyahate İlişkin Çekicilikler Faktörünün Gelire Bağlı Olarak Farklılık 
Testi 

Varyans 
Kaynağı 

n Ortalama KT Sd KO f p 

2000tl ve 
daha az 

Gruplar 
arası 

102 4.4542 
9.425 3 

3.142 

5.239 .001 
2001-3500tl 130 4.4212 
3501-5000 tl Grup içi 93 4.2186 

259.033 432 
.600 

5001 tl v 
üzeri 

111 4.3037 

Gelire Göre Seyahate İlişkin Çekicilik Düzeyine İlişkin Tukey Testi Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım 
Ortalamalar farkı p 

2000 tl ve az 2001-3500 tl .03309 .988 
3501-5000 tl .23561 .148 
5001 tl v üzeri .35515 .005* 

2001-3500 2000 tl ve az -.03309 .988 
3501-5000 tl .20252 .219 
5001 tl v üzeri .32205 .008* 

3501-5000 2000tl ve az -.23561 .148 
2001-3500tl -.20252 .219 
5001 tl ve üzeri .11954 .691 

5001 tl ve üzeri 2000 tl ve az -.35515 .005* 
2000-3500 tl -.32205 .008* 

3501-5000 tl -.11954 .691 
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SONUÇ 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Türkiye’de de çeşitli bölgesel, ulusal ve 
uluslararası etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bölgesel olarak başlayan ve 2018 
yılından itibaren uluslararası olarak düzenlenmesi planlanan Alaçatı Ot Festivali de 
bu etkinliklerden biridir. Gerek düzenlendiği bölgeden ve gerekse diğer şehirler-
den yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilen Ot Festivali’ne duyulan ilgi her geçen yıl 
artmaktadır. Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilecek düzenleme ve uy-
gulamaların memnuniyetini sağlayabilmesi için neden katılımcıların Ot Festivaline 
katılım sağladıklarının belirlenmesi gerekmektedir.  

Bu araştırmada öncelikle “İnsanları ot festivaline katılmaya yönelten motive edici 
faktörler nelerdir?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma sorusunun cevabı yani 
katılımcıları festivale katılmaya yönelten faktörler (1) Bölgesel Çekicilikler, (2) 
Festivale İlişkin Çekicilikler, (3) Seyahate İlişkin Çekicilikler ve (4) Paylaşma ve 
Eğlence Çekiciliği olarak belirlenmiştir. Bu, katılımcıların bir etkinliğe katılma ka-
rarlarında etkinliğin düzenlendiği bölgedeki konaklama ve ulaşım olanaklarının, 
etkinliğin düzenlendiği bölgenin güvenliği ve imajının temel belirleyici olduğunu 
göstermektedir. Bu durum, aynı zamanda etkinliğin düzenlendiği bölgede yeterin-
ce konaklama kapasitesinin olmaması, ulaşım sorunlarının olması veya bölgenin 
imajının olumsuz olması durumunda insanların etkinliğe katılma kararı verirken 
tereddüt edebileceklerini de göstermektedir.  

Gerek işletme yöneticileri gerekse kamu yöneticileri ot festivalinin çekiciliğini 
artırmak için kıt kaynaklarını etkin olarak kullanmak isteyeceklerdir. Bu araştır-
mada belirlenen festivale yönelten motive edici faktörler destinasyonda zenginleş-
tirerek ve tutundurma faaliyetlerinde destinasyonun sahip olduğu bu faktörler 
vurgulanarak işletme ve destinasyon yöneticileri tarafından festivale katılım artırı-
labilir.  

Bu araştırmada ayrıca “İnsanların ot festivaline katılmaya yönelten motive edici 
faktörlerin etkisi katılımcıların yaşlarına, gelirlerine, kaçıncı defa katıldıklarına ve 
katılım şekline göre değişmekte midir?” sorusuna da cevap aranmıştır. Yapılan 
analizler festivale ilişkin çekiciliklere verilen cevapların etkinliğe katılım sayısına 
ve gelire göre; paylaşma ve eğlence faktörüne verilen cevapların katılım şekline, 
cinsiyete ve katılım sayısına göre; Seyahate ilişkin çekicilik faktörüne verilen ce-
vapların katılım biçimi ve gelire göre; Bölgesel çekicilik faktörüne verilen cevapla-
rın katılım sayılarına ve gelire göre farklılaştığını göstermektedir. Bu kapsamda 
destinasyon ve işletme yöneticilerinin farklılıklara bağlı olarak festivale katılmaya 
yönelten faktörlerin etkisinin farklılaştığını göz önünde bulundurarak ürün geliş-
tirme, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerini düzenlemeleri yararlı 
olacaktır.  
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Her araştırmanın olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtlılıkları vardır. Bu araş-
tırma sadece Alaçatı Ot Festivali kapsamında gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle de 
bulgular diğer etkinliklere genellenememektedir. Gelecekte farklı etkinliklerde 
yapılacak araştırmalar ile bu araştırmanın sonuçları karşılaştırılabilir. Ayrıca ge-
çerli veri sayısının artırılması durumunda sonuçların farklılaşabilir. Bu nedenle 

gelecekte yapılacak çalışmalar daha büyük bir örneklemde gerçekleştirilebilir. 
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ÖZ

Bu çalışmanın amacı rekreatif aktivitelerin insan sağlığına olan zihinsel ve fiziksel faydaları-
nın bilinmesine rağmen bireylerin serbest zamanlarında yeni bir rekreatif aktiviteye katıl-
malarını kısıtlayan etmenlerin belirlenmesidir. Bu kapsamda Leisure Costraints Formative 
Index’den yararlanılarak bir anket formu hazırlanmıştır. Bu form 2017 yılının Ekim ayında 
Adıyaman Üniversitesi’nde görevli olan akademik ve idari personele kolayda örnekleme 
yöntemi esas alınarak uygulanmıştır. Veri toplama süreci sonunda 124 adet geçerli veriye 
ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları insanların “bireysel etmenler”, “yapısal etmenler” ve “sos-
yal etmenler” nedeniyle boş zamanlarında yeni bir rekreasyon faaliyetlere katılmaktan 
uzak durduklarını göstermektedir.  
Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Kısıtlar Teorisi, Adıyaman.  

GİRİŞ 
Çalışma hayatının insanların üzerinde yoğun etkisi bulunmaktadır (Doğan ve 
Eryılmaz 2012). İnsanlar çalışma hayatının vermiş olduğu bu etkilerden kurtula-
bilmek için iş dışı zamanlarında birçok farklı etkinliğe aktif ya da pasif olarak ka-
tılmaktadır.   

Modern toplumda serbest zaman aktiviteleri, sağlıklı ve dengeli bir yaşam için 
etkin yollardan en önemlisidir (Tekin vd. 2009). Yapılan rekreatif aktiviteler daha 
dolu ve anlamlı bir yaşam geçirmek için araç olarak düşünülmektedir. Daha dolu 
ve anlamlı geçirilen bir hayat da yaşam doyumunun artmasını sağlayacak ve bireye 
başarmanın mutluluğunu yaşatacaktır (Raglin’den aktaran Amman vd. 2010:4). 
Bireylerin serbest zamanlarında yaptıkları etkinlikler ve bu etkinliklerin fiziksel ve 
zihinsel faydaları birçok araştırmanın konusu olmuştur. Kim vd. (2016) yaptıkları 
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çalışmada insanların serbest zamanlarında rekreasyonel faaliyetlere katılmalarının 
sağlık ve iyi oluşlarını arttırdığını tespit etmiştir. Bu araştırmanın amacı insanların 
neden yeni bir rekreasyon etkinliğine katılmak istemediklerinin Kısıtlar Teorisi 
esas alınarak belirlenmesidir. Bu kapsamda öncelikle Kısıtlar Teorisine ilişkin lite-
ratür özetlenmiş, devamında Adıyaman Üniversite’sinde gerçekleştirilen alan araş-
tırmasının yöntemine ilişkin bilgi sunulmuştur. Daha sonra bulgular verilerek ve 
sonuç bölümünde öneriler ile çalışma tamamlanmıştır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Rekreatif etkinliklerin fiziksel ve zihinsel faydalarının bilinmesine rağmen bireyle-
rin çoğu bu etkinliklere hayatlarında yer vermemekte ve milyonlarca insan fiziksel 
olarak aktif bir hayat yaşamamaktadır. Daha da önemlisi fiziksel hareketsizlik gi-
derek yaygınlaşmaktadır (Reichert vd. 2007). İnsanların serbest zamanları boyun-
ca serbest zaman tercihlerini etkileyebilecek, yeni bir serbest zaman etkinliğine 
başlama isteğini engelleyebilecek, keyiflerini azaltabilecek ve serbest zaman etkin-
liklerine katılımlarını sınırlayabilecek çeşitli kısıtlamalara maruz kalmaktadırlar 
(Tsai ve Coleman 1999).  İnsanların serbest zamanlarında etkinliklere katılımlarını 
engelleyen etkenler hiyerarşik serbest zaman kısıtlar teorisinin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Hiyerarşik serbest zaman kısıtlar teorisi 1987 yılında Crawford ve 
Godbey tarafından geliştirilmiştir. Jackson (1988) serbest zaman kısıtlamalarını, 
bireylerin serbest zaman etkinliklerine katılımını sınırlayan temel faktörler oldu-
ğunu belirlemiştir (Chiu vd. 2011:541). 1997 yılında ise Crawford vd., daha sonra 
da 1993 yılında Jackson vd. tarafından genişletilmiştir (Godbey vd. 2010). Hung ve 
Petrick’a (2010) göre serbest zaman kısıtları insanların serbest zamanlarında rek-
reatif etkinliklere katılımlarını kısıtlayan, faaliyete katılım devamlılığını ve devam-
lılığın artmasını; serbest zamanlarda yapılan rekreatif etkinliklerin kalitesini nega-
tif yönde etkileyen faktörleri ifade etmektedir. Bu açıklamadan anlaşılabileceği gibi 
serbest zaman kısıtları teorisi bireylerin serbest zamanlarında rekreatif etkinlikle-
re katılmamalarına sebep olan faktörleri belirlemeye çalışmaktadır.  

Hiyerarşik serbest zaman kısıtlarının dört temel bileşeni bulunmaktadır. Serbest 
zaman geçirme faaliyetlerine katılımı engelleyen nedenler sıklıkla kişisel faktörler 
(zaman ve beceri eksiklikleri), kişiler arası faktörler (partner eksikliği vb.) sosyal 
faktörler (güven eksikliği vb.) ve kültürel faktörler (ırk farklılıkları nedeniyle hu-
zursuz hissetmek, dil engelleri vb.) (Tsai ve Coleman 1999:244).  

Crawford, ve Godbey (1987), Jackson ve Dunn (1988), kişisel kısıtlamalar, kişiler 
arası kısıtlamalar ve yapısal kısıtlamalar da dahil olmak üzere üç çeşit serbest za-
man kısıtı/kısıtlaması olduğunu belirlemişlerdir. Bireyin içinde bulunduğu psiko-
lojik durumu ve tavrını içeren (Aşıkkutlu ve Müderrisoğlu 2010:12) içsel kısıtla-
malar kişisel inanç, alışkanlık ve deneyimler sonucundan çıkarılmış serbest zaman 
tercihlerini ifade etmektedir (Chiu ve Wang 2011:236). Farklı bireylerin farklı 
karakteristik özelliklerinin birbirleriyle çatışmasından kaynaklanan (Aşıkkutlu ve 
Müderrisoğlu 2010:12)  kişiler arası kısıtlamalar aile üyeleri, meslektaşlar, arka-
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daşlar gibi herhangi bir arkadaşın serbest zaman etkinliğine ortak katılımı ile orta-
ya çıkar. Yapısal kısıtlamalar günümüzde en yaygın serbest zaman kısıtlamalarıdır. 
Yapısal kısıtlamalar mevsimsel ve iklimsel faktörler, serbest zaman olanakları, 
tesisler, zaman ve maddi olanaklar gibi dışsal veya karşı konulamayan koşullardan 
kaynaklanırlar (Chiu ve Wang 2011:236). Serbest zaman etkinlikleri bireylerin 
ancak kişisel, kişiler arası ve yapısal kısıtlamaları aştıklarında gerçekleşir (Chiu ve 
Wang 2011:236). 

 Serbest zaman kısıtları üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Feather ve Shaw 
rekreasyonel faaliyetlere katılma kararının maddi ve zaman kısıtlamalarından 
oldukça etkilendiğini belirtmişlerdir (Feather ve Shaw 1999:49). Ekonomistler 
(Johnson 1966; Cesario ve Knetsch 1970) yaptıkları çalışmalar sonucunda rekre-
asyonel faaliyetler için zamanın ne kadar önemli olduğunu tespit etmişledir 
(Feather ve Shaw 1999:49). King vd. (1992) insanların fiziksel aktiviteye katılma-
ma nedenlerinin başında zaman yetersizliği olduğu sonucuna varmışlardır (Akt. 
Bowles vd. 2002:465). Burton ve Turrel (2000:679) uzun çalışma saatlerini ser-
best zaman aktivitelerine katılmama nedeni olarak belirtilmiştir. Bowles vd. 
(2002:464) erişkinlerin sadece yaklaşık %20-30’unun sağlıklı olmak amacıyla aktif 
olduklarını ileri sürmektedir. Serbest zaman kısıtlarının doğasını ve serbest zaman 
katılım sürecinde nasıl faaliyet gösterdiklerini anlamak önemlidir(Tsai, ve Cole-
man 1999:243). Bu nedenle çalışmanın araştırma sorusu şu şekilde ifade edilmiş-
tir: 

AS1: İnsanlar neden yeni bir rekreasyon etkinliğine katılmamaktadır? 

YÖNTEM 

Araştırmanın Evreni 

Bu araştırmanın evrenini Adıyaman Üniversitesi’nde görev yapan idari ve akade-
mik personel oluşturmaktadır. Üniversitede 557 idari ve 867 akademik olmak 
üzere toplam 1424 personel görev yapmaktadır. Evren 1424 personel olarak kabul 
edildiğinde ve %95 güven aralığında örneklem büyüklüğü 303 personel olarak 
belirlenmiştir. 2017 yılı Ekim ayı boyunca gerçekleştirilen veri toplama sürecinde 
anket formu Google Doc olarak yüklenip personele mail aracılığıyla iletilmesine ve 
aralıklı olarak hatırlatmalar yapılmasına rağmen elde edilen geçerli veri sayısı 124 
olmuştur. Elde edilen veri, hedeflenen verinin çok altında olduğu için sonuçların 
evrene genellenmesi mümkün olmamıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla iki bölümden oluşan bir anket 
formundan yararlanılmıştır. İlk bölümde insanların neden yeni bir boş zaman et-
kinliklerine katılmadıklarını belirlemek amacıyla Raymore vd. (1993) tarafından 
geliştirilen kişisel, kişiler arası ve yapısal olmak üzere üç boyut ve toplam 21 mad-
deden oluşan Leisure Constraints Formative Index yer almaktadır. Maddelerin 



4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 184 

yanıt kategorileri 1 Kesinlikle Katılmıyorum ve 5 Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 
düzenlenmiştir. Ölçeğin orijinali İngilizce olduğu için dil uzmanları tarafından 
Türkçe’ye çevrildikten sonra alan uzmanları tarafından kontrol edilmiştir. Anketin 
son bölümünde katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durumu gibi demografik özel-
liklerini belirlemeye yönelik; boş zamanlarında en çok ne yaptıklarını ve günde 
ortalama kaç saat çalıştıklarını belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır.  

BULGULAR 

Araştırmaya katılan 124 personele ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. Katı-
lımcıların önemli bir bölümü erkek (%67 83 kişi), evli (%73 90 kişi) ve çocuk sahi-
bi (%65 80 kişi)dir.  Katılımcıların tamamına yakını lisans ve lisansüstü eğitim 
(%99 123 kişi) almıştır. Günlük ortalama çalışma süreleri 8-10 saat arasında (%79 
96 kişi)dır.  

Tablo 1. Katılımcılara Ait Bilgiler 
Değişken n % Değişken n % 
Cinsiyet Çocuk Sahibi Olma Durumu 
Erkek  83 67 Evet 80 65 
Kadın 41 33 Hayır 44 35 
Eğitim Günde Ortalama Çalışma Süresi 
Ortaöğretim 1 1 8 Saatten Az 19 15 
Lisans 56 45 8 -10 Saat Arası 96 79 
Lisansüstü 67 54 11 Saat ve fazla 7 6 
Medeni Durum Yaş 
Evli  90 73 35’den az 63 51 
Bekar 34 27 35 ve üzeri 61 49 

Araştırmada insanların neden yeni bir rekreasyon faaliyetine katılmadıklarını 
belirlemek için yararlanılan ölçme aracına ilişkin gerçekleştirilen açıklayıcı faktör 
analizi sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Faktör analizlerinde her faktörün en az 
üç maddeden oluşması, her maddenin faktör yükünün 0.30 olması, binişik durum-
daki maddeler arasındaki yük farkının minimum 0.10 olması ve Varimax döndür-
me yönteminin uygulanmasına karar verilmiştir. 

Açıklayıcı faktör analizi sırasında faktör yük farkları 0.10’un altında alan maddeler 
ve iki maddenin bir faktörü oluşturduğu belirlenen toplamda dokuz madde analiz-
den çıkartılmıştır. Tekrar edilen faktör analizi sonucunda 12 maddenin 3 boyutta 
toplandığı belirlenmiştir.  
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Tablo 2. Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktör analizinde KMO değeri %75 ve Barlett’s Testi anlamlı çıktığı için örneklem 
büyüklüğünün faktör analizi yapmaya uygun olduğu tespit edilmiş ve analize de-
vam edilmiştir. Üç faktörün birlikte toplam varyansı açıklama oranı %57, ortalama 
değeri 2.5016 ve güvenirlik değeri 0.81’dir.  

Beş maddeden oluşan ilk faktör toplam varyansın %22’sini açıklamıştır. Faktörün 
özdeğeri 3.279, ortalaması 2.7419 ve güvenirliği 0.76’dır. Faktördeki maddelerin 
yük dağılımları 0.761 ile 0.622 arasında değişmektedir. Faktör maddeleri incelen-
diğinde maddelerin çoğunun kişinin hissettiği içsel duygular olması nedeniyle 
faktör “Bireysel Etmenler” olarak isimlendirilmiştir. 

Dört maddeden oluşan ikinci faktör toplam varyansın yaklaşık %19’unu açıklamış-
tır. Faktörün ortalaması 2.2016, özdeğeri 1.850 ve güvenirliği 0.71’dir. Faktördeki 
maddelerin yük dağılımları 0.812 ile 0.580 arasında değişmekte olup; faktördeki 

Faktör/Madde Faktör 
Yükü 

Açıklanan 
Varyans 

Özdeğeri 
Ortalama Güvenirlik 

Bireysel Etmenler 22.140 3.279 2.7419 .764 
Ailemin onay verdiği yeni bir serbest zaman aktivi-
tesine başlayabilirim. 

.761 

Dini inançlarıma uygun yeni bir serbest zaman 
aktivitesine başlayabilirim. 

.738 

Bende utangaçlık duygusu uyandırmayacak yeni bir 
serbest zaman aktivitesi yapabilirim 

.713 

Çok beceri gerektirmeyen yeni bir serbest zaman 
aktivitesini yapabilirim 

.673 

Arkadaşlarımın uygun gördüğü yeni bir serbest 
zaman aktivitesine başlayabilirim. 

.622 

Yapısal Etmenler 18.905 1.850 2.2016 .707 
Neyin mevcut olduğunu bilirsem yeni bir serbest 
zaman aktivitesi yapmak isterim 

.812 

Serbest zaman aktivitesi yapacağım tesisler çok 
kalabalık değilse yeni bir aktivite yapabilirim 

.770 

Ulaşım imkanım varsa yeni bir serbest zaman 
aktivitesi yapmak isterim. 

.701 

Maddi olanaklarım yeterliyse yeni bir serbest za-
man aktivitesi yapmak isterim. 

.580 

Sosyal Etmenler 13.029 1.360 2.4677 .521 
Tanıdığım insanların genellikle benimle birlikte 
yeni bir serbest zaman aktivitesine başlamak için 
ulaşım imkanları yok. 

.795 

Tanıdığım insanlar genellikle benimle birlikte yeni 
bir serbest zaman aktivitesine başlamak için yeterli 
beceriye sahip değillerdir. 

.711 

Tanıdığım insanlar benimle birlikte yeni bir serbest 
zaman aktivitesine başlamak için oldukça uzakta 
oturuyorlar. 

.581 

KMO %75.6 Barlett’s Test of Sphericitiy 519.928 Sig. p<0.001 Toplam varyans= 57.220  
Genel Güvenirlik =.816 Ortalama=2.5016  
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maddeler serbest zaman etkinliği için ulaşım, kalabalık ve maddi olanaklar gibi 
yapısal sorunlarla ilgilidir. Bu nedenle faktöre “Yapısal Etmenler” ismi verilmiştir. 

Üç maddeden oluşan son faktör ise varyansın %13’ünü açıklamıştır. Faktörün öz-
değeri 1.360, ortalaması 2.167 ve güvenirliği 0.52’dir. Faktördeki maddelerin yük 
dağılımı 0.795 ile 0.581 arasında değişmektedir. Faktördeki maddeler incelendiği 
bireylerin çevresinde yer alan diğer insanlarla ilgili olduğu belirlendiği için orijinal 
ölçekte kişilerarası olarak ifade edilmesine rağmen bu çalışmada faktöre “Sosyal 
Etmenler” ismi verilmiştir. 

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan üç faktörlü yapı, doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) yapılarak da kontrol edilmiştir. DFA’ne ilişkin bulgular Tablo 3’de yer 
almaktadır. DFA sonucunda uyum iyilikleri X²=76.23 df=51 X²/df=1.49 
RMSEA=0.063 GFI=0.91 AGFI=0.86 NNFI=0.90 CFI=0.92 IFI=0.93 SRMR=0.073 
olarak gerçekleşmiştir. Genel olarak standardize yüklerin 0.40 ve hatta 0.50’nin 
üzerinde olması tercih edilmektedir. DFA’da yer alan gözlenen değişkenlerin stan-
dardize yükleri 0.33 ile 0.71 arasında değişmesine rağmen; tüm gözlenen değiş-
kenler istatistiksel olarak anlamlı olduğu için (t-değeri >1.96) standardize yükleri 
0,40’ın altında olan bir adet gözlenen değişken analizden çıkartılmamıştır. 

Yakınsak geçerlilik için CR’ın AVE’den, AVE’nin ise 0.50’den büyük olması; ayırte-
dici geçerlilik için ise MSV< AVE ve ASV < AVE olması gerekmektedir. AVE’nin 
0.50’den büyük olma koşulu hariç, tüm önkoşullara üç faktörlü yapının sahip oldu-
ğu Tablo 3’de görülmektedir. Bu değerlere bağlı olarak DFA’da yer alan bireysel 
etmenler, yapısal etmenler ve sosyal etmenler olarak adlandırılan gizil (latent) 
değişkenler için hem yakınsak hem de ayırtedici geçerliliğin sağlandığını söylemek 
mümkündür.  

Ayrıca X²/df’nin2’nin ve RMSEA’nın 0,07’nin altında olması; GFI, CFI ve IFI’nin 
0.90’ın üzerinde olması; SRMR’nin 0.10’in altında olması nedeniyle uyum iyilikle-
rine bağlı olarak üç faktörlü yapının kabul edilebilir olduğunu söylemek mümkün-
dür.  
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Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

St. 
Değeri 

t-
değeri 

AVE MSV ASV CR 

Bireysel Etmenler .40 .25 .18 .76 

Ailemin onay verdiği yeni bir serbest zaman 
aktivitesine başlayabilirim. .63 6.87 

Dini inançlarıma uygun yeni bir serbest zaman 
aktivitesine başlayabilirim. .58 6.24 

Bende utangaçlık duygusu uyandırmayacak 
yeni bir serbest zaman aktivitesi yapabilirim .61 6.59 

Çok beceri gerektirmeyen yeni bir serbest 
zaman aktivitesini yapabilirim .68 7.52 

Arkadaşlarımın uygun gördüğü yeni bir serbest 
zaman aktivitesine başlayabilirim. .63 6.81 

Yapısal Etmenler 
40 .10 .17 .72 

Neyin mevcut olduğunu bilirsem yeni bir ser-
best zaman aktivitesi yapmak isterim .76 8.07 

Serbest zaman aktivitesi yapacağım tesisler çok 
kalabalık değilse yeni bir aktivite yapabilirim .57 5.91 

Ulaşım imkanım varsa yeni bir serbest zaman 
aktivitesi yapmak isterim. .69 7.27 

Maddi olanaklarım yeterliyse yeni bir serbest 
zaman aktivitesi yapmak isterim. .47 4.78 

Sosyal Etmenler 
.27 .25 .09 .50 

Tanıdığım insanların genellikle benimle birlikte 
yeni bir serbest zaman aktivitesine başlamak 
için ulaşım imkanları yok. 

.45 3.78 

Tanıdığım insanlar genellikle benimle birlikte 
yeni bir serbest zaman aktivitesine başlamak 
için yeterli beceriye sahip değillerdir. 

.33 2.92 

Tanıdığım insanlar benimle birlikte yeni bir 
serbest zaman aktivitesine başlamak için ol-
dukça uzakta oturuyorlar. 

.71 5.01 

Not: AVE= Average Variance Extracted, MSV= Maximum Shared Squared Variance,  
ASV= Average Shared Square Variance, CR=Convergent Validity 

AS1 olarak ifade edilen insanların neden yeni bir rekreasyon etkinliğine katılma-
dıklarına ilişkin araştırma sorusunun cevabı yapılan analizlere bağlı olarak Bireysel 
Etmenler, Yapısal Etmenler ve Sosyal Etmenler olarak verilmiştir. 

SONUÇ 

İnsanlar çeşitli nedenlerle yeni bir boş zaman etkinliğine katılmaktan uzak dur-
maktadırlar. Adıyaman Üniversitesi’nde görevli akademik ve idari personel üze-
rinde gerçekleştirilen bu araştırma da insanların neden yeni bir rekreasyon etkin-
liğine katılmadıkları “Kısıtlar Teorisi” esas alınarak belirlenmiştir. Araştırma so-
nuçları insanların bireysel, yapısal veya sosyal etmenler nedeniyle yeni bir rekre-
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asyon etkinliğine katılmadıklarını göstermektedir. Bu bulgu rekreasyonel faaliyet-
lerine katılımda bireylerin fizyolojik özellikleri, ruhsal durumları ve negatif içsel 
deneyimleri;  organizasyonel unsurlar, alanın durumu ve yan unsurların etkili 
olduğunu ileri süre Tütüncü vd.’nin (2011) çalışması ile de örtüşmektedir.  

İnsanların hem mevcut hem de yeni rekreasyon etkinliklerine katılmalarını sağla-
mak için Kısıtlar Teorisi kapsamında belirlenen nedenlerin ortadan kaldırılması 
yararlı olacaktır. Bireysel Etkenleri azaltmak için insanların kendilerini rahat his-
sedebilecekleri, aile yaşantılarına ve kültürlerine uygun, beceri gerekliliği azdan 
fazlaya doğru değişen rekreasyon etkinliklerinin düzenlenmesi önerilebilir. Yapısal 
Etkenleri azaltmak için ise insanların maddi imkanları ile rahatlıkla gerçekleştire-
bilecekleri, toplu taşıma ile ulaşılabilir olan etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkin-
liklerden insanların haberdar edilmesi önerilebilir. 

Bireyler aile ve arkadaşlarıyla birlikte olmak amacıyla özellikle açık hava rekreas-
yon faaliyetlerine katılmaktadırlar (Tütüncü ve Aydın 2014). Ancak aile bireyleri-
nin veya arkadaşlarının rekreasyon faaliyetlerine ilgi duymaması bireylerin de 
rekreasyon faaliyetlerine katılımını engelleyen sosyal bir etken olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu tür sosyal etkenlerin rekreasyon faaliyetlerine katılım üzerindeki 
olumsuz etkisini azaltmak için rekreasyon etkinliklerinde yeni arkadaşlıklar kura-
bilecekleri yönünde bir algı oluşturulursa bireyler sadece tanıdıkları ile rekreasyon 
etkinliklerine katılabileceklerinin ötesinde, rekreasyon etkinliklerine katılarak 
yeni arkadaş edineceklerine düşünebilirler. Böylelikle yeni bir rekreasyon aktivite-
sine katılmak için daha istekli olmaları mümkün olacaktır. 

Toplanan verinin, belirlenen örneklem büyüklüğünden küçük olması nedeniyle 
araştırma sonuçlarının Adıyaman Üniversitesi’ndeki tüm akademik ve idare per-
sonele genellenmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle araştırma sonuçlarına bağlı 
olarak yapılan çıkarımlar sadece araştırmaya katılan idari ve akademik personele 
genellenebilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda evreni temsil eden bir örnek-
leme ulaşılabilmesi durumunda genelleme yapılabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca 
yapılacak çalışmalarda insanların yeni bir boş zaman etkinliklerine katılmak yerine 
zamanlarını nasıl değerlendirdiklerine ilişkin ifadelere de yer verilmesi araştırma 
bulgularının zenginleşmesini sağlayabilir. 

KAYNAKÇA 

Amman, T., Aykora, E., Tekin, G., & Kılıç, M. (2010). Açık ve kapalı alan rekreasyoncularının denetim 
odağı ve benlik tasarımı açısından karşılaştırılması. Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri 
Dergisi, 2(2), 1-13. 

Aşıkkutlu, H. S., Müderrisoğlu, H. (2010). Rekreasyonel Kısıtlayıcıların Belirlenmesi: Ankara Harikalar 
Diyarı Parkı Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 12(18), 11-19. 

Bowles, H.R., Marrow jr, J.R., Leonard, B.L., Hawkins, M., ve Couzelis, P.M. (2002). The Association 
between Physical Activity Behavior and Commonly Reported Barriers in a Worksite Population, 
Research Quarterly for Exercise and Sport, 73 (4): 464-470,  

Burton, N. W., & Turrell, G. (2000). Occupation, hours worked, and leisure-time physical 
activity. Preventive medicine, 31(6): 673-681. 



Araştırma Bildirileri 189 

Chiu, F. R., Wang, C. Y., Huang, Y. C., & Chen, Y. K. (2011). Developing a case-based reasoning system of 
leisure constraints. Information Technology Journal, 10(3), 541-548. 

Chiu, F. R., Wang, C. Y., (2011). A case-based reasoning system with two-dimensional reduction 
techniques for classification of leisure constraints. International Conference on Financial 
Management and Economics, 11(1), 236-240. 

Doğan, T., & Eryılmaz, A. (2012). Akademisyenlerde İşle İlgili Temel İhtiyaç Doyumu ve Öznel İyi 
Oluş. Ege Academic Review, 12(3), 383-389. 

Feather, P., & Shaw, W. D. (1999). Estimating the cost of leisure time for recreation demand 
models. Journal of Environmental Economics and management, 38(1), 49-65. 

Godbey, G., Crawford, D. W., & Shen, X. S. (2010). Assessing hierarchical leisure constraints theory after 
two decades. Journal of Leisure Research, 42(1), 111-134. 

Hung, K., & Petrick, J.F. (2010). Developing a measurement scale for constraints to cruising. Annals of 
Tourism Research, 37(1), 206-228 

Kim, J., Chun, S., Heo, J., Lee, S., & Han, A. (2016). Contribution of leisure-time physical activity on 
psychological benefits among elderly immigrants. Applied Research in Quality of Life, 11(2), 
461-470. 

Nebioğlu, F., Tekin, A., Akçakoyun, F., Altay, B., Ünal, H., & Ataçocuğu, M. (2006). Turizm 
Destinasyonunda Bulunma Kriterine Göre Belediye Rekreasyon Hizmetlerinin 
Karşılaştırılması. Uluslararası insan Bilimleri Dergisi, 6(1), 848-857. 

Raymore, L. A., Godbey, G., Crawford, D. W., & von Eye, A. (1993). Nature and process of leisure 
constraints: An empirical test. Leisure Sciences, 15, 99–113. 

Reichert, F. F., Barros, A. J., Domingues, M. R., & Hallal, P. C. (2007). The role of perceived personal 
barriers to engagement in leisure-time physical activity. American journal of public 
health, 97(3), 515-519. 

Tsai, E. H., & Coleman, D. J. (1999). Leisure constraints of Chinese immigrants: An exploratory 
study. Loisir et societe/Society and Leisure, 22(1), 243-264. 

Tütüncü, Ö., & Aydın, İ. (2014). Toplum ve açık hava rekreasyon faaliyeleri: ABD Örneği. Anatolia: 
Turizm Araştırmaları Dergisi, 25 (1), 118-120. 

Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Avcı, N., & Taş, İ. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon 
Faaliyetlerine Katılımını Etkileyen Unsurların Analizi. Spor Bilimleri Dergisi, 22 (2), 69-83. 



4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 
9 – 12 Kasım 2017, Kuşadası, Aydın 

Bütün hakları saklıdır 
ISBN: 978-975-441-500-1 

Rekreasyon Kalitesinin Saptanmasında Görsel-Algısal 

ve Estetik Arazi Formunun Kullanılması1 

Taki Can METİN 
Kırklareli Üniversitesi, Turizm Fakültesi,  

Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı 

E-posta: takicanmetin@gmail.com

Alper ÇABUK 
Anadolu Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi,  

Restorasyon Anabilim Dalı 

E-posta: acabuk@anadolu.edu.tr

ÖZ 

Bu çalışma açık alan rekreasyon kalitesini oluşturduğu öngörülen estetik (doğallık, 
kuşatma, renk, çizgi, çeşitlilik, sakinlik) – algısal (uyarıcılık, memnuniyet, güvenlik, 
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ler) ana değişkenleri ve bu değişkenleri şekillendiren alt değişkenlerle konumsal 
olarak puanlama üzerinden ölçmeyi amaçlayan arazi formunun oluşturulması ve 
uygulamada örneklendirilmesini amaçlamaktadır. Buna göre 8-25 Nisan 2016 ve 
10-18 2016 Haziran tarihlerinde İzmir ili Karaburun ilçe sınırları içerisinde söz konu-
su form ile arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler
coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılarak haritalanmıştır. Böylece Karaburun yarı-
madasının genel açık alan rekreasyon kalitesine ilişkin bir değerlendirmenin yanı sı-
ra plaj, kamp alanı ve manzaraya ilişkin açık alan rekreasyon kalitesi haritaları ko-
numsal bazda ortaya konmuştur. Bu bakımdan çalışmada kullanılan arazi formu-
nungeliştirilmesi hem yerel yönetimler hem planlamada karar verici kurumlar için
önem arz etmektedir.

Anahtar Sözcükler: Rekreasyon, Açık alan rekreasyonu, Rekreasyon kalitesi, Kara-
burun 

GİRİŞ 

Açık alan rekreasyon faaliyetlerinde kaliteyi belirleyen unsurlar çevre ya da 

insan kaynaklı olabilir. Bu anlamda insan kaynaklı olarak rekreasyon kalitesi-

nin etkilenmesinde; bireyin görsel yada duyusal olarak hissettiği insan varlığı 

1Bu çalışma Metin, T.C. (2017). Rekreasyon fırsat dağılımı ve planlamasında yöntem arayışları: Karaburun 
yarımadası örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

künye bilgili doktora tezi ve Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında 1509E615 nolu 

proje tarafından üretilmiştir. 

mailto:acabuk@anadolu.edu.tr


Araştırma Bildirileri 191 

ve söz konusu insanların hangi rekreasyon aktivitelerinde bulunduğu önem arz 

etmektedir. Örneğin bisiklet kullanımının yoğun olduğu bir patikada yürüyüş 

ya da koşu yapmak her iki taraf içinde zorlayıcı ya da yaralanmalara neden 

olabilecek olayların gelişmesine sebebiyet verebilir. Bu nedenle bu tip alanlarda 

kalabalık yönetiminin rekreasyon planlamasında değerlendirilmesi rekreasyon 

kalitesi açısından oldukça önemlidir. Nitekim yapılan çalışmalarda rekreasyon 

kalitesini saptamak için genellikle açık alanda bir rekreasyon alanının aynı açı-

dan çekilmiş; insan ve aktivite yoğunluğu farklı olan fotoğrafları rekreasyon 

kullanıcılarına gösterilerek en çok hangi fotoğraftaki alanda bulunmayı tercih 

ettikleri sorulmuştur. Kullanıcılardan gelen tercihlerde genellikle insan yoğun-

luğunun olmadığı aktivite bakımından kendi tercih ettiği aktivitenin gerçekleş-

tirilmesine engel yada zorluk yaratan aktivitelerin bulunmadığı fotoğrafların 

seçildiği görülmüştür (Manning, Valliere, Wang, 1999; Manning, 1999; Manning 

ve Freimund, 2004). Bu nedenle açık alan rekreasyonu potansiyeli olan alanlar-

da aktivite tiplerinin belirlenmesi, kalabalık yönetiminin etkin biçimde uygu-

lanması ve buna yönelik rekreasyon planlamasının gerçekleştirilmesi rekreas-

yon kalitesini olumlu biçimde etkileyebilecektir. Bunun dışında aktivite tipine 

göre de aktivitenin içeriğinde yer alan değişkenlerin doğrudan söz konusu ak-

tivitenin kalitesine etki ettiği de söylenebilir. Nitekim Adamowicz vd., (1997) 

avcılık aktivitesinde rekreasyon kalitesini belirlemeye yönelik kullanıcılar üze-

rine yaptığı çalışmasında av hayvanlarının sık görülüp görülmediği, diğer avcı-

larla karşılaşmanın sık olup olmadığı, avlanma için belirlenen rotaların veya 

yolların kalitesi ve av alanlarının uzaklığı gibi faktörlere odaklanmıştır. Çalış-

maya göre söz konusu faktörler avcılık aktivitesinin kalitesini belirlemektedir. 

Diğer taraftan daha geniş bir perspektifle açık alan rekreasyon alanlarının kali-

tesini ölçen çevresel faktörler ya da değişkenlerde bulunmaktadır. Bu değişken-

ler aktivite ya da kullanıcı tercihlerinin ötesinde çevrenin kalitesi, manzara, 

iklim, kirlilik, doğal varlıklar vb. doğal arz kaynaklı faktörleri temsil etmekte-

dir. Bu noktada rekreasyon planlamasında koruma kullanma dengesinin oluş-

ması ve doğal arz kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından rekreasyon kalite-

sinin arz kaynaklı ve genel rekreasyon kalitesini üst düzeyde tutabilecek biçim-

de tasarımının gerçekleştirilmesi önemlidir. Nitekim bu konuda yapılan çalış-

maların pek çoğu rekreasyon alanında ki peyzaj karakterleri ve doğal kaynakla-

rın varlığı konusuna odaklanmaktadır. Çalışmaların çoğunda rekreasyona uy-

gunluk konusu belirlenmeye çalışılsa da rekreasyona uygunluğun bulunduğu 

alanda rekreasyon kalitesi konusunda belirli bir söylem geliştirilebilecektir. Bu 

nedenle rekreasyon alanlarının uygunluklarına yönelik yöntemleri içeren ça-

lışmaları incelemekte fayda vardır. 
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Rekreasyonel alan kullanımı için uygunluğun saptanmasını belirleyen yöntem-

lerden biri Golany’nin (1976, Akt. Demircioğlu, 2010) ekolojik hücreleme yön-

temidir. Bu yöntemde fiziki, çevresel, sosyo-ekonomik ve ulaşım ölçütleri şek-

linde belirlenen ana sınıflar altındaki ölçütlere göre uygunluk için veriler top-

lanmaktadır. Bundan sonraki aşamada bu ölçütler puanlandırılır ve puanlar 

harita üzerinde işaretlenir. Sonra hücrelere girilen bu puanlardan en yüksek 

olanlar ve alternatif alanlar değerlendirilerek alanın uygunluğu belirlenebilir. 

Ekolojik hücreleme yöntemine ilişkin puanlama ölçütleri Tablo 1’de yer almak-

tadır (Demircioğlu, 2010: 10). 

Tablo 1.Ekolojik hücreleme yöntemi ölçütleri 

Fiziki Ölçütler 

Topografya 

Eğim 

Toprak Durumu 

Arazi Uygunluğu 

İklim Tipleri 

Jeolojik Özellikler 

Su Kaynakları 

Arazideki Değişimler 

Çevresel Ölçütler 

Fauna 

Peyzaj Potansiyeli 

Hava Kirliliği 

Gürültü Kirliliği 

Su 

Tarihi ve Doğal Sitler 

Bitki Türleri Dağılımı 

Sosyo-Ekonomik Ölçütler 

Nüfus Yapısı 

Kültürel Özellikler 

Gelir Grupları 

İş Olanakları 

Arazi Fiyatları 

Bölgeleme Durumu 

Mevcut Arazi Kullanımı 

Arazi Uygunluğu 

Konut Piyasası 

Arazi Mülkiyet Durumu 

Ulaşım Ölçütleri Ulaşım Sistemi 
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Ulaşıma Yakınlık 

Kent Merkezine Yakınlık 

Kamu Tesislerine Yakınlık 

Arıtma Tesislerine Yakınlık 

Enerji Kaynaklarına Yakınlık 

Eğitim Olanaklarının Dağılımı 

Steiner (2008) modelde kullanılan envanter verilerinin değerlendirmesinde 

Mcharg (1969) tarafından geliştirilen uygunluk kriterlerini kullanmaktadır. Bu 

kriterler Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2.Ekolojik Planlamada Temel Faktörler 
İklim Sıcaklık, nem, yağış, rüzgâr (hızı-yönü-süresi), 

ilk ve son çiğ, kar, don, sis, kasırga, fırtınalar 

Jeoloji Kayalar, formasyonlar, kesitler, özellikler, sis-

mik aktiviteler, depremler, toprak kayması, 

çamur kayması 

Yüzey Suyu Hidrolojisi Suyun niteliği ve niceliği, taban suyu, su varlığı 

ile ilgili jeolojik formasyonlar 

Fizyografi Fizyografik bölgeler, alt bölgeler, özellikler, 

konturlar, eğim, bakı, drenaj, sayısal arazi mo-

delleri 

Yüzey Hidrolojisi Okyanus, göl, nehir, dere, akarsu (debisi, akış 

düzeni, yoğunluğu), bataklık, sulak alanlar, 

taşkın 

Toprak Toprak özellikleri, mevsimlere göre taban suyu 

seviyesi, ana kaya derinliği, asidikte, alkalini 

dite 

Vejetasyon Bitki toplulukları (türler, kompozisyon, yayılım, 

yas, konum, görsel özellikleri), tür sayısı, varsa 

nadir ve tehlikede olan türler 

Yaban Hayatı Habitat, hayvan popülasyonu, nüfus verileri, 

nadir ve tehlikede olan türler 

İnsan Etnografik geçmiş, göçler, güncel arazi kullanı-

mı, mevcut altyapı sistemi, ekonomik koşullar, 

nüfus özellikleri 

Son olarak, ekolojik ölçütlerin esas alındığı peyzaj değerlendirme kıstaslarına 

benzer biçimde Gülez’in (1990) geliştirdiği orman içi rekreasyon potansiyelinin 

değerlendirilmesine ilişkin bir yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemde de belirle-

nen kıstaslar üzerinden verilen puanlamaların yerleştirildiği bir formül yardı-

mıyla o alanın rekreasyon potansiyeli konusunda planlamacılara çeşitli karar 

yetenekleri kazandırılabilir. Bunun dışında verilen puanlar yardımıyla düşük 
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puanlı yerlerde koruma ve kullanım dengesine ilişkin tedbirlerin alınması söz 

konusu olabilecektir. 

Sözü edilen formül bir alana ait peyzaj değeri, iklim değeri, ulaşılabilirlik, rek-

reatif kolaylık ve olumsuz etkenler gibi ana kıstaslardan elde edilen puanların 

toplanması sonucunda alanın rekreasyon potansiyelini yüzdelik değer üzerin-

den elde edilmesine dayanmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada rekreasyon kalitesini belirlemek için Şahin (2011) ‘in yürütücülü-

ğünü gerçekleştirdiği “İl Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Turizm 

/Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi” isimli projede yer alan görsel-

algısal-estetik ana temalı arazi sörveyinden yararlanılmıştır. Bu form algısal ve 

görsel niteliklere arazide araştırmayı yapan kişinin farklı nitelikteki peyzaj alan-

larında puanlama yapmasına imkan vermektedir. Bu nitelikler aynı zamanda 

doğada doğruluğu gözlemlenebilir kesine yakın saptamaların yapılmasını sağ-

lamaktadır. Örneğin; arazi sörveyinin yapıldığı noktada arazi formunun nasıl 

bir yapıda olduğu açık bir şekilde gözlemlenebilir. Bir diğer örnekte bir ovanın 

bitiminde dik bir yamaç görüldüğünde buranın alçak, orta ya da yüksek röliyef 

olduğu açık bir biçimde gözlemlenebilir. Örneklerde de görüldüğü üzere söz 

konusu nitelikler çevrenin algısal ya da görsel nitelikleri konusunda bilgiler 

içermektedir.  

Bu aşamada arazi sörveyi yoluyla mevcut rekreasyon arzı ve rekreasyon kalitesi 

belirlenmeye çalışılmaktadır. Söz konusu arazi sörveyi alanın görsel, algısal ve 

estetik değerlerini tespit etmeye yönelik bazı göstergeleri içermektedir. Bu gös-

tergeler arazi çalışması sırasında; değişen peyzaj görünümü ve öğelerine bağlı 

olarak CBS’de ilgili koordinat noktalarının işaretlenmesi ve puanlanması ile 

konumsal anlamda işlevsel hale gelmektedir. Görsel, algısal ve estetik değerleri 

puanlama sistemini gösteren arazi sörveyi formu EK-1’de yer almaktadır. Buna 

göre puanlama sistemi Şahin’inkinden farklı olarak açık alan rekreasyon tercih-

leri göz önünde bulundurulmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. 

Arazi çalışması sırasında kullanılan sözü edilen arazi sörveyi formu ile hem 

rekreasyon arzını oluşturan peyzaj öğeleri somut olarak tespit edilmiş hem de 

bu öğelere bağlı olarak görsel, algısal ve estetik değerlere ilişkin peyzaj öğesi ve 

çevresinin puanlanması yapılarak çalışma bölgesinde yer alan farklı alanlarda 

rekreasyon kalitesine ilişkin saptamalar gerçekleştirilmektedir.  
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Verilerin analiz edilebilmesi için puanların değerlendirilmesinde; arazi sörve-

yindeki her koordinat için görsel, algısal ve estetik değerlere ilişkin puanların 

toplamı Tablo 3’deki puan skalasına (5’li eşit aralıklı ölçek) göre açık alan rek-

reasyon kalitesine ilişkin bir sonuç vereceği düşünülmüştür. Böylelikle çalışma 

bölgesinde açık alaların genel rekreasyon kalitesinin belirlenmeside sağlanacak-

tır.  

Tablo 3.Rekreasyon Kalitesi Puan Skalası 
Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok iyi 

(0>X<=1) (1>X<=2) (2>X<=3) (3>X<=4) (4>X<=5) 

X değeri = (Estetik algısal değişkenlerin puan toplamı + Görsel değişkenler puan toplamı) / değiş-

ken sayısı (16) 

Örneklem ve Arazi Sörveyi 

8-25 Nisan 2016 ve 10-18 2016 Haziran tarihlerinde İzmir ili Karaburun ilçe sı-

nırları içerisinde kalan bölgede coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılarak; böl-

gedeki karayolu, stabilize yollar ve motorlu araç ile ulaşılabilen tüm alanlara

gidilmeye çalışılmıştır. Bu alanlarda rekreasyon karakterine etki edebileceği

düşünülen doğal, kültürel ve hem doğal hem kültürel peyzaj öğeleri tek tek

işaretlenerek, arazi sörveyi uygulanmıştır. Bunun yanı sıra, İzmir Büyükşehir

Belediyesi’nin oluşturduğu envanter verilerinin ve Wikilock uygulamasından

alınan rotaların doğruluğuda bu arazi sörveyinde test edilmiştir.

BULGULAR 

Şekil 1’de Karaburun Yarımadası’ndaki rekreasyon kalitesi gösterilmiştir. Rek-

reasyon kalitesine ilişkin skala sırasıyla çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi şeklinde 

verilmiştir. Skalada bu değerleri belirlemek için yukarıda sıralanan Çeşme – 

Urla – Karaburun Yarımadaları görsel, algısal, estetik değerlere ait puanlama-

dan yararlanılmıştır. Buna göre haritaya bakıldığında genel olarak Yarıma-

da’daki rekreasyon kalitesinin iyi ve orta seviyede olduğu, rekreasyon kalitesi 

bakımından çok kötü değerinin bulunmadığı, A1, B1, C1 ve C2, C3 ızgaraların-

da rekreasyon kalitesinin çok iyi olduğu görülmektedir. Ayrıca yine haritaya 

bakıldığında kentsel dokunun arttığı alanlarda çok iyi rekreasyon kalitesinin 

bulunmadığına ilişkin bir yargıda öngörülebilir.  
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Şekil 1.Karaburun Rekreasyon Kalitesi Haritası 

Şekil 2’de Karaburun Yarımadası’nda yer alan plajların rekreasyon kalitesi ba-

kımından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Buna göre harita incelendiğinde 

Yarımada’nın batı kısmında yer alan plajlarda rekreasyon kalitesinin orta; do-

ğusunda yer alan plajlarda ise iyi olarak dağılım gösterdiği görülmektedir. Bu-

rada dikkat çeken en önemli nokta ise haritanın kuzeyinde B1 ızgarasında kalan 

bölgedeki plajların rekreasyon kalitesi bakımından oldukça iyi durumda olma-

sıdır. Genel olarak haritada Karaburun yarımadasında plajlar bakımından rek-

reasyon kalitesinin yüksek olduğu mevkilerin kuzey ve kuzey batı bölgeleri 

olduğu öngörülebilir. Buna ek olarak; bu alanların daha öncede ifade edildiği 

üzere genellikle bakir plaj olma özelliğine sahip olduğu bilinmektedir. 
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Şekil 2.Karaburun Plaj - Rekreasyon Kalitesi Haritası 

Şekil 3’de Karaburun Yarımadası’nda yer alan manzara noktalarının rekreasyon 

kalitesi bakımından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Harita incelendiğinde 

genel olarak Yarımada’daki bakı noktalarının rekreasyon kalitesi bakımından 

oldukça iyi olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra özellikle Akdağ, Sarpıncık gibi 

mevkilerde rakımın yüksek olması nedeniyle Yarımada ve çevresine hakim 

bakı noktalarının olduğu ve bu noktaların manzara gibi rekreasyon fırsatlarının 

kalitesi bakımından oldukça yüksek değerlere sahip olduğu görülmektedir.  
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Şekil 3.Karaburun Manzara - Rekreasyon Kalitesi Haritası 

Şekil 4’de Karaburun Yarımadası’nda yer alan kamp alanlarının rekreasyon 

kalitesi bakımından değerlendirilmesine yer verilmiştir. Harita incelendiğinde 

genel olarak kamp alanı rekreasyon kalitesinin Yarımada’da iyi ölçekte yer 

aldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, özellikle B1 ızgarasında yer alan bölge-

nin, hem kamp alanı bölgesinin çokluğu hem de kalitesi bakımından oldukça 

iyi nitelikte bir alan özelliğine sahip olduğu görülmektedir. Buradan hareketler 

özellikle yarımadanın kuzeyinde yer alan alanlarda kamp ve kampa ilişkin 

rekreasyon planlamasının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  
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Şekil 4.Karaburun Kamp Alanı - Rekreasyon Kalitesi Haritası 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Rekreasyon kalitesi üzerine yapılan çalışmaların bir bölümü birey davranışları ve 

tatminine dayalı olarak ilerlediği bilinmektedir. Ancak açık alan rekreasyonunda 

arz yönlü olarak kalitenin ve olanakların saptanmasına yönelikte birçok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmaların önemli yanı sadece kaliteyi işaret etmeleri değil; 

aynı zamanda koruma – kullanma dengesini sağlayabilmek için nasıl bir planlama 

yapılması gerektiği, nasıl bir altyapıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi gibi 

konulara da çözüm önerileri sağlamaktadır. Bu anlamda rekreasyon kalitesini be-

lirleyen yöntem, araç ve modellerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada açık alan rekreasyon kalitesinin belirlenmesi için kullanılan görsel-

algısal-estetik arazi formu içerik anlamında hem insanlar için kaliteyi belirleyen 

coğrafi kaynakların varlığı ve niceliğini hem de insanların hisleriyle algılayabildiği 

güvenlik, konumun hangi dominant özellikler gösterdiği, ses vb. konuların yanı sıra 

sakinlik, görünen coğrafi kaynakların formuyla ilgili estetik bakışı yansıtan değiş-

kenleri ele almaktadır. Dolayısıyla söz konusu formun açık alan rekreasyon kalite-

sine etki eden değişkenleri kapsadığı düşünülmektedir. Elbette bu değişkenler 

güncellenebilir olduğu söylenebilir. Ancak özellikle CBS’nin yardımıyla bir bölgede 
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açık alan rekreasyon kalitesinin saptanması anlamında yöntemin özgün bir yakla-

şım içerdiği düşünülmektedir. 

Bulgular kısmındagörüldüğü üzere Karaburun yarımadasında rekreasyon kaynağı 

olan plaj, kamp alanları ve manzara imkanına sahip yerler haritada gösterilmiştir. 

Bu yerler üzerinden görsel-algısal ve estetik arazi formunun puanlamasıyla yapılan 

değerlendirmede plaj, manzara, kamp alanlarına ilişkin bir kalite değerlendirmesi-

ne başvurulmuştur. Buna göre yarımadada ki plajların genel olarak yarımadanın 

kuzeyi ve kuzey batısında daha iyi rekreasyon kalitesine hakim olduğu görülmüş-

tür. Bunun nedeni gerek arazi formları gerekse sakinlik bakımından bu bölgelerin 

daha avantajlı olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Diğer taraftan Karaburun 

yarımadasının engebeli yapısından kaynaklı pek çok konumda genel bakı terasları 

bulunmaktadır. Bu durum yine pek çok konumda manzara bakımından değerli 

fırsatlar tanımaktadır. Son olarak yarımadanın kırsal kimliğinin yoğun olması açık 

alanda kamp yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu anlamda da yarımadayı değer-

lendirdiğimizde genellikle açık alan kamp yeri kalitesinin iyi olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada geliştirilen rekreasyon kalitesine ilişkin ölçeğin hem farklı coğrafi 

özellikler gösteren alanlarda hem de kente daha yakın kırsal alanlarda yeniden 

değerlendirilmesi önemlidir. Böylece söz konusu ölçeğin eksik ya da hatalı yanları 

tespit edilebilir. Ayrıca bu ölçeğin daha iyi hale getirilmesi hem yerel yönetimler 

hem de planlamayla ilgili devlet kurumlarının paydaşlarına önemli bilgiler sağla-

yabilecektir. Şöyle ki bir alanda rekreasyon kalitesinin aktivite bazında tespit 

edilmesiyle birlikte; o bölgeye uygun alt yapı yatırımının sağlanması ve uygun 

planlama koşullarının belirlenmesi sağlanabilir. Böylece rekreasyon kalitesinin 

belirlendiği bölgelerde hem verimli yatırımların yapılması hem de koruma kullan-

ma dengesinin gözetilerek doğru altyapının fiziksel planlara yansıtılması sağlanmış 

olabilecektir.  
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ÖZ 

Rekreatif amaçlı gerçekleştirilen sporun, sosyal ve kültürel yaşamını etkilediğine dikkat çe-
kilmektedir. Bunun yanında, sağlıklı ve zinde olma güdüleri spora katılımda önemli etkenler 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma rekreatif amaçlı spor yapan bireylerde, dinlence faali-
yetlerinin ve temel psikolojik ihtiyaçların zindeliğe etkisini anlamaya yönelik olarak gerçek-
leştirilmiştir. Spor merkezinde gönüllü olarak anketi doldurmayı kabul eden 573 kişiye uy-
gulanmıştır. Alan araştırması yöntemi kapsamında yapılandırılmış anket tekniği kullanılmış-
tır.Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Korelasyon analizinden sonucuna 
göre zindelik, dinlence ve temel psikolojik ihtiyaçların boyutları arasında anlamlı ve pozitif 
ilişki olduğu belirlenmiştir. Hiyerarşik regresyon analizi sonucunda rekreatif amaçlı spor ya-
panların zindeliğine dinlence faaliyetlerinin ve temel psikolojik ihtiyaçlarıntüm boyutlarının 
etkisi olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar sözcükler: Zindelik, dinlence, temel psikolojik ihtiyaçlar
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GİRİŞ 

Öznel zindelik kavramı, pozitif psikolojinin önemli bileşenlerinden biri olmasının 

yanında bireylerin sahip olması gereken özelliklerden biridir (Ryan ve Frederick, 

1997). Kişinin kendini iyi hissetmesi, enerji dolu olması ve canlılık hisleriyle ortaya 

çıkan özgün deneyimlere dayalı, olumlu bir duygusal yapı olarak tanımlanabilir 

(Ryan ve Frederick, 1997). Zihinsel pozitif enerjinin varlığı olarak tanımlanabile-

cek ve içsel kaynaklardan edinilen öznel zindelik, canlı, neşeli, uyarılmış, enerji 

dolu ve diri bireyleri ifade etmektedir (Fini, Kavousian ve diğ., 2010).  Zindelik; 

ulaşılacak bir amaç değil ancak muhafaza edilmesi gereken ve yaşam kalitesini 

artırmak için yapılan bilinçli seçimlerle devam eden bir süreçtir (Sulphey,2014). 

Kendilerini öznel olarak zinde hisseden bireyler tüm etkinlikleri ve sorumlu olduk-

ları işleri yerine getirmek için daha canlı ve uyanık olduklarını belirtmekte (Bostic, 

ve diğ., 2000), stresle daha kolay baş edebilmekte ve zihinsel yönden daha sağlıklı 

olduklarını düşünmektedirler (Ryan ve Frederick, 1997). İyilik hali yüksek olan 

kişiler, spiritüellik, değer duygusu, kontrol duygusu, mantıksal inançlar, duyarlık, 

cinsel kimlik, entelektüel uyarılma, öz bakım, espri becerisi, beslenme, spor yapma, 

stres yönetimi, iş tatmini, hobiler, arkadaşlık ve aşk boyutlarında da yüksek per-

formans göstermektedirler (Myers ve diğ., 2000). Öznel zindeliğin bireyin farkın-

dalığını artırdığı (Brown ve Ryan, 2004; Ortner ve diğ., 2007) ve anı yaşamaya 

katkı sağlayabileceği ifade edilmektedir. 

Fiziksel aktivite, biyolojik, çevresel, sosyal ve psikolojik etkilerin karmaşık olarak 

etkileşimini içermektedir (BiddleveMutrie, 2001). Kişileri spora güdüleyen etken-

lerin incelenmesi,spor psikolojisindeki başlıca konular arasındadır (BiddleveMut-

rie, 2001). Bu bağlamda, Öz Belirleme Kuramı (ÖBK-SDT, Self DeterminationThe-

ory) insan motivasyonunu açıklamaya çalışan birkuram olarak dikkat çekmektedir 

(Deci&Ryan, 1985). ÖBK’nin temeli, insan motivasyonunun özerk (kendi belirledi-

ği) veya kontrol ettiği ölçüde değiştiği önermesine dayanmaktadır. ÖBK, üç tür 

motivasyonun varlığını önermektedir. Bunlar: içsel motivasyon, dışsal motivasyon 

ve amotivasyon olarak sıralanabilir. Farklı alanlarda yapılan çalışmalar özgür irade 

özelliği taşıyan davranışların daha yüksek seviyelerde yaratıcılık (Sheldon 1995), 

yüksek ilgi, öğrenme ve zevk (Black ve Deci, 2000), daha fazla zindelik (Pelletier ve 

diğ., 2001) ve daha sağlam bir özgüvene (Kernisv.d., 2000) neden olduğunu gös-

termiştir (Erdem, 2008).   

Pressman ve diğerleri (2009) dinlence faaliyetlerini “kişilerin iş ve diğer sorumlu-

luklarından özgür kaldıklarında, gönüllü olarak yaptıkları keyifli faaliyetler” olarak 

tanımlamaktadır. Kişinin, dinlence deneyiminden keyif alması ve iyi oluş durumu, 

içinde bulunduğu koşullar ve bireysel faktörlerle (yaşam tarzı, kontrol odağı, baş 

etme stratejileri vb.) ilgilidir. Bu bağlamda, dinlence faaliyetleri olumlu duyguların 
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hissedilmesini ve kişisel dayanıklılığın (ruhsal ve bedensel) gelişmesini sağlayarak, 

hem bireyin kendi olanaklarını geliştirmesine hem de bedensel ve ruhsal iyi oluşu-

na katkı vermektedir (Haworth, 2016).  

Ayrıca dinlence faaliyeti olarak spor, bireysel kazanımlar açısından da önem taşı-

maktadır. Pressman ve diğerleri (2009) dinlence faaliyetlerini, “nefes aldıran” ve 

“onaran” olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Buna göre, özellikle stresli dönem-

lerde kişilere sığınma, mola verme ve nefes alma imkânı sağlayan faaliyetler nefes 

aldıran faaliyetler; kişilerin stresten gördüğü zararı telafi ederek iyileşmesini sağ-

layan faaliyetler de onarıcı faaliyetlerdir. Spor, kişilerin bedensel ve ruhsal yeni-

lenmesine katkısı itibariyle, onarıcı dinlence faaliyetleri arasında sayılabilir. 

Rekreatif amaçlı spor yapan bireylerde, dinlence faaliyetlerinin zindeliğe etkisini 

anlamaya yönelik bu çalışma, dinlence faaliyeti olarak spora odaklanması açısın-

dan önem taşımaktadır. Birrell (2006) sporun, doğrudan spor faaliyetlerine katıl-

sın ya da katılmasın, günümüzde pek çok kişinin sosyal ve kültürel yaşamını etki-

lediğine dikkat çekmektedir. Bu nedenle Birrell (2006) iyileştirici rekreasyon (te-

rapötik rekreasyon) ve yaşam boyunca dinlence konularına odaklanan, spor, din-

lence ve sağlık alanlarını birleştiren disiplinler arası çalışmaları önermektedir. 

Buradan yola çıkarak aşağıdaki hipotez önerilebilir: 

H1: Rekreatif amaçlı spor yapanlarda dinlence faaliyetlerinin zindeliğe anlamlı ve 

pozitif yönde bir etkisi vardır. 

Sağlıklı ve zinde olma güdüleri spora katılımda önemli etkenler olarak karşımı-

zaçıkmaktadır (Brasile ve Hedrick, 1991; Brasile ve, diğ., 1991). ÖBK’yagöre, zinde-

lik kendiliğinden var olan enerjiyi temsil etmekte olduğundan, benliğe yönelik 

psikolojik durum enerjiyi daha çok arttırmalıdır - yani, enerjiyi kendiliğinden kul-

lanılabilir hale getirmelidir. Ryan ve Deci (2008)’e göre, zindelik, temel psikolojik 

ihtiyaçlarıoluşturan faaliyetler ile uyumludur. ÖBK'de, temel psikolojik ihtiyaçlar 

yeterlilik (yani, duygu hissi), bağlılık (yani, anlamlı ve birbirine bağlı hissetme) ve 

özerklik (yani kontrollü olmaktan ziyade isteklilik hissi) olarak belirtilmiştir. Bu-

radan yola çıkarakaşağıdaki hipotez önerilebilir: 

H2: Rekreatif amaçlı spor yapanlarda temel psikolojik ihtiyaçların zindelik üzerin-

de anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi vardır. 

YÖNTEM 

Rekreatif amaçlı spor yapanların zindeliğinde dinlence faaliyetlerinin ve temel 

psikolojik ihtiyaçların rolünü belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışma 44 spor 

merkezindegönüllü olarak anketi doldurmayı kabul eden 573 kişiye uygulanmış-

tır.Araştırmada alan araştırması yöntemi kapsamında yapılandırılmış anket tekniği 
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kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların 

temel psikolojik ihtiyaçları, zindelik ve dinlence faaliyetlerine ilişkin ifadelere ve 

ikinci bölümde demografik sorulara yer verilmiştir. Ölçekler beşli Likert ölçeği ile 

yapılandırılmış 26 ifadeden oluşmaktadır. Temel psikolojik ihtiyaçlara ilişkin ifade-

ler için Ryan ve Deci (2000, 2001) tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. 

Zindelik ölçeği için Ryan ve Frederick (1997) tarafından geliştirilen ölçekTürkçe’ye 

uyarlanarak uygulanmıştır. Dinlence faaliyetlerine ilişkin ifadeler ise Pressman ve 

arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ölçek temel alınarak uygulanmıştır.  

Araştırmada elde edilen veriler istatistik programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada 

öncelikle geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Ölçeğin yapı ve yakınsak 

geçerliliği faktör analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra verilerin güve-

nirliği Cronbach’s Alpha ile test edilmiştir. Ayrıca bağımız değişkenlerin ilişkileri 

ve ayrımsama geçerliliği korelasyon analizi ile ortaya konulmuştur. Son olarak da 

değişkenlere bağlı olarak çıkarımsal analiz yapmak amacıyla hiyerarşik regresyon 

analizi yapılmıştır. 

BULGULAR 

Rekreatif amaçlı spor yapanların zindeliğinde dinlence faaliyetlerinin ve temel 

psikolojik ihtiyaçların rolünü belirlemek için gerçekleştirilen çalışmada toplam 

573 kişi yer almaktadır. Katılımcıların %41,6’sı kadın ve %58,4’ü erkektir. Katılım-

cıların yaş ortalaması 26,35±9.67’dir.  

Çalışmada, yapısal geçerliliği sınamak amacı ile verilere faktör analizi gerçekleşti-

rilmiştir. Temel psikolojik ihtiyaçlar, zindelik ve dinlence faaliyetleri değişkenleri-

ne ayrı ayrı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Temel psikolojik ihtiyaçlar veri seti 

için yapılan faktör analizindeexraction yöntemi olarak eigenvalue değerininKaiser-

Guttman yaklaşımına göre1’den daha fazla olması (Kaiser, 1960) seçeneği işaret-

lendiğinde temel psikolojik ihtiyaçlar ile ilgili olarak tek faktörün oluştuğu tespit 

edilmiştir (Tablo 1). Ancak Ryan ve Deci (2000, 2001) tarafından gerçekleştirilen 

çalışmalarda temel psikolojik ihtiyaçların 3 faktör altında oluştuğu gözlenmiştir. 

Bu doğrultuda Jolliffe’nin  (2002) yaklaşımı kapsamında eigenvalue değeri 0,70’e 

çekilmiş ve faktör analizi tekrarlanmıştır. Gerçekleştirilen ikinci faktör analizi so-

nucu temel psikolojik ihtiyaçların üç faktör altında toplandığı tespit edilmiştir 

(Tablo 2). Bu bulgu çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturan Ryan ve Deci (2000, 

2001) tarafından gerçekleştirilen çalışmayı desteklemektedir.  
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Tablo 1. Faktör analizi (Temel psikolojik ihtiyaçlar-Kaiser-Guttman yaklaşımı) 

Temel psikolojik ihtiyaçlar 
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5.20 57.77 
Beni tanıyanlar yaptığım işlerde yetkin olduğumu söyler. .809 

Çoğu zaman yaptığım işleri başarıyla tamamladığımı hissederim. .799 

Günlük yaşamda olabildiğince kendim gibi davranırım. .798 
Hayatımdaki insanlar beni önemser. .791 
İletişim halinde olduğum insanlarla iyi geçinirim. .780 
Fikir ve görüşlerimi ifade ederken genellikle kendimi özgür hissede-
rim. 

.756 

Hayatımı nasıl yaşayacağıma karar verirken kendimi özgür hissede-
rim. 

.726 

Genellikle çok becerikli olduğumu düşünürüm. .709 
Düzenli olarak görüştüğüm insanları arkadaşım olarak görürüm. .659 

Temel psikolojik ihtiyaçlar veri seti için yapılan ilk faktör analizinde; faktör analiz-

lerinin uygunluğunu belirlemek amacıyla eigenvalue değerinin 1 ve üzeri olarak 

alınması durumunda rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen unsurlar veri 

setine uygulanan Küresellik Testi (Barlett’s Test of Spirity) sonucu p<.05 düzeyin-

de anlamlı, Kaizer-Mayer-Olkin örneklem değeri de 0.90 olarak bulunmuştur. Bu 

değerin 0.60 ve üzerinde olması önerilmektedir (Hair ve diğ., 2007). Temel psiko-

lojik ihtiyaçların tek faktör altında toplandığı ve açıklanan varyans yüzdesinin 

%57.77 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).  

Temel psikolojik ihtiyaçlar veri seti içinJolliffe yaklaşımı ile yapılan ikinci faktör 

analizinde Küresellik Testi (Barlett’s Test of Spirity) sonucu p<.05 düzeyinde an-

lamlı, Kaizer-Mayer-Olkin örneklem değeri de 0.90 olarak bulunmuştur. Eigenva-

lue değerinin 0.70 ve üzeri olarak alınması durumunda temel psikolojik ihtiyaçla-

rın üç faktör altında toplandığı ve açıklanan varyans yüzdesinin %76.78 olduğu 

tespit edilmiştir. Bu değerin 0.60 ve üzerinde olması önerilmektedir (Hair ve 

diğ.,2007). Bu faktörler; yeterlilik, özerklik ve bağlılık olarak belirlenmiştir. Bu 

bilgiler ışığında faktör analizi Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Faktör analizi (Temel psikolojik ihtiyaçlar-Jolliffe yaklaşımı) 

Temel psikolojik ihtiyaçlar 
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Yeterlilik 5.20 57.77 
Genellikle çok becerikli olduğumu düşünürüm. .991 

Çoğu zaman yaptığım işleri başarıyla tamamladığımı hissederim. 
.872 

Beni tanıyanlar yaptığım işlerde yetkin olduğumu söyler. .797 
Bağlılık 0.89 9.83 
Düzenli olarak görüştüğüm insanları arkadaşım olarak görürüm. 1.023 
İletişim halinde olduğum insanlarla iyi geçinirim. .778 
Hayatımdaki insanlar beni önemser. .676 
Özerklik 0.83 9.19 
Hayatımı nasıl yaşayacağıma karar verirken kendimi özgür hissederim. .965 
Fikir ve görüşlerimi ifade ederken genellikle kendimi özgür hissederim. .964 
Günlük yaşamda olabildiğince kendim gibi davranırım. .493 

Zindelik veri seti için yapılan faktör analizinde; faktör analizinin uygunluğunu 

belirlemek amacıyla zindelik veri setine uygulanan Küresellik Testi (Barlett’s Test 

of Spirity) sonucu p<.05 düzeyinde anlamlı, Kaizer-Mayer-Olkin örneklem değeri 

de 0.91 olarak bulunmuştur. Zindeliğin tek faktör altında toplandığı ve açıklanan 

varyans yüzdesinin %61.59 olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). 

Dinlence ile ilgili oluşturulan ölçek yazarları tarafından belirtildiği üzere tek boyut 

üzerinden değerlendirilebilir (PEAT). Bu nedenle dinlence boyutu on farklı dinlen-

ce faaliyetinin ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenmiştir. Dinlence ölçeğinin geçer-

liği sadece görünüş ve içerik geçerliği kapsamında değerlendirilmiştir. Öncelikle 

ölçek Türkçeye çevrilmiş daha sonra alanın altı uzmanı tarafından doğrulanmıştır.  
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Tablo 3. Faktör analizi 

Zindelik 
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4.31 61.59 

Kendimi enerjik hissederim. .900 

Enerjik ve neşeliyimdir. .865 

Kendimi canlı ve hayat dolu hissederim. .838 
Neredeyse her zaman kendimi atik ve hazır hissederim. .809 
Bazen o kadar hayat dolu olurum ki içim içime sığmaz. .796 
Her yeni günü iple çekerim. .780 
Kendimi çok enerjik hissetmem. .395 

Değişkenlerin içsel tutarlılığını belirlemek amacıyla güvenirlik analizi gerçekleşti-

rilmiş ve genel ve faktör bazında Cronbach’salpha değerleri belirlenmiştir. Öncelik-

le, güvenilirlik analizi temel psikolojik ihtiyaçlar soru setine uygulanmıştır. Temel 

psikolojik ihtiyaçlar soru setinin güvenilirlik analizi sonucunda genel Cronbach 

Alfa değeri 0.91 bulunmuştur (p<.05).  Zindelik soru setinin güvenilirlik analizi 

sonucunda genel Cronbach Alfa değeri 0.87 bulunmuştur (p<.05). Dinlence faali-

yetleri soru setinin güvenilirlik analizi sonucunda genel Cronbach Alfa değeri 

0.81olarak tespit edilmiştir (p<.05). Bu değerin 0.70 ve üzerinde olması önerilmek-

tedir (Nunnally, 1976).  

Tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon matrisi Tablo 4’te gösterilmektedir. Kore-

lasyon analizinden elde edilen bulgulara göre temel psikolojik ihtiyaçlar değişken-

leri, zindelik ve dinlence faaliyetleri arasında pozitif yönde ilişkilerin olduğunu 

söylemek mümkündür. Korelasyon analizine göre tüm değişkenler arasındaki iliş-

kiler p<.001 düzeyinde anlamlıdır. Korelasyon katsayıları incelendiğinde temel 

psikolojik ihtiyaçlar değişkenleri (yeterlilik, özerklik ve bağlılık) arasında ilişki 

düzeyinin kuvvetli, r= 0.62 ve r= 0.65 değerleri arasında olduğu görülmektedir.  

Temel psikolojik ihtiyaçlar değişkenleri ve zindelik arasında orta kuvvette ilişki, r 

= 0.46 ve r = 0.50 değerleri arasında olduğu belirlenmiştir. Son olarak temel psiko-

lojik ihtiyaçlar ve dinlence arasında düşük kuvvette ilişkinin, r = 0.34 ve r = 0.45 

değerleri arasında olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 4. Korelasyon analizi 

1 2 3 4 5 

1. Zindelik
1 

2. Dinlence
.39* 1 

3. Yeterlilik
.50* .35* 1 

4. Özerklik
.47* .43* .63* 1 

5. Bağlılık
.46* .34* .62* .65* 1 

Ortalama 5.22 4.88 5.49 5.81 5.90 

Cranbach’salpha .87 .81 .85 .84 .81 

p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

*p<.001

Normal dağılım, doğrusallık ve eşvaryanslılık varsayımlarını karşılamak için önce-

likli analizler gerçekleştirilmiştir. Cook’s uzaklığı ile model üzerinde önemli ölçüde 

etkilenen bir durum olmadığı belirlenmiştir (Min = 0.00, Max = 0.05). Hataların 

bağımsızlığını değerlendirmek için Durbin- Watson istatistiği ölçülmüş ve kabul 

edilebilir bir değer olan 1.899 belirlenmiştir. Tolerans değerleri 0.10’dan büyüktür 

(Min=0.82) ve varyansenflasyon faktörü (VIF) 10’dan azdır (Maks=1.226), bu du-

rum çoklu doğrusallık sorununun olmadığının bir göstergesidir (Cohenve diğ., 

2003). Histogram grafikleri incelendiğinde, verilerin normal dağıldığı ve varyansın 

homojenliği ve doğrusallık varsayımlarını karşıladığı belirlenmiştir. Tüm bu değer-

ler değerlendirildiğinde veri setinin tavsiye edilen değerler kapsamında olduğu ve 

hiyerarşik regresyon analizinin yapılabileceği sonucuna varılabilir (Tütüncü, 

2017). 
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Table 5: Dinlence Faaliyetlerinin ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Zindelik Üzerin-

deki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Değişkenler R2 R2Değişimi β 95% CI 

Basamak 1 .15* 

Dinlence 0.39* [0.37, 0.55] 

Sabit 2.96* [2.51, 3.41] 

F 100.62* 

Basamak 2 .33* .18 

Dinlence 0.19* [0.14, 0.32] 

Yeterlilik 0.25* [0.16, 0.35] 

Özerklik 0.14** [0.04, 0.24] 

Bağlılık 0,15* [0.05, 0.23] 

Sabit 1.07* [0.56, 1.57] 

F 70.41 

* p<0.001, ** p ≤0.05, n = 572, CI = Güven Aralığı

Hiyerarşik regresyon analizi dinlence faaliyetlerinin ve temel psikolojik ihtiyaçla-

rın zindelik üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu etkiyi 

belirleyebilmek amacıyla hiyerarşik regresyon analizi gerçekleştirilmiştir ve Tablo 

5’te detaylı olarak incelenmektedir. Öncelikli olarak dinlence faaliyetlerinin zinde-

liğe etkisi, ikinci olarak ise dinlence faaliyetlerinin yanında temel psikolojik ihti-

yaçların zindeliğe etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda enter yön-

temi kullanılarak gerçekleştirilen regresyon analizinde birinci basamakta dinlence 

faaliyetlerinin zindeliği açıklama oranının 0.15 olduğu belirlenmiştir (F (1, 571) = 

100.62, p< 0.001 withR = 0.39, adjustedR2 = 0.15). Temel psikolojik ihtiyaçların da 

dahil edildiği İkinci basamakta ise açıklanma oranı 0,33 olarak bulunmuştur(F (4, 

568) = 70.41, p< 0.001 with R = 0.58, adjustedR2 = 0.33). Temel psikolojik ihtiyaç-

ların modele dahil edilmesi durumunda R2 değişim yüzdesi 0.18 olarak tespit edil-

miştir. Bulgular çalışma hipotezlerini desteklemektedir ve bu doğrultuda H1 ve H2

kabul edilmiştir.

SONUÇ 

Sonuç olarak, zindelik, dinlence ve temel psikolojik ihtiyaçların boyutları arasında 

anlamlı ve pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir. Aktif veya pasif rekreasyon 

faaliyeti olarak sporla ilgilenmek, günümüzde pek çok kişinin sosyal ve kültürel 
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yaşamını etkilemektedir (Birrell, 2006). Sağlıklı ve zinde olmanın spora katılımda 

önemli olduğu vurgulanmaktadır (Brasile ve Hedrick, 1991; Brasile ve diğ., 1991). 

Bunun yanında, dinlence faaliyeti olarak spor yapmak da insanın zindeliğini etkile-

yebilir.İyileştirici rekreasyonve yaşam boyunca dinlence faaliyetlerinin kişinin 

zindeliğinde etkili olacağı düşünüldüğünden H1 doğrultusunda, dinlence faaliyet-

lerinin bireyin zindeliğine olan etkisi, hiyerarşik regresyon analizinin ilk basama-

ğında incelenmiştir. Bu doğrultuda, dinlence faaliyetlerinin bireyin zindeliğinde 

olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ancak sadece dinlence faaliyetleri değil 

Öz Belirleme Kuramı çerçevesinde temel psikolojik ihtiyaçların da bireyin zindeli-

ğinde etkili olacağı düşünülmüştür.  

Öz Belirleme Kuramına göre, zindelik kendiliğinden var olan enerjiyi temsil etmek-

tedir ve enerji kendiliğinden kullanılabilir hale getirilmelidir(Ryan ve Deci, 2008). 

Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanmasının, kişinin öz belirlemesine ve dolayı-

sıyla da zindeliğine etki edeceği varsayımından yola çıkarak hiyerarşik regresyon 

analizinin ikinci basamağında dinlence faaliyetlerinin yanında ÖBK çerçevesinde 

temel psikolojik ihtiyaçların zindeliğe etkisi incelenmiştir. Dinlence faaliyetlerinin 

yanında bireyin temel psikolojik ihtiyaçlarının da zindelik üzerinde etkili olduğu 

tespit edilmiştir.  

Bu çalışma aktif olarak rekreatif etkinlikte bulunanlar üzerinde gerçekleştirilmiş-

tir. Pasif rekreasyon faaliyetlerinin zindelik üzerinde etkisi farklı bir çalışma ile 

incelenebilir. Aktif rekreatif faaliyette zindeliğin daha çok önplanda olması gerekli-

liğinin önemi gelecekte yapılacak böyle bir çalışma ile tartışılabilir.  
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ÖZ 

Rekreatif faaliyetler bireylerin kısa ve uzun vadede iyilik hallerine olumlu katkılar yapmak-
tadır. Turizm çalışanlarının yoğun çalışma koşullarının varlığında rekreatif faaliyet katılımları 
bireysel ve örgütsel iyilik hallerini arttıracaktır. Bu araştırmanın amacı, rekreatif faaliyetlere 
katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güven ve örgütsel vatandaşlık davranışlarının psi-
kolojik iyilik hallerine etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırma veri toplama aracı olarak birey-
lerarası güven, Örgütsel vatandaşlık davranışı ve psikolojik iyi oluş ölçekleri kullanılmış, an-
ket formu 319 turizm çalışanına uygulanmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikle-
rin yanısıra, parametrik testler uygulanmıştır (ANOVA, Pearsonkorelasyon katsayısı, regres-
yon). Veri analizi sonucunda, turizm çalışanlarının çok fazla sanatsal ve aktif\düzenli spor 
faaliyetlerinde bulunmadıkları, boş zamanlarında daha çok gezi eğlence faaliyetlerine katıl-
dıkları, 40-50 yaş arası katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışı ve psikolojik iyi olma or-
talamalarının bireylerarası güvene göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, rekrea-
tif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güven ve psikolojik iyilik hallerinde 
örgütsel vatandaşlık davranışıtam aracı değişken rolüne sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Turizm, Rekreatif Faaliyet, Bireylerarası Güven, Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı, Psikolojik İyi Oluş 

GİRİŞ 

Turizm endüstrisinin son dönemlerdeki birçok etkene bağlı olarak yaşadığı sıkıntı-

lı süreç dolayısıyla işletmelerin mevsimsellik olma ve ucuz işçi çalıştırma politika-

ları çalışanlar için çalışma koşullarını dahada zorlaştırmaktadır. Otel işletmelerinin 

rekabet edebilirliğinde başlıca rol oynayan insan unsurunun belirsizlik ortamı, 

gerileyen ücret, çalışma koşulları ve iş güvencesizliği gibi sorunlar karşısında, bek-

lenilen iş tutum ve davranışlarını sergilemesi olanaksız hale gelmektedir (İzgi ve 

Olcay,2008:43). Turizm çalışanlarının genel olarak, elverişsiz çalışma koşullarına 

bağlı olarak yaşadıkları olumsuz duygulanımlar bireysel, örgütsel ve sosyal iyilik 

hallerini olumsuzetkilemekte-

dir.Rekreatif faaliyetler, bireyin yaşamındaki birçok sıkıntıdan kurtulmasını ve bir

eyin kendisini geliştirmesini sağlaya-
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rak bireylerin kendilerini, ilişkilerini ve sosyokültürel uyumlarını olumlu yönde et

kilemektedir (Tütüncü vd., 2011: 71).Rekreatif faaliyetlere katılımın bireye anlık 

vereceği haz duygusunun yanı sıra, faaliyetin gönüllülük ve istek duygusuyla ger-

çekleştirilerek yaşam tarzına dönüştürülmesi formal ve informal belirli bir eğitim 

sürecini gerekli kılmakta ve sürdürülebilir bir iyilik halinin korunmasında önemli 

katkılarda bulunmaktadır. Boş zamanlarında hiçbir faaliyetle uğraşmayan ve sıkı-

lan insanların sağlık açısından zararlı birtakım davranışlara yöneldikleri (sigara, 

alkol vb) ve daha düşük fiziksel ve mental sağlık düzeyine sahip oldukları belirtil-

mektedir (Caldwellve Smith, 1994). 

Araştırmanın bireysel boyutunu bireylerarası güven ve psikolojik iyi oluş değiş-

kenleri oluşturmaktadır. Bunlardan ilki olan, güven duygusu bireylerarası ilişkiler-

de olduğu kadar örgütsel düzeyde bireyin örgütle ve örgütün bireyle olan ilişkile-

rinde son derece önemlidir (Yücel ve Samancı, 2009). Turizm sektörünün kendine 

özgü yapısı nedeniyle çalışanların bireysel ve örgütsel düzeyde güven algıları iş 

yaşamlarında önemli bir yere sahiptir.McAllister (1985) güven kavramının oluşu-

munu bilişsel güven ve duygusal güven olarak ayrıştırmaktadır. Bilişsel güven 

karşı tarafın yeterliliğini, muhakeme yeteneğini, dürüstlük, yetkinlik ve sadakat 

gibi niteliklerini, iletişim becerilerini, güç ve ödüllendirme potansiyelini, duygusal 

güven ise algılama ve deneyimlere dayalı beklentiler ile karşı tarafın uzmanlığı, 

amaçları, hareketleri, sözleri ve genel niteliklerine dayalı güvenilirliği hakkındaki 

inançları (Clark ve Payne, 1997) içermektedir.Örgütsel yaşamda bireylerarası ve 

örgütsel güven algısının yüksek olması özellikle turizm işletmelerinin belirsizlik ve 

risk içeren koşullarında pozitif yönde sinerji oluşmasını sağlamaktadır. Güven 

duygusunun olmadığı örgütlerde çalışanlar birbirini suçlamakta, sürekli olarak 

savunma mekanizmaları geliştirmekte, sorumluluk almaktan kaçınmakta, şüpheci 

ve kıskanç olmakta, dedikodu yapmakta, sürekli işten kaçma davranışı göstermek-

te ve örgütün hedeflerini benimsememektedir (Altınöz ve Çöp, 2013: 254). Örgüt-

lerde bireylerarası güven düzeyini yüksek olması hizmet işletmelerinin en önemli 

unsuru olan çalışanlarının psikolojik açıdan belirli ölçüde doyuma ulaştıracağı için 

önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.Akkoyun ve Kalkın (2015) çalışmaların-

da, bayan, evli ve eğitim düzeyi yüksek çalışanlarda örgütsel güven düzeylerinin 

daha yüksek olduğu, Yücel ve Samancı (2009), öğretmenlerin örgütsel güven duy-

gularının örgütsel vatandaşlık davranışlarını %12 açıkladığı, Baykal ve Gürbüz  

(2016) yönetimin eylemlerine güvenen ve bu yönde davranış gösteren kişilerin, 

sosyal ağdada diğer kişilere daha çok güven duyan kişiler olduğu, sonuçlarına 

ulaşmışlardır. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni aynı zamanda bireysel boyut olan psikolojik iyi 

oluşu, Ryff (1989) olumlu psikolojik işlevsellik olarak tanımlanmakta ve altı boyut-

tan  (otonomi, çevresel hakimiyet, diğerleri ile olumlu ilişkiler kurma, kendini ka-
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bul, yaşam amacı, bireysel gelişim (Ryff, 1989; Ryff, 1995; Ryff ve Keyes,1995; Ryff, 

2014) ) oluştuğunu belirtmektedir.Psikolojik açıdan iyi olan bireylerin, iş ve 

özel hayat tatminlerinin, fiziksel  ve zihinsel sağlıklarının, kendilerine 

güvenlerinin, motivasyonlarının ve olumlu düşünme güçlerinin daha yüksek olma-

sı beklenmektedir (Akdoğan ve Polatçı,2013:278). 

Araştırmanın kurumsal boyutunu oluşturan örgütsel vatandaşlık davranışı bireyin 

çalışma ortamında kendisi için belirlenen resmi standart, görev ve sorumlulukların 

ötesinde gönüllü olarak çaba harcaması ve ekstra rol davranışı sergilemesi olarak 

tanımlamaktadır (Organ,1988:4). Çalışanlarının birebir işletmelerin misafirleri ile 

olan ilişkilerinde normal tanımlanmış iş tanımlarının ötesinde gönüllü\özverili 

olarak yapacakları davranışlar işlemelerin rekabet güçlerini arttıracaktır. Örgütsel 

vatandaşlık davranışlarının çalışanlar tarafından benimsenerek uygulanmasının 

işletmeler için diğer önem arz eden hususlardan biride, çalışanlar arasındaki ileti-

şimi güçlendirerek, koordinasyonu sağlamasıdır (Yurcu,2014; Yurcu ve Akın-

cı,2017). Örgütlerdeki pozitif duygulanımlar çalışanların stres düzeyini azaltmakta 

öznel iyilik hallerini arttırmaktadır (Baranikve Eby,2016). Yurcu (2014)  turizmça-

lışanlarınayönelikçalışmasında, örgütselvatandaşlıkdavranışıözneliyilikhalini %8 

oranındaaçıkladığı, Demirtaş (2016) isepsikolojikiyilikhaliileörgütselvatandaşlık-

davranışınınpozitifilişkiliolduğu,sonuçlarınaulaşmışlardır. 

İlgililiteratürde, bireylerarasıgüven, örgütselvatandaşlıkdavranışıvepsikolojikiyi-

olmadeğişkenlerininbiraradayeraldığı, özelliklederekreatiffaaliyetlerekatılantu-

rizmçalışanlarınınbudeğişkenalgılarınayönelikherhangibirçalışma-

yarastlanılamamıştır.Dolayısıylaaraştırmanınamacı, rekreatiffaaliyetlerekatılantu-

rizmçalışanalarında, bireylerarasıgüvenvepsikolojikiyiolmaalgılarındaörgütselva-

tandaşlıkdavranışıalgısınınaracılıkrolününtespitedilmesiamaçlanmıştır.Bu amaç-

doğrultusunda araştırma hipotezleri ve modeli şu şekildedir; 

H1:Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güven algıları ile 
yaşları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma vardır. 

H2: Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışı 
algıları ile yaşları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma vardır. 

H3: Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının psikolojik iyi olma algıları ile 
yaşları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma vardır. 

H4:Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güven, örgütsel 
vatandaşlık davranışı ve psikolojik iyi oluşları arasında pozitif ilişki vardır. 

H5: Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güvenleri psiko-
lojik iyi oluşlarını pozitif etkilemektedir. 

H6: Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güvenleri örgüt-
sel vatandaşlık davranışlarını pozitif etkilemektedir. 
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H7:Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranış-
ları psikolojik iyi oluşlarını pozitif etkilemektedir. 

H8:Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güven ve psikolo-
jik iyi oluşları arasındaki ilişkide örgütsel vatandaşlık davranışlarının tam aracı rolü 
vardır. 

H7(+) 

H6(+) 

H8(+) 

H5(+) 

Şekil 1.Araştırma Modeli 

YÖNTEM 

Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güven ve örgütsel 

vatandaşlık davranışı algılarının psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkisini belirle-

meye yönelik yapılan bu araştırmada nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın 

uygulama alanı olarak Antalya merkezdeki beş yıldızlı konaklama işletmeleri çalı-

şanları seçilmiştir. Araştırma alanı olarak turizm çalışanlarının seçilme sebebi, 

konaklama işletmelerinde uzun ve yoğun çalışma koşullarının olumsuz etkilerinin 

varlığıdır. Araştırmada örneklem seçiminde tesadüfi örnekleme yöntemlerinden 

basit rassal örneklem yöntemi belirlenmiştir.  %95 güvenilirlik düzeyinde 319 

katılımcıya ulaşılmıştır. Veriler 2017 yılında (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 

Ağustos) anket tekniği ile toplanmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla 

oluşturulan anket dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demoğrafik de-

ğişkenler (yaş, cinsiyet, medeni durum,katılınanrekreatif faaliyet), ikinci bölümde 

Bireylerarası Güven Ölçeği, üçüncü bölümde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği, 

dördüncü bölümde ise Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Bireylerarası Güven 

Bireylerarası 

Güven 

Örgütsel 

Vatandaşlık 

Davranışı 

Psikolojik İyi 

Oluş 
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bağımsız değişken, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Psikolojik İyi Oluş bağımlı 

değişkenler olarak dikkate alınmıştır.  

Bireylerarası güven ölçeği 

Gillespie (2003) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlamasını Wasti ve Erdil’in 

(2010) yaptığı, Tamer ve Dereli’nin (2014) çalışmalarında kullandıkları iki boyut, 

10 ifadeden oluşan bireylerarası güven ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek, 

(1)Kesinlikle Katılmıyorum (2)Katılmıyorum (3)Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

(4) Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılıyorum, şeklinde 5’li likettir.

Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği 

Denis Organ (1980)  tarafından geliştirilen, Ehrhart (2001), Evans (2001), Love 

(2001), Liao (2002), Reis (2002)’in çalışmalarında kullandıkları, Türkçe uyarlama-

sında Bolat ve diğerleri’nin (2009) çalışmalarında kullandıkları ölçekten yararla-

nılmıştır. Bu kapsamda ölçek, örgütsel vatandaşlık davranışının beş boyutuna (öz-

gecilik, vicdanlılık, centilmenlik, nezaket ve sivil erdem) yönelik örgütsel vatandaş-

lık davranışlarını içeren 20 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte katılımcıların ifadele-

re, 5’li likert, (1) Hiçbir zaman (2)Nadiren (3)Arasıra (4)Genellikle (5)Her zaman, 

seçenek aralıklarında cevap vermeleri istenilmiştir. 

Psikolojik iyi oluş ölçeği 

Ryff (1989) geliştirmiş olduğu,Türkçe uyarlaması Akın (2008) tarafından yapılan, 

84 maddeli “Psikolojik İyi Olma Ölçekleri” (Scales of PsychologicalWell-

Being)ölçeğin, Türkçe Ekşioğlu’nun çalışmasında kullandığı 6 boyut, 18 ifadeden 

oluşan kısa versiyonu kullanılmıştır. Ölçek, (1) Hiç katılmıyorum, (2) Biraz katıl-

mıyorum, (3) Çok az katılmıyorum, (4) Çok az katılıyorum, (5) Biraz katılıyorum ve 

(6) Tamamen katılıyorum, şeklinde 6’lı bir derecelendirmeye sahiptir.

ANALİZ 

Çok değişkenli analizlerde verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için 

Kolmogorov-Simirnov testi yapılmış ve yapılan bu test sonucu verilerin normal 

dağılıma sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen veriler normal dağılım gösterdiği 

için parametrik testler (ANOVA) tercih edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçekle-

rin güvenilirliğini ölçmek için Cronbach Alpha güvenilirlik analizi, ölçeklerin yapı 

geçerliliğinin sınanabilmesi için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bireylera-

rası güven, Örgütsel vatandaşlık davranışı, psikolojik iyi oluş değişkenlerinin ilişki-

sini belirlemek için Pearsonkorelasyon analizi, değişkenlerin birbirleri üzerindeki 

etkilerini ve örgütsel vatandaşlık davranışının aracılık rolünü belirlemek amacıyla 

regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma modelinin testinde Baron ve 
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Kenny’nin (1986) yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır. Veri analizinde ista-

tistiksel analiz paket programları kullanılmıştır.   

BULGULAR 

Geçerlilik ve Güvenilirlik Bulguları 

Araştırmada kullanılan ölçeğin genel geçerlilik ve güvenilirlik analizinde Cronbach 
Alpha katsayısı 0,84’dür. Bireylerarası güven ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 
0,77; Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 
0,85;Psikolojik iyi oluş ölçeğinin Cronbach Alpha katsayısı 0,67’dir. 

FaktörAnalizi 

Araştırmada kullanılan ölçeklerinyapı geçerliliğinin sınanabilmesi için faktör ana-
lizi uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğini test etmek için Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) ve değişkenlerin normal dağılıma sahip olup olmadığını belir-
leyebilmek için Barlett Sphericity testi yapılmıştır. Bireylerarası Güven ölçeğinin 
KMO değeri 0,758, Barlett Sphericity testi sonuçları da anlamlıdır. Faktör analizi ve 
varimax döndürme işlemi yapıldıktan sonra Bireylerarası Güven ölçeğinin öz değe-
ri (eigenvalue) birden büyük iki boyut belirlenmiş ve iki boyut toplam varyansın 
%60,797’sini açıklamıştır. Faktöranalizinde 0,50’nin altında değer alan ifadeler 
“5,8”analiz dışı tutulmuştur. Ölçek boyutlarına ilişkin geçerlilikler bilişsel güven 
faktöründe .78; duyuşsal güven faktöründe .76 olarak tespit edilmiştir. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ölçeğinin KMO değeri 0,826, Barlett Sphericity testi 
sonucu anlamlıdır. Faktör analizi ve varimax döndürme işlemi yapıldıktan sonra 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ölçeğinin öz değeri (eigenvalue) birden büyük dört 
boyut belirlenmiş ve dört boyut toplam varyansın %63,986’sını açıklamıştır. Fak-
tör analizinde 0,50’nin altında değer alan ifadeler “5,6,7,12,16,17” numaralı, soru-
lar çıkarılmıştır.Ölçek boyutlarına ilişkin geçerlilikler vicdanlılık faktöründe .76; 
özgecilikfaktöründe .79; centilmenlik\sportmenlikfaktöründe .69;  sivil erdem 
faktöründe .69 olarak tespit edilmiştir. 

Psikolojik iyi oluş ölçeğinin KMO değeri 0,745, Barlett Sphericity testi sonucu an-
lamlıdır. Faktör analizi ve varimax döndürme işlemi yapıldıktan sonra Psikolojik 
iyi oluş ölçeğinin öz değeri (eigenvalue) birden büyük dört boyut belirlenmiş ve 
dört boyut toplam varyansın %65,076’sını açıklamıştır.Faktör analizinde 0,50’nin 
altında değer alan ifadeler “1,5,6,12,14,18” numaralı, sorular çıkarılmıştır. Ölçek 
boyutlarına ilişkin geçerlilikler yaşam amacı faktöründe .74; otonomi faktöründe 
.75; bireysel gelişim faktöründe .62;  kendini Kabul faktöründe .61 olarak tespit 
edilmiştir.Faktörlere ilişkin Cronbach Alpha değerlerinin pozitif ve %60’ın üstünde 
olması gerektiğinden (Nakip,2003) bulunan değerler, ölçeklerin oldukça güvenilir 
olduğunu göstermektedir. 
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Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan katılımcıların %41,1’i 18-28, %35,1’i 29-39, %16,9’u 40-50, 
%6,9’u 50 ve üzeri yaş aralığında, %62,1’I erkek, %37,9’u kadın, %62,4’ü bekar, 
%31’I evlidir. Ayrıca, çalışanlar boş zamanlarında %46,1’i gezi eğlence, %40,1’i 
sportif, %13,8’i sanatsal faaliyetlere katılmaktadırlar. 

AraştırmaHipotezlerineİlişkinBulgular 

Aşağıdaki tabloda katılımcıların bireylerarası güven, örgütsel vatandaşlık davranışı 
ve psikolojik iyi olma algılarındaki yaşlarına göre farklılıkları gösterilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcıların yaşlarına göre bireylerarası güven, örgütsel vatandaş-
lık davranışı, psikolojik iyi oluş algısı farkı (ANOVA) 

Kareler 
Toplamı 

df Kare 
Ortalaması 

F p 

Bireylerarası 
Güven 

Guruplararası 2,231 3 ,744 

1,745 ,158 Gruplariçi 134,266 315 ,426 

Toplam 136,497 318 

Örgütsel Va-
tandaşlık Dav-
ranışı 

Guruplararası 3,634 3 1,211 

4,498 ,004 Gruplariçi 84,841 315 ,269 
Toplam 88,475 318 

Psikolojik İyi 
Oluş 

Guruplararası 3,140 3 1,047 

2,766 ,042 Gruplariçi 119,183 315 ,378 
Toplam 122,323 318 

Tabloya göre rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güven 
algılarında yaşa göre herhangi bir farklılık göstermediği (F(3;315))=1,745,p>0,05), 
örgütsel vatandaşlık davranışı (F(3;315))=4,498, p<0,05ve psikolojik iyi olma (F (3;315) 
)=2,766,p<0,05 algılarında ise farklılık gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 2. Bireylerarası güven, örgütsel vatandaşlık davranışı,psikolojik iyi 
oluş puanlarının yaşa göre dağılımı 

Tablo   2‘ye göre rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının yaş gurubuna 
göre bireylerarası güven algılarında farklılaşma olmamakla birlikte, örgütsel va-

tandaşlık davranışı ( x =4,124) ve psikolojik iyi olma ( x =4,317) algısı ortalama-
larında  40-50 yaş arası olanların diğerlerine göre daha yüksek olduğu görülmek-
tedir 

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişki, ortalama ve standart sapma değerleri 
Tablo 3 de gösterilmektedir. 

N x Standart 
Sapma 

Standart 
Hata 

Minimum Maksimum 

Bireylerarası 
Güven 

18 -28 131 3,276 ,63954 ,05588 1,30 4,80 
29-39 112 3,181 ,67962 ,06422 1,40 5,00 
40-50 54 3,422 ,67292 ,09157 1,70 4,70 
50 ve 
üzeri 

22 3,331 ,52679 ,11231 2,30 4,00 

Toplam 319 3,271 ,65516 ,03668 1,30 5,00 

Örgütsel 
Vatandaşlık 
Davranışı 

18 -28 131 3,879 ,52632 ,04598 2,47 4,85 
29-39 112 3,812 ,50951 ,04814 2,40 4,90 
40-50 54 4,124 ,52689 ,07170 2,20 4,95 
50 ve 
üzeri 

22 3,893 ,50241 ,10711 2,65 4,65 

Toplam 319 3,898 ,52747 ,02953 2,20 4,95 

Psikolojik İyi 
Oluş 

18 -28 131 4,063 ,60798 ,05312 1,81 5,67 
29-39 112 4,073 ,59672 ,05638 2,41 5,72 
40-50 54 4,317 ,71508 ,09731 3,22 6,00 
50 ve 
üzeri 

22 4,250 ,46313 ,09874 3,56 5,44 

Toplam 319 4,122 ,62021 ,03473 1,81 6,00 
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Tablo 3. Değişkenlerarası Korelasyon Matriksi 

N x
Standart 
Sapma 

1 2 3 

1 Bireylerarası Güven 319 3,271 ,65516 
1 

2 Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

319 3,898 ,52747 
,331** 
,000 

1 

3 Psikolojik İyi Oluş 319 4,122 ,62021 
,259** 
,000 

,406** 
,000 

1 

**. Korelasyon katsayısı p:0.01 seviyesinde anlamlıdır. 

Bireylerarası güven, örgütsel vatandaşlık davranışı ve psikolojik iyi oluş arasındaki 
ilişki Pearsonkorelasyon tekniği ile incelenmiştir. Korelasyon tablosunda ortalama 

değerler bireylerarası güvenin ( x =3,271), örgütsel vatandaşlık davranışının

( x =3,898), psikolojik iyi oluşun ( x =4,122) olarak bulunmuştur. Ortalama de-
ğerler rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının psikolojik iyilik algılarının 
diğer değişkenlerin ortalamasına göre daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
Bireylerarası güven ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü bir 
ilişki vardır (Örgütsel vatandaşlık davranışı (r=.331, p<.01). Bireylerarası güven ile 
psikolojik iyi olma arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır (Psikolojik iyi olma 
(r=.259, p<.01). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile psikolojik iyi olma arasında po-
zitif yönlü bir ilişki vardır (Psikolojik iyi olma (r=.406, p<.01).   
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Bireylerarası Güven ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Örgütsel Va-

tandaşlık Davranışının Aracılık Rolü 

Tablo 4. Bireylerarası Güven ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Örgütsel 

Vatandaşlık Davranışının Aracılık Rolü Regresyon Analizi 

1.aşamadaki F değeri (22,874), modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı ol-
duğunu göstermektedir (Sig.=,000). Parametrelere ait t istatistik değerinden mo-
dele dahil edilen her bir değişkenin ayrı ayrı (%5 anlamlılık düzeyinde) anlamlı
olduğu görülmektedir. Psikolojik iyi olma algısını etkileyen bireylerarası güven
psikolojik iyi olma düzeyini % 6 oranında açıklamaktadır (R2=0,067). Bireylerarası
güven (ß=.246) psikolojik iyi olma pozitif etkilemektedir.

2.aşamadaki  F değeri (39,105), modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı
olduğunu göstermektedir (Sig.=,000). Parametrelere ait t istatistik değerinden
modele dahil edilen her bir değişkenin ayrı ayrı (%5 anlamlılık düzeyinde) anlamlı

Değişkenler β S.H. t F R2 p 
p<0.01 

1.aşama
Psikolojik İyi Olma
(Bağımlı Değiş-
ken)

Sabit değer 3,319 ,171 19,377 22,874 0,067 0,000 

Bireylerarası 
Güven 

,246 ,051 4,783 

2.aşama
Örgütsel Vatan-
daşlık Davranışı
(Bağımlı Değiş-
ken)

Sabit değer 3,026 ,142 21,258 39,105 0,110 0,000 

Bireylerarası 
Güven 

,267 ,043 6,253 

3.aşama
Psikolojik İyi Olma
(Bağımlı Değiş-
ken)

Sabit değer 2,260 ,237 9,521 62,699 0,165 0,000 

Örgütsel 
Vatandaşlık 
Davranışı 

,478 ,060 7,918 

4.aşama
Psikolojik İyi Olma
(Bağımlı Değiş-
ken)
Bireylerarası Gü-
ven (Bağımsız
Değişken)
Örgütsel Vatan-
daşlık Davranışı
(Aracı Değişken)

Sabit değer 2,039 ,250 8,151 35,299 0,183 0,000 

Bireylerarası 
Güven 

,133 ,051 2,600 

Örgütsel 
Vatandaşlık 
Davranışı 

,423 ,063 6,677 
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olduğu görülmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışı algısını etkileyen bireylera-
rası güven örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyini % 11 oranında açıklamaktadır 
(R2=0,110). Bireylerarası güven (ß=.267) örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif 
etkilemektedir.  

3.aşamadaki  F değeri (62,699), modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı
olduğunu göstermektedir (Sig.=,000). Parametrelere ait t istatistik değerinden
modele dahil edilen her bir değişkenin ayrı ayrı (%5 anlamlılık düzeyinde) anlamlı
olduğu görülmektedir. Psikolojik iyi olma algısını etkileyen örgütsel vatandaşlık
davranışıpsikolojik iyi olma düzeyini % 16 oranında açıklamaktadır (R2=0,165).
Örgütsel vatandaşlık davranışı (ß=,478) psikolojik iyi oluşu pozitif etkilemektedir.

4.aşamadaki  F değeri (35,299), modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı
olduğunu göstermektedir (Sig.=,000). Parametrelere ait t istatistik değerinden
modele dahil edilen her bir değişkenin ayrı ayrı (%5 anlamlılık düzeyinde) anlamlı
olduğu görülmektedir. Psikolojik iyi olma algısını etkileyen bireylerarası güven ve
örgütsel vatandaşlık davranışıpsikolojik iyi olma düzeyini % 18 oranında açıkla-
maktadır (R2=0,183). Bireylerarası güven (ß=,133) veörgütsel vatandaşlık davra-
nışı (ß=,423) psikolojik iyi olmayı pozitif etkilemektedir. Aşağıda araştırma hipo-
tezlerinin durumuna ilişkin sonuçlar yeralmaktadır.

Hipotez ANOVA Korelasyon Regresyon AnlamlılıkSeviyesi Durum 

H1 p>.05 0.158 Desteklenmedi 

H2 p<.05 0.004 Desteklendi 

H3 p<.05 0.042 Desteklendi 

H4 

r=.331, 

p<.01 

r=.259, 

p<.01 

r=.406, 

p<.01 

0.000 Desteklendi 

H5 ,267 0.000 Desteklendi 

H6 ,246 0.000 Desteklendi 

H7 ,478 0.000 Desteklendi 

H8 ,133 
,423 

0.000 
Desteklendi 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Boş zaman faaliyetleri insan aktivitelerinin en az kısıtlandığı alanlardır ve kişiye 
azami ölçüde seçim yapma özgürlüğü sunmaktadır. Dolayısıyla boş zaman faaliyet-
leri sadece fiziksel sağlığa katkıda bulunmaz aynı zamanda kişinin kendi kendine 
seçim yapma özgürlüğünün bir sonucu olarak psikolojik sağlığa da katkıda bulun-
maktadır (Yurcu, Akıncı,2017). Araştırma sonuçlarına göre, araştırmada kullanılan 
ölçekler yüksek düzeyde geçerlilik ve güvenirliliğe sahiptir. Katılımcıların %76,2’si 
18-39yaş aralığında genç çalışanlardan oluşmakta, %62,1’ierkek, %37,9’u kadın,
%62,4’ü bekar, %31’i evlidir. Turizm çalışanları rekreatif faaliyet katılımlarında
daha çok gezeğlencetarzındapasifvedinlendiriciağırlıklıfaaliyetleriterci-
hetmektedirler. Sanatsal faaliyetlere yönelik tercihlerin azlığı dikkat çekmektedir.
Araştırma hipotezlerine yönelik bulgularda, rekreatif faaliyetlere katılan turizm
çalışanlarının yaşlarına göre, bireysel güven algılarında farklılaşma olmamış, ör-
gütsel vatandaşlık ve psikolojik iyi oluşlarında farklılık oluşmuştur. 40-50 yaşaralı-

ğındaki çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışı( x =4,124) ve psikolojik iyi

oluş ( x =4,317) algılamaları diğer yaş aralığındaki çalışanlaragöre daha yüksek
bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, bireylerarası güven, örgütsel vatandaş-
lık davranışı ve psikolojik iyi oluş bir birleriyle pozitif ilişkilidir ve psikolojik iyi 

olma düzeyleri ( x =4,122) daha yüksektir.
Bireylerarası Güven ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışının Aracılık Rolünün belirlenmesine yönelik yapılan yapısal eşitlik mo-
dellemesi sonucuna göre, örgütsel vatandaşlık davranışı tam aracı değişken rolüne 
sahiptir. Rekreatif faaliyetlere katılan turizm çalışanlarının bireylerarası güven 
düzeylerinin psikolojik iyi olma düzeylerine etkisinde örgütsel vatandaşlık davra-
nışlarının önemli bir etkisi vardır. Yurcu’nun (2014) çalışmasında turizm çalışanla-
rının örgütsel vatandaşlık davranışlarının öznel iyi oluşları üzerindeki etkisi %8 
oranında iken, bu çalışmada rekreatif faaliyetlerin etkisi varsayımıyla %16’ya çık-
mıştır. Elde edilen sonuçlara göre, turizm çalışanlarının bireylerarası güven ve 
psikolojik iyi olma düzeylerinin arttırılmasında işletme yöneticilerinin örgütsel 
vatandaşlık davranışlarının sergilenmesi ortamının yaratılması, çalışanların rekre-
atif faaliyetlere özendirilmesi ve gerekli ortamın yaratılması hususunda gereken 
önemi vermeleri, rekabet ortamında çalışanların iyilik düzeylerinin arttırılmasında 
önemli bir rol oynayacaktır.   
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ÖZ 

Bu araştırma; Türkiye’de son dönemde yaşanan terör olayları ve Rusya ile yaşanan siyasi 
gerilim sonrasında ortaya çıkan krizin kısa dönemli olumsuz yansımalarının turizm işletme-
lerinin kriz yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini tespit etmek ve bu etkilerin işletmele-
rin faaliyet yıllarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Araştırma verileri, Travel Turkey Izmir’2016 10. Turizm Fuar ve Kongresi’ne katılan 
ve turizm sektöründe faaliyet gösteren (otel, seyahat acentesi, havayolu firması ve diğer tu-
rizm işletmeleri) işletme temsilci ve yöneticilerinden anket formu aracılığıyla toplanmıştır. 
Araştırmada, toplamda 219 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Araştırma verilerine tanımla-
yıcı istatistikler, paralel test, açıklayıcı faktör analizi ve MANCOVA (Çoklu Kovaryans Analizi) 
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, krizin kısa dönemli olumsuz yansımalarının turizm iş-
letmelerinin kriz yönetimi uygulamaları üzerinde oldukça büyük bir etkisi olduğu ancak bu 
etkilerin işletmelerin faaliyet yıllarına göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Kriz yönetimi, Turizm işletmeleri, MANCOVA 

GİRİŞ 

Güvenliğin ön koşul olduğu turizm endüstrisi (Hall, Timoty ve Duval 2004; Hitch-

cock ve Putra 2005; Pizam ve Mansfeld 1996), dönemsel olarak büyük risklere 

maruz kalmaktadır. Siyasi istikrarsızlık, terör saldırıları, doğal afetler veya salgın 

hastalıklar gibi bazı olaylar, turizm endüstrisini doğrudan etkileyen kontrol edile-

meyen faktörlerdendir (Ioannides ve Apostolopoulos 1999; Neumayer 2004; Ritc-

hie 2004; Shin 2005; Sönmez 1998; Sönmez, Apostolopoulos ve Tarlow 1999). 

Turizm endüstrisi, bu dışsal olayların sonucu olarak krizlere eğilimli bir yapıya 

sahiptir (Evans ve Elphick 2005). 

Özellikle Belçika, Fransa, İngiltere, Almanya, Türkiye, A.B.D. ve diğer birçok ülkede 

gerçekleştirilen terör olayları, Suriye savaşı ve Ortadoğu’daki iç karışıklıklar, bazı 

Afrika ülkelerinde görülen salgın hastalıklar ile dünya çapındaki siyasi istikrarsız-
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lıklar son yıllarda turizmi etkileyen önemli faktörlerden bazılarıdır. Türkiye de son 

yıllarda siyasi karışıklıklar ve terör saldırılarıyla karşı karşıya kalmış ve turizm 

sektörü yaşanan bu olaylardan ciddi biçimde etkilenmiştir. Türkiye’ye en fazla 

turist gönderen ülkelerin başında gelen Rusya ile yaşanan siyasi gerilim ve terör 

saldırılarındaki artış, Türkiye’ye yönelik turist talebinde ciddi düşüşlere neden 

olmuştur. 2016 yılında ülkeye gelen Rus turist sayısı bir önceki yıla göre %76 ora-

nında düşerken, toplam ziyaretçi sayısı da %25 azalmıştır (KTB 2017). 

Siyasi karışıklıklar ya da terör olaylarının yol açtığı krizlerin destinasyonlar üze-

rindeki etkisinin uzun süreli ve yıkıcı olduğu bilinmektedir (Beirman 2002; Fletc-

her ve Morakabati 2008; Frey, Luechinger ve Stutzer 2007; Issa ve Altınay 2006). 

Krizlerin iyi bir yönetimle belirli bir dereceye kadar üstesinden gelinebildiği ancak 

belirlenen stratejilerin beklenmedik olaylar ile mücadele etme kapasitesine sahip 

olması gerektiği belirtilmektedir (Faulkner 2001). Krize neden olan bu tür olayla-

rın destinasyon yönetim birimleri ve turizm işletmelerinin yöneticileri tarafından 

anlaşılması ve olumsuz etkilerinin azaltılması veya engellenmesi için geliştirilen 

stratejilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir (Ritchie 2004). 

Turizm işletmeleri, krizlerin etkisini en aza indirmek için insan kaynakları kapsa-

mında çalışanlara ücretsiz izin kullandırma, çalışan sayısını ve personel maaşlarını 

azaltma ve haftalık çalışma saatlerini arttırma gibi stratejiler geliştirmektedir 

(Kim, Chun ve Lee 2005). Diğer yandan, işletmeler pazarlama faaliyetlerinde yeni 

ürün/hizmet geliştirme ve farklı hedef pazarlara yönelme, ürün/hizmet fiyatlarını 

düşürme ve ziyaretçilere özel teklifler sunma gibi uygulamalara odaklanmaktadır 

(Beirman 2002; Israeli 2007). Tüm bu faaliyetlere ek olarak, işletmelerin ön görü-

len harcamalarını ve maliyetlerini kısma eğiliminde olduğu ve sektör çapında dev-

letten destek talep ettiği görülmektedir (Evan ve Elphick 2005; Lo, Cheung ve Law 

2006; Tse, So ve Sin 2006). 

Alanyazında krizin olumlu ve olumsuz etkileri kısa ve uzun dönemli olarak ele 

alınmaktadır (Okumuş ve Karamustafa 2005). Bu araştırmada krizin kısa dönemli 

olumsuz yansımaları temel alınmıştır. Bunun nedeni, araştırmaya konu olan krizle-

rin uzun dönemli etkilerinin henüz ölçülemeyecek olması olarak gösterilebilir. 

Uzun süredir sektörde faaliyet gösteren işletmeler rutinlerinden vazgeçme eğili-

minde olmamakla beraber, krizin potansiyel etkilerini azaltacak politikaları uygu-

lamaya istekli olmamaktadır (Sheaffer ve Mano-Negrin 2003). Diğer yandan, faali-

yet yılının özellikle turizm endüstrisinde işletmenin hayatta kalması ve gelişiminde 

pozitif etkiye sahip olduğu savunulmaktadır (Yasuda 2005). 

Bu kapsamda çalışmanın amacı, Türkiye’de son dönemde yaşanan krizin kısa dö-

nemli olumsuz yansımalarının turizm işletmelerinin kriz yönetimi uygulamaları 

üzerindeki etkisini tespit etmek ve bu etkilerin işletmelerin faaliyet yıllarına göre 
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farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmanın hipotezleri aşağıda 

belirtilmektedir. 

H1: Krizin kısa dönemli olumsuz yansımaları turizm işletmelerinin kriz yönetimi 

uygulamalarını etkilemektedir. 

H2: Krizin kısa dönemli olumsuz yansımalarının turizm işletmelerinin kriz yöneti-

mi uygulamaları üzerindeki etkisi işletmelerin faaliyet yıllarına göre farklılık gös-

termektedir. 

YÖNTEM 

Bu araştırma; a) Türkiye’de son dönemde yaşanan krizin kısa dönemli olumsuz 

yansımalarının turizm işletmelerinin kriz yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisi-

ni tespit etmek, b) bu etkilerin işletmelerin faaliyet yıllarına göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri 

anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölüm, turizm işletmelerinin kriz yönetimi uygulamalarını belirlemeye yönelik 30 

ifadeden meydana gelmektedir. Bu bölümde Israeli ve Reichel (2003), Okumuş ve 

Karamustafa (2005), Israeli (2007), Israeli Mohsin ve Kumar (2011) ve Perl ve 

Israeli (2011) tarafından geliştirilen ölçeklerden yararlanılmıştır. İkinci bölümde, 

Okumuş ve Karamustafa’nın (2005) geliştirdiği ve krizin turizm işletmeleri üzerin-

deki kısa dönemli olumsuz yansımalarını ölçmeye yarayan altı ifade yer almakta-

dır. Ölçekler Türkiye’de ilk kez kullandığı için ifadeler Türkçe’ye çevrilmiş, bazı 

ifadeler dilimize uyarlanmış ve geçerlik ve güvenirlikleri test edilmiştir. Katılımcı-

ların ifadelere katılma derecelerini belirlemek için “Tamamen katılıyorum = 5” ve 

“Tamamen katılmıyorum = 1” olmak üzere beşli Likert Ölçeği kullanılmıştır. Anke-

tin son bölümünde katılımcıların ve işletmelerin profillerini belirlemeye yönelik 

sorular bulunmaktadır. 

Araştırmanın veri toplama süreci, 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında Travel Tur-

key Izmir’2016 – 10. Turizm Fuar ve Kongresi’nde araştırmacılar tarafından yürü-

tülmüştür. Travel Turkey, Türkiye turizm pazarındaki öncü ve prestijli etkinlikler-

den biridir. Fuar, 2016 yılında 38 ülkeden 1179 katılımcı firmaya ve 77 ülkeden 

yaklaşık 40 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır (Travel Turkey İzmir 2016). Fua-

ra katılım gösteren turistik işletmelerin sayısı ise 342 olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın verileri, turizm sektöründe faaliyet gösteren (otel, seyahat acentesi, 

havayolu firması ve turistik diğer işletmeler) ve Travel Turkey 2016 Fuarı’na katı-

lım gösteren işletme temsilcilerinden toplanmıştır. Araştırmada amaçsal örnekle-

me yöntemi kullanılmıştır (Teddlie ve Yu 2007). Sekaran (1992), evren büyüklü-

ğünün 350 olduğu durumda, %5 güven aralığında, 187 katılımcı sayısının yeterli 



Araştırma Bildirileri 231 

olduğunu belirtmektedir. Araştırma kapsamında 219’u kullanılabilir 223 anket 

elde edilmiştir. Araştırma verilerine, SPSS 24 programı aracılığıyla tanımlayıcı 

istatistikler, paralel test, açıklayıcı faktör analizi ve MANCOVA (Çoklu Kovaryans 

Analizi) uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmaya dahil edilen işletmelerin %60.8’i konaklama, %39.2’si ise diğer turizm 

işletmelerinden (seyahat acentesi, havayolu ve ulaştırma) meydana gelmektedir. 

İşletmelerin çoğunluğu (%70.8) altı yıldan fazladır turizm sektöründe faaliyet 

göstermektedir. Katılımcıların profilleri incelendiğinde, %50.7’sinin kadın, 

%49.3’ünün erkek ve tamamına yakınının yüksek eğitim düzeyine (%89.5) sahip 

olduğu görülmüştür.  

Etkili ve geçerli bir araştırma tasarımı için öncelikle ölçeklerin yapısal geçerlik ve 

güvenirlikleri test edilmiştir. Ölçeğin yapısal geçerliğini test etmek ve boyutları 

belirlemek için Horn’un (1965)  Paralel Analizi (HPA) ile açıklayıcı faktör analizi 

gerçekleştirilmiştir. HPA sonucunda, kriz yönetimi uygulamaları beş boyut, kısa 

dönemli olumsuz yansımalar ise bir boyut altında toplanmıştır. Elde edilen faktör-

lerin yapısını belirlemek için “en yüksek olabilirlik analizi” (Maximum Likelihood 

Analysis) ve “promax” döndürme yöntemi kullanılmıştır. Faktör analizi için uygu-

lanan Küresellik Testi (Barlett’s Test of Spirity) sonucu, kriz yönetimi uygulamala-

rının Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) örneklem değeri .82; kısa dönemli olumsuz yan-

sımaların KMO değeri ise .81’dir (p < .05). Bu değerler ölçeğin geçerliği için öneri-

len minimum değerin (.60) üzerindedir (Hair vd. 2007). Konuyu daha iyi açıklamak 

için faktör yükleri .35’in altındaki ifadeler analize dahil edilmemiştir (Norman ve 

Streiner 1998). Faktör analizinde, kriz yönetimi uygulamalarını belirlemeye yöne-

lik 29 ifade .55 ortak varyans ile beş boyut altında açıklanmıştır. 

Tablo 1. Kriz Yönetimi Uygulamalarının Faktör Analizi 
Faktör 
yükü 

Öz değer Açıklanan 
varyans 

Orta-
lama 

Faktör 1 : Bakım&Maliyet 7.350 25.344 3.07 
Hizmetler sınırlandırılarak maliyetler düşürüldü. .814 
Bina bakım ve onarım işleri ertelenerek maliyetler 
düşürüldü. 

.723 

Bilgisayar otomasyon vd. sistem bakım ve onarım 
işleri ertelenerek maliyetler düşürüldü. 

.663 

Daha düşük fiyatlı ürünler kullanılarak maliyetler 
düşürüldü. 

.650 

Gelecekteki yatırım planları ertelendi. .513 
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Personel eğitimi için ayrılan bütçe azaltıldı. .503 

Planlanan ödemeler (borçlar/krediler) ertelen-
di/uzatıldı. 

.424 

Faktör 2:  İnsan Kaynakları 3.191 11.004 2.64 
Personele ücretsiz izin kullandırıldı. .674 
Devamlı personel yerine yarı-zamanlı personel 
çalıştırıldı. 

.665 

İnsan kaynaklarında dış kaynaklara olan bağımlılık 
arttı. 

.601 

Haftalık çalışma saatleri arttırıldı. .575 
Personel maaşları azaltıldı. .547 
Personel sayısı azaltıldı. .479 
Personel maaşlarına yıllık zam yapılmadı. .417 

Faktör 3 : Devlet Desteği 2.216 7.640 3.04 
Sektör çapında vergi ödemelerinin ertelenmesi için 
ek süre talep edildi. 

.977 

Sektör çapında diğer ödemelerin ertelenmesi için ek 
süre talep edildi. 

.896 

Cari harcamalar için sektör çapında devlet desteği 
talep edildi. 

.675 

Yetersiz devlet desteği nedeniyle sektör çapında 
protesto düzenlendi. 

.400 

Faktör 4 : Tutundurma 1.974 6.807 3.80 
Turistleri çekmek için bölgenin ayırt edici özellikleri 
pazarlamada ön plana çıkarıldı. 

.963 

Turistleri çekmek için bölgenin güvenli olduğu, 
pazarlama faaliyetlerinde vurgulandı. 

.561 

Sosyal medya daha etkin biçimde kullanıldı. .438 

Farklı pazar bölümlerine odaklanıldı. .422 
Yerli turistleri çekmek için diğer firmalar ile ortak 
kampanyalar düzenlendi. 

.413 

Reklam faaliyetleri arttırıldı. .386 
Faktör 5 : Ürün & Fiyat 1.306 4.505 3.83 

Özel teklifler sunularak fiyatlar daha cazip hale 
getirildi. 

.636 

Ürün/hizmet fiyatları düşürüldü. .633 
Yeni ürün/hizmetler pazarlandı. .530 
Mevcut anlaşmalar kontrol edildi. .387 
Geleceğe yönelik olası kriz planları yapıldı. .385 

Alan yazında kriz yönetimi uygulamaları, bakım ve maliyet, insan kaynakları, dev-

let desteği ve pazarlama olmak üzere dört boyut altında ele alınmaktadır (Israeli 

ve Reichel 2003; Israeli 2007; Israeli vd. 2011; Perl ve Israeli 2011). Bu araştırma-

da ise pazarlama uygulamaları tutundurma ve ürün & fiyat olmak üzere ikiye ay-



Araştırma Bildirileri 233 

rılmış ve toplam boyut sayısı beşe ulaşmıştır (Tablo 1). Krizin kısa dönemli olum-

suz yansımaları beş ifade ve .56 ortak varyans ile tek boyut altında açıklanmıştır 

(Tablo 2). 

Tablo 2. Krizin Kısa Dönemli Olumsuz Yansımalarının Faktör Analizi 
Faktör 
yükü 

Öz 
değer 

Açıklanan 
varyans 

Orta-
lama 

Kısa Dönemli Olumsuz Yansımalar 2.80
8 

56,155 3,58 

Borçları ödemede zorluk yaşandı. .782 3,52 

Stresli bir çalışma ortamı doğdu. .747 3,98 

Kredi ve borç almakta zorluk çekildi. .639 3,34 

Maliyetler arttı. .597 3,85 

Yerel yönetimlerden alınan hizmetlerde 
aksaklıklar yaşandı. 

.590 3,28 

Verilerin güvenirliği Cronbach Alpha ile test edilmiş olup, kriz yönetimi uygulama-

ları ölçeğinin alfa değeri .89, krizin kısa dönemli yansımalarının alfa değeri ise .80 

bulunmuştur (p < .05). Bu değerler, Nunnally’e (1978) göre güvenirlik için mini-

mum koşulları sağlamaktadır. 

Araştırmalarda birden fazla bağımlı değişken aynı anda analiz edilmek istenildi-

ğinde çoklu doğrusal modellerden (General Linear Models - GLM) faydalanılır. 

GLM, birden fazla bağımlı değişkenin doğrusal kombinasyonuna göre bir veya daha 

fazla bağımsız değişkenin seviyeleri arasındaki farklılıkların analiz edilmesine 

olanak sağlar. Bağımlı değişkenlerin doğrusal kombinasyonunun tahminleyicisi 

olarak sürekli değişkenler (kovaryans) de analize dahil edilebilir. Hem kategorik 

hem de sürekli değişkenler, bağımsız değişken olarak kullanıldığında MANCOVA 

uygulanır (Leech, Barrett ve Morgan 2005). 

MANCOVA analizini gerçekleştirebilmek için çeşitli varsayımların karşılanıp karşı-

lanmadığına bakılması gerekmektedir. Buna göre, verilerin normal dağılım göster-

diği tespit edilmiş ve analizin uygulanabileceği görülmüştür. MANCOVA analizinin 

gerçekleştirilebilmesi için a) varyans-kovaryans matrislerinin ve hatalarının (Box’s 

M değeri = 23.161, p > .05; Levene’s Test; bakım&maliyet, insan kaynakları, devlet 

desteği, tutundurma = p > .05), b) grupların tahmininde kullanılacak regresyon 

doğrularının eğimlerinin homojenlik varsayımlarının anlamlı olmaması (faaliyet-

yılı*kısadönem, p > .05) gerekmektedir. Testlerde bu sayıltılar gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 3. Çok Değişkenli Testlerin Anlamlılık Düzeyleri 

Etki 
Wilks’ 
lambda 

F p 

Etki büyüklü-
ğü 
(Kısmi Eta2) 
(η2) 

Sabit .354 74.729 .000 .646 
Kısa dönemli olumsuz yansı-
malar 

.548 33.851 .000 .452 

Faaliyet yılı .951 2.116 .065 .049 
Faaliyet yılı*kısa dönem .968 1.369 .237 .032 

Analiz sonucunda, çok değişkenli testlerin anlamlılık düzeylerine göre, krizin kısa 
dönemli olumsuz yansımalarının işletmelerin kriz yönetimi uygulamaları üzerin-
deki etkisi işletmelerin faaliyet yıllarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir (p 
> .05). H2 hipotezi reddedilmiş ve modele dahil edilmemiştir. Kısa dönemli olumsuz
yansımaların turizm işletmelerinin kriz yönetimi uygulamaları üzerinde anlamlı
bir etkisi olduğu görülmüştür (p < .05). H1 hipotezi kabul edilmiştir (Tablo 3).

Araştırmada kısa dönemli olumsuz yansımaların işletmelerin kriz yönetimi uygu-
lamaları üzerinde oldukça büyük bir etkisi (η2 = .45) olduğu görülmüştür. Cohen 
(1988), etki büyüklüklerini “küçük = .10 - .23”, “orta = .24 - .36”, “büyük = .37 - .45” 
ve “çok büyük = .45+” olarak sınıflandırmaktadır (Tablo 4). 

Tablo 4. Gruplar Arası Etki Değerlendirme Testi 
Varyansın 
kaynağı 

Bağımlı değişken sd Kareler 
ortalaması 

F p (η2) 

Sabit Bakım&Maliyet 1 15,706 23,665 ,000 ,102 

İnsan Kaynakları 1 23,386 27,816 ,000 ,117 
Devlet Desteği 1 13,779 16,050 ,000 ,071 
Tutundurma 1 153,290 276,971 ,000 ,570 
Ürün&Fiyat 1 120,936 224,162 ,000 ,518 

Kısa Dönemli 
Olumsuz Yan-
sımalar 

Bakım&Maliyet 1 68,019 102,489 ,000 ,329 

İnsan Kaynakları 1 32,968 39,212 ,000 ,158 
Devlet Desteği 1 73,900 86,080 ,000 ,292 
Tutundurma 1 6,584 11,896 ,001 ,054 
Ürün&Fiyat 1 15,625 28,962 ,000 ,122 

Gruplar arası etki değerlendirme testinin sonuçlarına göre, krizin kısa dönemli 
olumsuz yansımaları işletmelerin en fazla bakım & maliyet stratejileri (η2 = .33) ile 
devlet desteğine duyulan ihtiyaçlarını (η2 = .29) etkilemiştir. Her iki boyut için 
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etkinin derecesi orta büyüklüktedir. Krizin kısa dönemde işletmelerin insan kay-
nakları (η2 = .16) ile ürün & fiyat (η2 = .12) stratejileri üzerinde küçük, tutundurma 
(η2 = .5) faaliyetleri üzerinde ise oldukça düşük bir etkiye sahip olduğu görülmüş-
tür (Tablo 4). 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kriz kısa dönemde turizm işletmelerinde stresli bir çalışma ortamının doğmasına, 
maliyetlerin artmasına, işletmelerin borçlarını ödemede sıkıntı yaşamalarına, kre-
di ve borç almada zorluk çekmelerine ve yerel yönetimlerden alınan hizmetlerde 
aksaklıklar yaşamalarına neden olmuştur (Okumuş ve Karamustafa 2005). Araş-
tırma sonuçları, krizin kısa dönemli olumsuz yansımalarının işletmelerin kriz yö-
netimi uygulamaları üzerinde oldukça büyük bir etkisi olduğunu göstermiştir. 
Krizin kısa dönemli olumsuz yansımaları işletmelerin en fazla bakım & maliyet 
stratejilerini etkilemiştir. Buna göre, işletmeler bina ve sistem bakım/onarım işle-
rini, planlanan ödemelerini ve gelecekteki yatırım planlarını erteleyerek, hizmetle-
rini sınırlandırarak ve personel eğitimi için ayrılan bütçeyi azaltarak maliyetlerini 
düşürme yoluna gitmiştir. Lo, Cheung ve Law (2006) da kriz sonrasında kısa dö-
nemde öncelikli olarak uygulanacak faaliyetlerin başında gereksiz harcamaların 
kısılması ve işletmeye maliyet getirecek olan işlerin ertelenmesinin geldiğini be-
lirtmektedir. İşletmelerin içsel kaynaklarını daha kısa sürede ve daha kolay yöne-
tebileceği için ilk etapta maliyetlerini azalttıklarını söylemek mümkündür. 

Lo, Cheung ve Law (2006), işletmelerin kriz sonrası iyileşme sürecinde öncelikli 
olarak endüstrinin temel paydaşlarından birisi olan devlet ile beraber hareket 
etmesinin gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu araştırma da krizin kısa dönemli 
olumsuz yansımalarının işletmelerin devlet desteğine duydukları ihtiyaç üzerinde 
oldukça etkili olduğunu göstermiştir. İşletmeler sektör çapında vergi ve diğer 
ödemelerinin ertelenmesi için ek süre ve cari harcamaları için devlet desteği talep 
etmiştir. Tse, So ve Sin (2006) de kriz sonrasında yaşanan süreçte işletmelerin 
öncelikle devletten finansal destek sağlayabilmek adına lobicilik faaliyetleri ger-
çekleştirdiklerini ifade etmektedir. Bu faaliyetlerin farkına varan devlet birimleri 
sektörde faaliyet gösteren işletmelere faizsiz kredi vermek veya masrafların erte-
lenmesine izin vermek gibi faydalar sağlayabilmektedir. Bu kapsamda, Türkiye’de 
meydana gelen terör olayları ve Rusya ile yaşanan siyasi krizin ardından krizin 
etkilerini azaltabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 22 Şubat 2016 
tarihinde '2016 Turizm Eylem Planı’ açıklanmıştır. Bu eylem planı çerçevesinde; 
Türkiye'ye turist getiren A Grubu Seyahat acentelerine uçuş başına destek veril-
mesi ve kredi garanti fonu teminatı ile kredi kullandırılması, işletme ve seyahat 
acentelerinin kullandığı kredilerin geri ödemelerinin ötelenmesi, yeniden yapılan-
dırılması ya da yeni kredi işlemlerinde kolaylık sağlanması, bakanlık tahsisli ko-
naklama tesislerinden alınan kira ile toplam cirolarından alınan pay bedellerinin 
2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve 3 eşit taksitte ödenmesi gibi avantajlar sağ-
lanmıştır.  
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Krizin kısa dönemde işletmelerin insan kaynakları stratejilerine olan etkisi daha 
azdır. İşletmelerin özellikle çalışanlarını işten çıkarma konusunda gönülsüz olma-
larının sebebi, Anderson’un (2006) da belirttiği gibi kriz atlatıldıktan sonra insan 
kaynağına duyulacak ihtiyaçtan kaynaklanabilir. İşletmeler bunun yerine temel 
maliyet kalemlerinden biri olan personel maaşlarına zam yapmayarak ya da kesin-
tiye giderek giderlerini düşürme eğilimindedir.   

Krizin kısa dönemli yansımalarının işletmelerin pazarlama faaliyetleri üzerindeki 
etkisi azdır. Ürün & fiyat stratejileri ile tutundurma faaliyetleri işletmelere ek mali-
yet, çaba ve zaman gerektireceği için kısa dönemde daha az uygulanmıştır. Buna 
rağmen işletmeler kısa dönemde en çok ürün/hizmet fiyatlarını düşürmüş, sosyal 
medyayı daha etkin kullanmış ve pazarlama faaliyetlerinde bölgenin ayırt edici 
özelliklerini ve güvenli olduğunu ön plana çıkarmıştır. Reklam faaliyetlerini art-
tırma, yeni ürün/hizmet pazarlama ve farklı pazar bölümlerine odaklanma ise 
işletmelerin kısa dönemli stratejilerinde oldukça az bir paya sahip olmuştur. 

Bu araştırma, krizin kısa dönemli yansımalarının işletmelerin kriz yönetimi uygu-
lamaları üzerindeki etkisinin işletmelerin faaliyet yıllarına göre farklılık gösterme-
diğini ortaya koymuştur. Buna göre, hem sektöre yeni giren (0-5 yıl) hem de sek-
törde deneyimli işletmeler (6 yıl ve üzeri) kriz yönetimi uygulamalarında krizin 
kısa dönemli yansımalarından aynı şekilde etkilenmiştir.  

Araştırmanın verileri, Travel Turkey 2016 Fuarı’na katılan turizm işletmelerinden 
toplanmıştır. Türkiye’de yer alan çeşitli destinasyonlardan toplanacak verilerle 
araştırmanın kapsamı genişletilebilir. Gelecek araştırmalarda krizin uzun dönemli 
etkileri göz önüne alınarak işletmelerin uygulamalarında faaliyet yıllarına göre 
farklılıklarının araştırılması önerilmektedir.  
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ÖZ 

Yaşamları boyunca çeşitli gruplarla etkileşim halinde olan insanların sosyal kimlikleri bu 
gruplar tarafından etkilenmektedir. Sosyal psikolojinin konusu olan sosyal kimlik kuramı ki-
şilerin dâhil oldukları gruplarda kimliklerini ne şekilde oluşturduklarını incelemektedir. Bu 
çalışmanın amacı motosiklet gruplarında olan kişileri sosyal kimlik kuramının üç boyutu (bi-
lişsel, duygusal ve değerlendirici) açısından incelemektir. Budoğrultuda kartopu örnekleme 
yöntemiyle ulaşılan 16 kişi ile derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Verilerin anali-
zinde nitel araştırma tekniklerinden biri olan betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştır-
manın sonucunda motosiklet gruplarına katılan kişilerin, sosyal kimliklerinin bilişsel yönleri 
özgürlük, güvenlik ve kişinin fiziki özellikleri olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca, sosyal kimliğin 
duygusal yönleri aidiyet ve bağlılık duygusu gibi özellikler olarak görülürken, değerlendirici 
yönleri ise gruba verilen önem ve değer olarak bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Kimlik Kuramı, Bilişsel, Duygusal, Değerlendirici, Motosikletçiler,

GİRİŞ 

Sosyal kimlik kuramı sosyal psikoloji içerisinde grup üyeliği, grup oluşma süreci ve 

gruplar arasındaki ilişkiyi konu alan önemli bir kavramdır. Sosyal kimlik kuramı ilk 

olarak Muzaffer Sherif’ in (1967) yapmış olduğu grup içi ve gruplar arası etkileşim-

leri gözlemleme çalışmalarıyla başlamıştır. Daha sonra 1980’li yıllarda Tajfel 

(1978), Tajfel & Turner, (1979) ve Turner (1982) tarafından sosyal kimlik teorisi 

başlığı altında çalışılmaya devam edilmiştir. Grup yapısı ve dinamikleri hem sosyal 

psikolojinin hem de sosyolojinin konusu olmasıyla birlikte bu çalışmada sosyal 

psikoloji içerisinde yer alan sosyal kimlik kuramı açısından açıklanmaya çalışıla-

caktır.  
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Sosyal kimlik, kişinin sosyal bir gruba ya da gruplara üyeliğine dair bilgi, aidiyet, 

saygı görme ve temsil edilme gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve gruba yüklediği değer 

ve duygusal anlamlılık olarak ifade edilmiştir (Tajfel 1978; Tajfel ve Turner 1979).  

Tajfel (1981), Jackson (2002) ve Hinkle ve arkadaşları (1989), sosyal kimliğin bi-

lişsel (grup üyeliği bilgisi), duygusal (grup üyeliğinin duygusal önemi) ve değer-

lendirici (grup üyeliğine verilen değer) olarak üç temel boyutu olduğunu ortaya 

koymuşlardır. Brown ve arkadaşları (1986) da buna paralel olarak, sosyal kimliğin, 

grup üyeliğinin farkındalığı, grup değerlendirmesi ve gruba duygusal yönlerden 

bağlılık olarak üç temel boyutu olduğu belirtmiştir. Karawasa (1991) sosyal kimliği 

grup kimliği içerisindeki bilişsel özellikler ve bireysel kimlik içerisindeki duygusal 

özellikler olarak ikiye ayırmıştır.  Ellemers, Kortekaas ve Ouwerkerk (1999) sosyal 

kimliği oluşturan boyutları grup benlik saygısı (grup üyeliğinin değerlendirilmesi), 

kendini sınıflandırma (grup üyeliğinin farkındalığı) ve gruba olan bağlılık (grubun 

bir parçası olma arzusu) olarak belirlemişlerdir. Son olarak Cameron (2004) ise 

sosyal kimliği merkeziyetçilik, grup içi etki ve grup içi bağlar olarak üç boyuta 

ayırmıştır.  

Literatürden de anlaşılacağı üzere araştırmacılar sosyal kimliğin üç temel boyutu 

üzerine odaklanmaktadır. Bunlar: bilişsel (grup üyeliği bilgisi, farkındalığı ve ken-

dini sınıflandırma) duygusal (grup üyeliğinin önemi, etkisi ve bağlılığı) ve değer-

lendirici (grup üyeliğine verilen değer, üyelerin birbirine ve gruba bağlılığı) özel-

liklerdir. Deaux (1996) sosyal kimliğin bilişsel yönlerinin yalnızca kişilerin kendini 

sınıflandırma süreci olarak değil, aynı zamanda kendisinin belirlediği kategoriyle 

ilişkili inançların bir analizini de içerdiğini ileri sürmektedir. Duygusal yönler te-

mel olarak, grup üyeliğinden memnun olma, gruba bağlılık ya da aidiyet hissini 

yansıtır (Tajfel 1981; Hinkle vd. 1989; Ellemers Kortekaas ve Ouwerkerk 1999; 

Jackson 2002). Değerlendirici yönler ise gruba üye olmanın kişiye getirdiği pozitif 

ve negatif durumlar, kişilerin grup üyelerine karşı sergilediği pozitif ve negatif 

davranışlar ve kişinin gruba verdiği değer gibi durumlardan oluşmaktadır (Tajfel 

1981; Phinney 1990; Ellemers Kortekaas ve Ouwerkerk 1999). 

Bu çalışmanın amacı, aktif olarak motosiklet kullanan ve motosiklet grubuna üye 

olan kişileri sosyal kimlik kuramının üç temel boyutu açısından incelemektir. Ça-

lışma, rekreatif gruplar üzerine sosyal kimlik kuramını konu alan çalışmaların ilgili 

literatürde yeterli düzeyde olmamasından dolayı önem taşımaktadır. Araştırma 

dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal kimlik kuramının ne olduğu 

ve nasıl ortaya çıktığı aktarılmıştır. İkinci bölümde araştırmada verilerin nasıl elde 

edildiği ve hangi yöntemin kullanıldığından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde elde 

edilen bulgular araştırma desenine uygun bir şekilde analiz edilmiştir. Son bölüm-

de ise araştırmadan elde edilen bulgular ışığında çalışmanın sonuçları literatürle 

kıyaslanarak aktarılmıştır.  
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YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı aktif olarak motosiklet kullanan ve motosiklet gruplarına 

dâhil olan kişileri, sosyal kimlik kuramının bilişsel, duygusal ve değerlendirici yön-

lerini temel alarak incelemektir. Araştırmada veri toplama ve analiz tekniği olarak 

nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Geçerlik ve güvenirliği sağlamak 

amacıyla Guba’nın (1981) geliştirdiği ölçütler (güvenirlik, aktarılabilirlik, tutarlılık 

ve doğrulanabilirlik) temel alınarak çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada, araştırmacının veri toplanacak alanı bilmemesinden dolayı veri topla-

mak için kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Aktif olarak motosiklet kulla-

nan ve bir gruba dâhil olan 16 katılımcıyla yarı yapılandırılmış, derinlemesine 

mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak mülakat 

yapılmasının amacı konuyu derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde analiz etmektir 

(Patton 2002). Veriler 03.07.2017- 19.09.2017 tarihleri arasında görüşme yapılan 

kişilerin üç tanesi ile mesafe ve zaman kısıtlarından dolayı telefonla, 13 tanesi ile 

de yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Görüşmeler 55 ila 75 dakika arasında sür-

müştür. Verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel 

analiz, araştırmacılar tarafından daha önceden belirlenen temalar üzerinden veri-

ler özetlenip, görüşme yapılan kişilere ait aktarımları çarpıcı bir şekilde doğrudan 

alıntılarla yer verilmesidir (Yıldırım ve Şimşek 2013). 

Görüşmeler, kişiler aranarak uygun oldukları gün ve saatler için randevu alındık-

tan sonra yapılmıştır. Mülakatlar, katılımcıların izni dâhilinde ses kayıt cihazı ile 

kayıt altına alınarak bilgisayar ortamında yazıya aktarılmıştır. Görüşme yapılan 

motosiklet kullanıcıların isimleri gizli tutulmuş Katılımcı 1, Katılımcı 2, …, Katılımcı 

16 şeklinde isimlendirilmiştir.  

BULGULAR 

Motosiklet gruplarına katılan kişilerin sosyal kimliklerinin incelendiği bu çalışma-

da, 13 erkek ve üç kadın motosiklet kullanıcısıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılar, 27 ila 59 yaş aralığında olup 4 ila 12 yıldan beri bir motosiklet kulü-

büne üye olduklarını ve onlarla seyahat ettiklerini belirtmiştir. Aynı zamanda katı-

lımcılar mali müşavir, mobilyacı, tıp teknisyeni, satış temsilcisi, gümrük personeli 

gibi çeşitli meslek gruplarında çalışan kişilerden oluşmaktadır. 

Yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ışığında motosiklet gruplarında olan 

kişilerde sosyal kimlik kuramının bilişsel yönleri özgürlük, güvenlik ve kişiye özgü 

fiziksel özellikler olarak ortaya çıkmıştır. Motosiklet grubundaki kişilerin kendile-

rine koydukları en önemli kimlik özelliği özgürlük olarak çıkmıştır. Kişiler moto-

siklet kullanırken rüzgârı çok iyi hissettiklerini, özgün ve duyarlı olduklarını, mo-
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tosiklet kullanımının farklı açılardan olaylara bakabilme yeteneklerini geliştirdiği-

ni ve motosiklet üzerindeyken normal hayatlarında yaşadıkları tüm olumsuzlukları 

unuttuklarını belirtmişlerdir. Motosikletin verdiği özgürlüğü vurgulayan katılımcı-

lardan bazıları görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir. 

“Motosiklete bindiğim sürece özgürlüğü farklı hissederim yani 
özgürüm, istediğim an istediğim şeyi yapabilirim, motosikletçi 
olmak güzel bir şey. Motosiklet olduğu sürece daha rahat 
hissederim, kendime daha çok zaman ayırabilirim, aileme daha çok 
zaman ayırabilirim, dışarıda görüştüğüm arkadaşlarıma daha çok 
zaman ayırabilirim.” (Katılımcı 3). 

“Uzun yol seven, özgürlüğüne fena halde düşkün, motosiklet aşkını 
ölünceye kadar içinde bitirmeyecek olan bir insanımdır.” (Katılımcı 
11) 

Motosiklet grubundaki kişilerin bilişsel olarak kendilerinde gördükleri diğer bir 
sosyal kimlik özelliği güvenlik olarak ortaya çıkmıştır. Kişiler motosiklet 
kullanırken tam koruma ile seyahat ettiklerini, her türlü kazaya karşı dikkatli bir 
şekilde sürüş yaptıklarını ve her motosiklet kullanıcısının ileri sürüş eğitimlerini 
alması gerektiğini belirtmiştir. Motosikletlerini kask olmadan, güvensiz ve 
başkalarına zarar verebilecek şekilde sürenleri ise gerçek motosikletçiler olarak 
görmemektedirler.  Bir motosikletçinin güvenli sürüş yapması gerektiğini bazı 
katılımcılar şu şekilde ifade etmiştir. 

“Bir motosikletçinin çok dikkatli olması gerekiyor. Tüm 
ekipmanlarının üzerinde olması gerekiyor. Hiçbir şeyini eksik 
etmemesi gerekiyor, ceketi, eldiveni, kaskı olmadan motosiklet 
kullanmaması gerekiyor. Benim gözümde kask takmayan, sadece 
koluna takıp gezen adam benim için motosikletçi değildir. Üstüne 
sadece mont alıp, altına şort giyip terlikle motosiklet kullanan 
adam motosikletçi değildir. Önce önlemini alacaksın motosiklet 
demek kaporta demek sen kaporta oluyorsun o yüzden her şeyi 
kullanacaksın, eldivenin, ayakkabın dizliğin, botun, montun her 
şeyin özel olmak zorunda ve bu şekilde dışarıya çıkarsan sen 
gerçekten motosikletçisindir.” (Katılımcı 13) 

“Motosikletçi ilk önce kendini düşünmeli, yani ekipmanı olmalı, 
ikinci olarak motosikletini düşünmeli, bütün bakımlarını yapmalı, 
sürüş anında çevresini, arabaları, yayaları hepsini düşünmeli, yani 
pratik zekalı olmalı, yani gelecek tehlikeyi bir anda sezmeli, 
motosikletçi insan kısacası zeki olmalı, kafası basmayan adam 
motosikleti kullanamaz.” (Katılımcı 14) 

Motosiklet gruplarına üye olan kişilerin bilişsel olarak kendilerinde gördükleri 
veya olmasını düşündükleri diğer bir sosyal kimlik öğesi kişilerin sahip olduğu 
fiziksel özellikleri olarak belirtilmiştir. Katılımcılar, motosiklet kullanıcılarının 
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dayanıklı, refleksleri iyi ve dengeli olması gerektiğini belirtmiştir. Görüşme yapılan 
kişilerin tamamı motosikletleriyle en az bir kaza yaşadıklarını ifade etmiştir. Bu 
kazalardan ağır bir yara almadan kurtulmalarının nedenini dayanıklılığa, düşme 
sırasında dengeli, en sağlıklı bir şekilde nasıl düşüleceğini bilmelerine ve 
üzerlerinde yeterli ekipmanların olmasına bağlamışlardır. Motosikletçileri de 
bunları en iyi şekilde yapan kişiler olarak tanımlamaktadırlar. Katılımcılardan 
birisi bir motosikletçide olması gereken fiziksel özellikleri şu şekilde ifade etmiştir.  

“Motosikletçinin gözleri iyi görmeli, refleksleri iyi olmalı, sağlam bir 
vücudu olmalı, ayık bir beyni olmalı, yorgun binmemeli, vücuduna 
dikkat etmeli, kıvrak olmalı, trafikte ön görülü sürmesi ve dikkat 
etmesi gerekir.”(Katılımcı 4). 

“Uzun mesafe motor kullanıyorsanız dayanıklı olmanız lazım, 
hayatınızda spor mutlaka olmalı uzun mesafe sürüyorsanız.  Yapan 
da var yapmayan da var benim çevremde birçok arkadaşım kışın 
salona gider, yürüyüşünü yapar, kendini fit tutmaya çalışır, sağlıklı 
olmaya çalışır yazında motosiklet üstünde geçirir.”  (Katılımcı 15) 

Sosyal kimlik kuramının duygusal boyutu, kişilerin gruba aidiyet ve duygusal 
açıdan bağlılıkları olarak ortaya çıkmıştır. Görüşme yapılan kişilerin büyük 
çoğunluğunun motosiklete, motosiklet grubuna ve gruptaki arkadaşlarına 
aidiyetlerinin ve bağlılıklarının olduğu sonucuna varılmıştır. Motor grubuna ait 
yelekler giyme ve motosiklete özgü ritüelleri gerçekleştirme, sadece grupta olduğu 
için etkinliklere ve sürüşlere katılma, grup içerisinde sorunu olan üyelerin 
sorununu çözme gibi nedenler kişilerin motosiklet gruplarına olan aidiyetlerini 
sağlamaktadır. Aynı zamanda motosiklet grubundaki bu kişiler grup içinde 
arkadaşlarının yapmış olduğu cenaze, düğün ve kutlama gibi aktivitelere 
motosikletçi kimlikleriyle dâhil olmakta ve arkadaşlarına destek vermektedirler. 
Gruba aidiyetlerini ortaya koyan bazı katılımcılar görüşlerini şu şekilde ifade 
etmiştir.  

“Motosiklet grubunun yeleğini giydiğim zaman tahmin ediyorum bu 
aidiyet sağlanıyor büyük oranda yelek sağlıyor, yelek nasıl sağlıyor 
diyeceksin ama yelek çok büyük etken, trafik polisi nasıl trafik polisi 
yazan yelek giyiyorsa, onun gibi bir şey bu, meslektaş gibi 
oluyorsunuz ne bileyim, kardeş gibi oluyorsunuz.” (Katılımcı 5) 

“Yola çıkarken aradığımız arkadaşlarımız oluyor, keşke şu 
kardeşimiz de olsaydı dediğimiz. Arkadaşlarıma alıştım grup içinde 
yardımlaşma var, ihtiyacı olan arkadaşımız tespit ediliyor, sonra 
yardım ediliyor o kişilere güzel şeyler bunlar grup içinde veya başka 
bir problemi varsa ona da yardım ediliyor. Sadece yardımlaşma 
değil doğum günü ani sürprizler bir şeyler yapılacaksa biz ondan 
önce davranıyoruz.” (Katılımcı 8).  
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Motosiklet kullanan kişiler grup içinde bir aile olduklarını ve birbirilerini kardeş 
gibi gördüklerini ifade etmişlerdir. Bu şekilde duygusal bağlılıklarını vurgulayan 
bazı katılımcıların görüşleri şunlardır: 

“Bizi birbirimize bağlayan şey kardeşliktir.”(Katılımcı 4) 

“Kardeşlik seviyesinde duygusal bağ vardır aramızda,  şimdi telefon 
etsem istediğim arkadaşıma motosiklet grubundaki Türkiye’nin 
neresinde olursa olsun akşam yemeğine gidebilirim, beni ağırlarlar 
neden geliyorsun demezler”.  (Katılımcı 7) 

“Yıllardır aynı yola gittiğiniz insanla abi kardeş oluyorsunuz, zaten 
bunu yapamazsınız bir daha birlikte seyahat edemezsiniz”. 
(Katılımcı 9) 

“Aradığımda yardıma ihtiyacım var dediğimde ne oldu yerine 
neredesin geliyorum diye cevap geliyorsa, ben bu insanları evimde 
ağırlıyorsam, yeri geldiğinde evimde kalıyorlarsa aynı şekilde ben 
onlara gittiğimde gönül rahatlığıyla kalıyorsam güveniyorsam 
bunun anlamı çok büyüktür. Bu yüzden senelerdir dostuz senelerdir 
arkadaşız, yarı yolda birbirimizi hiçbir zaman bırakmayız”. 
(Katılımcı 11) 

Sosyal kimlik kuramının değerlendirme yönü ise motosiklet grubunda olan 
kişilerin grup içindeki arkadaşlarına sergiledikleri negatif ve pozitif durumlar ve 
gruba verdikleri değer olarak ortaya çıkmıştır. Motosiklet grubu içinde negatif 
anlamda ufak tefek tartışmalar yaşanmasına rağmen bu olayların çok fazla 
uzamadığı görülmektedir. Ayrıca kişiler, motosiklet grubuna katıldıktan sonra 
sahip oldukları düşüncelerin, kılık kıyafet düzenlerinin ve arkadaş ortamlarının 
pozitif anlamda değiştiğini belirtmiştir.  

“Motosiklet grubuna girmeden önce takım elbise, kravat takmadan 
işe gitmezdim, sakalımı keserdim, görüşme yapacağım düzgün 
giyinmem gerekiyor diye düşünürdüm ama motosiklet grubundan 
sonra işe tişörtle gidiyorum, düşüncelerim fikirlerim değişti, artık 
görüşmeye gittiğim zaman biliyorlar motosikletçi geldi.” (Katılımcı 
7) 

“Arkadaş ortamım değişti, seçici oluyorsun, motosiklet 
arkadaşlarınla yol yapıyorsun, sadece kulüp içerisinde değil kulüp 
dışarısında da kamplara gidebiliyorsun herkesin arkadaşları 
geliyor yeni insanlarla tanışıyorsun, sosyalleşmeler oluyor.” 
(Katılımcı 8) 

Görüşmeye katılan kişiler içinde oldukları motosiklet grubunun hayatlarının 
önemli bir noktasında olduğunu, ailelerinden sonra motosiklet grubunun geldiğini 
belirtmişlerdir.  Katılımcılardan bazıları bu durumu şöyle ifade etmiştir. 
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“Bizim motosiklet grubumuzun eski ismi şimdi oğlumun ismi, 
motosiklet grubu ne kadar önemli buradan çıkarılabilir. Bu ismi 
ayrıca ben değil annesi koydu. Benim için o kadar önemliymiş ki 
benim eşim oğlumun adına veriyor o ismi.” (Katılımcı 10) 

“Ailemden sonra motosiklet grubum geliyor, birincisi ailem ikincisi 
motorum ve kulübüm diyebilirim. Ailemin buna büyük saygısı var 
mesela bir yere gideceğim zaman tüm ekipmanlarım hazır olur, 
çarşamba akşamları misafir davet edilmez bizim evde gelecekse 
bile müsait olmadığımız uygun bir dille söylenir.”(Katılımcı 14) 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Motosiklet grubu içinde olan kişileri sosyal kimlik kuramı açısından inceleyen bu 
çalışmada kuramının üç boyutuna da yönelik sonuçlar elde edilmiştir. Bilişsel 
yönden motosiklet kullanıcıları kendilerini özgür, güvenliğine önem veren ve 
fiziksel koşullara uygun kişiler olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal 
yönden motosiklet grubuna ve grup içindeki arkadaşlarına aidiyet ve bağlılıkları, 
değerlendirme yönünden ise gruba verdikleri önem ve değer motosiklet kullanan 
kişilerin sosyal kimliklerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Hogg, Abrams ve Brewer, (2017) kişilerin grup içinde kim olduklarına yönelik 
tanımlamalar yaptıklarını ve kendilerini bu gruplara göre kategorize ederek sosyal 
kimliklerini geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca kişiler bu tanımlamaları ve 
kategorileştirmeyi kendilerine özgü bir şekilde yapmaktadır (Deaux 2001). 
Çalışma sonucunda motosiklet grubunda olan kişiler tanımlamaları benzer şekilde 
motosiklet ruhuna özgü yapmışlardır.  Motosikletçiler, özgürlüğü ön plana koyarak 
yaptıkları tanımlamalarda normal hayatlarında yapamadıkları, yapmak isteyip de 
yerine getiremedikleri durumları motosiklet grubunda kazandıkları sosyal 
kimlikleriyle yerine getirebilmektedir.  

Ellemers, Kortekaas ve Ouwerkerk (1999) göre grup bağlılığı, sosyal kimlik 
oluşumunda kişilerin grup içerisinde davranma eğilimini etkileyen önemli 
unsurlardan biridir. Grup içinde olan kişiler zaman içinde grubun ortak algısıyla 
hareket etmeye, grupla aynı şekilde düşünmeye ve dünyayı grup üyeleriyle aynı 
şekilde görmeye başlamaktadır (Demirtaş 2003). Bu durum motosiklet grubunda 
olan kişilerin gruba ve arkadaşlarına olan aidiyetlerini de geliştirerek sosyal 
kimliğe etki etmektedir. Kişiler içinde oldukları grubun statüsü düşük olsa dahi 
kendi istekleri ile grubun içinde olduklarından güçlü bir grup bağlılığı hissederler 
(Turner vd. 1984). Birlikte hareket etme, benzer kıyafetler giyme, benzer istek ve 
ihtiyaçlara sahip olma, ortak bir akıl yürütme gibi nedenler ayrıca sosyal 
hayatlarında yapılan bütün aktivitelerin motosiklet ve motosiklet grubuna özgü 
olması bunun en önemli sonuçlarıdır.  

Tajfel’e (1981) göre sosyal kimlik kişinin gruba yüklediği değer ve grup bilgisinden 
kaynaklanmaktadır. Grup içerisinde kişilerin birbirlerini aile gibi görmesi bu 
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değeri ortaya koymaktadır. Birlikte uzun yol seyahatleri, paylaşımlar, karşılaşılan 
sorunlara birlikte çözüm üretme gibi durumlar kişilerin sosyal kimlikleri üzerinde 
pozitif yönde etkili olmaktadır. İnsanlar, sosyal kimliklerini pozitif anlamda 
geliştirmeyen gruplardan ayrılma, pozitif anlamda değer katan gruplara katılma 
eğilimindedir (Tajfel ve Turner 1979; Doosje, Spears ve Ellemers 2002). Motosiklet 
grupları üyelerine bazı durumlar haricinde pozitif anlamda değer katmaktadır. 
Yolda kalan bir motosikletçiye yardım etme ve bazı sosyal sorumluluk projelerinde 
farkındalık yaratmak için toplu sürüş yapma gibi aktivitelerin kişilerin sosyal 
kimliklerini pozitif etkilediğinin kanıtlarıdır. 

Çalışma aktif bir şekilde motosiklet kullanan ve bir motosiklet grubuna üye olan 
kişileri sosyal kimlik kuramının üç boyutu üzerinden incelemektedir. Bu açıdan 
bakıldığında çalışma tek grup üzerinden yürütülmüş diğer rekreatif gruplar 
(dağcılar, bisikletçiler, vb.) göz ardı edilmiştir. Çalışmada veriler kartopu 
yöntemiyle toplandığından üç kadın motosikletçiye ulaşılabilmiştir. Bu yüzden 
kadın ile erkek arasındaki karşılaştırmalara yer verilmemiştir. Ayrıca çalışmada 
nitel yöntemler kullanıldığından nicel yöntemlerle ulaşılabilecek karşılaştırmalar 
bulunmamaktadır. İleride yapılacak çalışmalarda nicel yöntemler kullanılarak 
kadın-erkek, yaş, medeni durum gibi demografik özelliklere göre karşılaştırmalar 
yapılabilir.  
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ÖZ 

Yoga zihin, beden ve ruhun bir bütün olarak algılandığı, insan sağlığı üzerinde olumlu etkile-
ri olduğu bilinen bir aktivitedir. Bu bağlamda bireylerin psikolojik iyi oluş halleri üzerinde de 
etkili olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında, yoga yapmayı kimileri hayatın vazgeçil-
mez bir parçası haline dönüştürürken kimileri de rekreatif olarak görebilmektedir. Bu kap-
samda, yoğa yapanlarda tutku ve yalnızlığın psikolojik iyi oluşa etkisi çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini İzmir’de yaşayan yoga yapan bireyler oluşturmakta-
dır. İzmir’de faaliyet gösteren yoga merkezleri ve lisanslı eğitmenlere ulaşılmış ve yoga katı-
lımcılarına gönüllülük esasıyla anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada alan araş-
tırması, anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, frekans analizleri, geçerlilik ve 
güvenilirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkinin kuvveti 
ve yönünü belirlemek için korelasyon analizi ve son olarak yoga yapanlarda tutku ve yalnız-
lığın psikolojik iyi oluşa etkisini belirlemek için regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Regres-
yon analizi sonucuna göre psikolojik iyi oluşu takıntılı tutku negatif, uyumlu tutku ise pozitif 
yönde etkilemektedir.   

Anahtar sözcükler: Yoga, Tutku, Yalnızlık, Psikolojik İyi Oluş 

GİRİŞ 

Yoga, zihin, vücut ve ruh arasındaki doğal dengenin geliştirilmesine dayanan bir 
disiplindir (Vallerand, 2012). Yoga;  bileşenleri meditasyon, nefes ve fiziksel duruş-
lar olan zihin ve bedenin bir bütün olarak yer aldığı  bir aktivitedir (Gothe ve diğ., 
2014). Yoga derslerinde akış, birbirleri ile bağlantı kuran duruşlar, egzersizler ile 
sağlanır (Vanonı de Godoy, 2016). Bu akış, nefes ve meditasyon pratiğini de içinde 
barındırır (Gothe ve diğ., 2014). Kareografi de diyebileceğimiz bu akışların; esnek-
lik, kas kuvveti ve canlılıkta artış sağladığı, kardiyovasküler hastalıkları azalttığı 
gibi fizyolojik olumlu etkilerin (Warrier ve Gunawan, 1997) yanında psikolojik iyi 
oluşu da güçlendirdiğine (Collins, 1998) yönelik çalışmalar vardır. Yoganın binler-
ce yıl önce Hindistan’da ortaya çıktığı ile ilgili bilgiler mevcuttur (Vanonı de Godoy 
, 2016). Son yıllarda hem dünyada hem Türkiye’de yogaya olan ilgi ile birlikte farklı 
türlerdeki ders ve eğitimlerin sayısında da artış gözlenmektedir.  
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Tutku bir kişi veya nesneye karşı duyulan güçlü bir his olarak açıklanmaktadır. Bir 
faaliyete katılımı etkileyen belirleyici bir unsurdur ve performansı etkilemektedir 
(Vallerand ve Houlfort, 2003; Valerand ve diğ., 2008). İki farklı tutku türü vardır. 
Bunlar, uyumlu tutku ve takıntılı utku şeklinde ele alınabilir (Valerand ve diğ., 
2008).  Uyumlu tutku, bir kişinin bir faaliyeti seçmekte özgür olduğu zaman ortaya 
çıkan tutku türüdür. Bir faaliyeti yapmak istediği için, içinden geldiği için veya 
eğlendiği için gerçekleştirmektedir. Bu tutku türünde, kontrol daha kolay elde 
tutulmakta ve olumlu deneyimler kazanılmaktadır. Takıntılı tutku ise diğer bir 
tutku çeşididir. Bu tutku türünde ise kişi faaliyeti gerçekleştirmeye başladıktan 
sonra içsel bir baskı ve kontrolü kaybetmiş duygusu hissetmektedir. Bazı kişiler 
tüm benlikleri ile yaşadıkları tutkunun esiri olmaktadır. Bunun nedeni kontrolü 
kaybetme korkusudur (Vallerand ve diğ., 2008). Yogayı hayatın tam merkezine 
oturtmak yerine yalnızca etkinlik olarak yapmak daha olumlu sonuçlar doğurmak-
tadır. Yoga yaparken tutku önemlidir ve uyumlu tutkunun yararlar sağlarken, ta-
kıntılı tutku ise olumsuz etkilere neden olabilir (Vallerand, 2012). 

Yalnızlık, sosyal ilişkilerin miktar ve kalitesindeki eksikliğin sebep olduğu sıkıntı 
ile bağlantılı öznel bir deneyim olarak tanımlanabilir (Hawkley ve diğ.,2016). Yal-
nızlığın; benlik saygısı, ruh hali, kaygı, öfke, iyimserlik, negatif değerlendirmeden 
korkma, utangaçlık, sosyal beceriler, sosyal destek ve sosyallik kavramlarının mer-
kezinde olan bir kavram olduğuna dair önemli bulgular vardır (Berscheid ve Reis 
1998; Shaver ve Brennan, 1991). Sözü edilen sosyal ilişkilerin nesnel yorumları, 
sosyal bağların psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerini anlamak için de kilit rol 
oynayabilir (Hughes ve diğ. 2004) 

Seligman’a (2002) göre; psikolojik iyi oluş,  ilgi ve bağlılıkla alakalı duygular, 
memnuniyet, anlam ve amaç kavramlarının bir bütünüdür. Demografik, ekonomik, 
sosyal ilişkiler ve fiziksel sağlık belirteçleri psikolojik iyi oluş ile bağlantılı kavram-
lardır. Sosyal olarak herhangi bir çevreye bağlılık hisseden bireylerde psikolojik iyi 
oluş seviyelerinin yüksek olması beklenir. Ekonomik durumun da psikolojik iyi 
oluşu etkilediği söylenebilir (Wrigth & Brown, 2017). Aynı şekilde doğa ile iç içe 
olma ve fiziksel aktivite yapma’nın da psikoljik iyi oluş üzerinde etkili olduğu bi-
linmektedir (Pretty ve diğ. 2005). Çalışmada, yoga’nın bir beden ve zihin bütünleş-
tirici olarak fiziksel aktiviteden fazlası olduğu kabul edilerek yoga yapan bireylerde 
tutku ve yalnızlığın psikolojik iyi oluş üzerinde etkili olabileceği varsayılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın evrenini İzmir’de yaşayan rekreatif amaçlı yoga yapan bireyler oluş-
turmaktadır. Çalışma Eylül – Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda İzmir’de faaliyet gösteren yoga merkezleri ve lisanslı eğitmenlere ula-
şılmış ve yoga katılımcılarına gönüllülük esasıyla anket uygulaması gerçekleştiril-
miştir. Çalışmada alan araştırması, anket tekniği kullanılmıştır. Psikolojik olarak iyi 
oluş ölçeği için Diener ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmış-
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tır. Tutku ölçeği için Vallerand ve diğerleri (2003) tarafından oluşturulan ölçek 
kullanılmıştır. Yalnızlık ölçeği için Hughes ve diğerleri (2004) tarafından geliştiri-
len ölçek Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır.   

Araştırma kapsamında, frekans analizleri, geçerlilik ve güvenilirlik analizleri ger-
çekleştirilmiştir. Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönünü 
belirlemek için korelasyon analizi ve son olarak da psikolojik iyi oluşa tutku boyut-
ları ve yalnızlığın etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR 

Katılımcıların, %86,3’ü kadın ve %13,7’si erkektir ve yaş ortalamaları 38,81 
(±11,23) olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların %59,3’ü bekardır. Eği-
tim durumu incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun lisans mezunu (%56,3) 
olduğunu söylemek mümkündür. Araştırma örnekleminde yer alanların çoğu tam 
zamanlı (%53,9) olarak çalıştıklarını belirtmişlerdir. Son olarak katılımcılar düzen-
li olarak ortalama 29 (±40,82) aydır yoga yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Tablo 1: Örneklem Profilinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı 

Sayı Yüzde % 

CİNSİYET (n=146) 
Kadın 126 86,3 

Erkek 20 13,7 

MEDENİ DURUM (n=140) 
Evli  

57 40,7 

Bekar 
83 59,3 

EĞİTİM DURUMU (n=144) 

İlkokul 
2 1,4 

Ortaokul 
0 0,0 

Lise 
13 9,0 

Önlisans 
15 10,4 

Lisans 
81 56,3 

Lisansüstü 
33 22,9 

ÇALIŞMA DURUMU (n=141) 

Yarı zamanlı 
19 13,5 

Dönemsel 
8 5,7 

Tam zamanlı 
76 53,9 

Emekli 
18 12,8 

Çalışmıyorum 
20 14,2 

YAŞ (n=143) 
Ortalama 38,81 

Std. Sapma 11,23 

DÜZENLİ YOGA YAPMA (AY) 
(n=140) 

Ortalama 29,21 

Std. Sapma 40,82 
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Katılımcıların profillerini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen tanımlayıcı istatis-
tiklerden sonra ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerine ilişkin analizler gerçekleş-
tirilmiştir. Bu kapsamda sırayla tutku, psikolojik iyi oluş ve yalnızlık ölçeklerine 
faktör analizi uygulanmıştır. Tutku seti için gerçekleştirilen faktör analizi Tablo 
5’te gösterilmektedir. 

Tablo 2. Faktör Analizi (Tutku) 
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1. FAKTÖR – Uyumlu Tutku 7,27 42,76 
Yoga hayatımla bütünleşmiştir. ,851 
Yoga hayatımla uyum içindedir. ,850 
Yoga benim için önemlidir. ,834 
Yoga yapmayı severim. ,789 
Yoga benim bir parçamdır. ,780 
Yogayı hayatımdaki diğer faaliyetlerle uyum içinde gerçekleştirim. ,725 
Yoga benim için bir tutkudur. ,720 
Yoga yapmaya çok fazla zaman ayırırım. ,569 
Elimde olsa her zaman yoga yapmak isterdim. ,523 
Yoga unutulmaz deneyimler yaşamamı sağlar. ,494 
2. FAKTÖR – Takıntılı Tutku 2,79 16,39 
Yoganın beni kontrol ettiği ile ilgili bir izlenimim var. ,938 
Yoga o kadar heyecan verici ki bazen kendimi kaybediyorum. ,928 
Yoga tutkumu kontrol etmekte güçlük çekiyorum. ,881 
Yoga yapmaya takıntılıyım. ,784 
Yogada keşfettiğim yeni şeyler daha çok takdir edilmemi sağlar. ,484 
Yoga kendimde beğendiğim özellikleri bulmama yardımcı olur. ,441 
Yoga yapmak beni kendime getiren tek şeydir. ,421 

Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda scree plot göz önüne alınarak tutkunun 2 
faktör altında değerlendirilebileceği tespit edilmiştir ve kuramsal çerçeve ile 
uyumlu bir şekilde fix factor 2 olarak belirlenmiştir. Bunun sonucunda, tutku ile 
ilgili ifadeler 2 boyut altında toplanmıştır (Tablo 2). Bu boyutlar; uyumlu ve takın-
tılı tutku olarak belirlenmiştir. Tutku veri setinin Kaiser Meyer Olkin örneklem 
değeri 0.86 (p<0,001) ve açıklanan varyans yüzdesi 59,15 olarak belirlenmiştir. 
Gerçekleştirilen güvenirlik analizine göre Cronbach’s alpha katsayısı 0,91 
(p<0,001) olarak bulunmuştur. Bu değerin 0.70 ve üzerinde olması önerilmektedir 
(Nunnally, 1976). 
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Tablo 3. Faktör Analizi (Psikolojik İyi Oluş) 
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1. FAKTÖR – Psikolojik İyi Oluş 5,73 71,60 

Ben iyi bir insanım ve iyi bir hayat yaşıyorum ,904 
Günlük aktivitelerime bağlı ve ilgiliyim. ,899 
Başkalarının mutlu ve iyi olmasına aktif olarak katkıda bulunurum. ,864 
İnsanlar bana saygı duyar. ,854 
Sosyal ilişkilerim destekleyici ve tatmin edicidir. ,845 
Amaçlı ve anlamlı bir yaşam sürdürüyorum. ,813 
Geleceğim hakkında iyimserim. ,802 
Benim için önemli olan etkinliklerde yetenekli ve yeterliyim. ,780 

Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda psikolojik iyi oluş ile ilgili ifadeler tek 
boyut altında toplanmıştır (Tablo 3). Psikolojik iyi oluş veri setinin Kaiser Meyer 
Olkin örneklem değeri 0.92 (p<0,001) ve açıklanan varyans yüzdesi 71,60 olarak 
belirlenmiştir. Gerçekleştirilen güvenirlik analizine göre Cronbach’s alpha katsayısı 
0,94 (p<0,001) olarak bulunmuştur. Bu değerin 0.70 ve üzerinde olması öneril-
mektedir (Nunnally, 1976). 

Tablo 4. Faktör Analizi (Yalnızlık) 
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1. FAKTÖR – Yalnızlık 2,47 82,21 

Kendinizi ne sıklıkta ihmal edilmiş hissedersiniz? ,920 
Kendinizi ne sıklıkta arkadaş sevgisinden yoksun hissedersiniz? ,911 
Kendinizi ne sıklıkta dışlanmış hissedersiniz? ,889 
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Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda yalnızlık ile ilgili ifadeler tek boyut altın-
da toplanmıştır (Tablo 4). Yalnızlık veri setinin Kaiser Meyer Olkin örneklem değe-
ri 0.74 (p<0,001) ve açıklanan varyans yüzdesi 82,21 olarak belirlenmiştir. Gerçek-
leştirilen güvenirlik analizine göre Cronbach’s alpha katsayısı 0,89 (p<0,001) ola-
rak bulunmuştur.  

Tablo 5. Korelasyon Analizi 

1 2 3 4 

1. Uyumlu Tutku 1 

2. Takıntılı Tutku ,52** 1 

3. Psikolojik İyi Oluş Hali ,13 -,21* 1 

4. Yalnızlık -,02** ,16 -,22** 1 

Ortalama 5,76 4,15 5,59 2,44 

Cranbach’s alpha ,91** ,86** ,94** ,89** 

 **p<0.01, *p<0.05 

Korelasyon analizinden elde edilen bulgulara göre uyumlu ve takıntılı tutku ara-
sında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (r=.52; p<.01). Bunun 
yanında yalnızlık ve psikolojik iyi oluş hali arasında anlamlı ve negatif bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir (r=-.22; p<.01). Bunun yanında araştırma değişkenlerine 
verilen yanıtların ortalaması ve güvenilirlik değerleri de Tablo 5’te gösterilmekte-
dir. 

Tablo 6. Tutku ve Yalnızlığın Psikolojik İyi Oluş Haline Etkisi 
Değişkenler  β 95% CI 

Yalnızlık -,16 [-0.30, 0.00] 
Takıntılı Tutku -,33** [-0.47, -0.13] 
Uyumlu Tutku ,30** [0.15, 0.62] 

  F 7,36 

  R2 0.14 

 ** p<0.001,* p<0.05, n = 142, CI = Güven Aralığı 

Regresyon analizi ile tutku ve yalnızlığın psikolojik iyi oluş haline etkisi belirlen-
meye çalışılmıştır (Tablo 6). Takıntılı tutkunun negatif (β = -,33; p<,01),   ve uyum-
lu tutkunun ise psikolojik iyi oluşa pozitif etkisi (β = ,0; p<,01),   olduğu tespit 
edilmiştir (F (139) = 7,36; p<,01).  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma bulguları değerlendirildiğinde katılımcıların çoğunluğu kadınlardan 
oluşmaktadır. Eğitim düzeyleri incelendiğinde yoga yapanların çoğu lisans ve li-
sansüstü eğitim düzeyine sahiptir. Genelde eğitim seviyesi yüksek kişiler tarafın-
dan tercih edilen bir aktivite olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında katılımcıla-
rın çoğu tam zamanlı çalışmaktadır. Rekreatif bir faaliyet olarak yoga yapmak yo-
ğun çalışma koşullarında rahatlatıcı bir etki yaratıyor olabilir. Yaş ortalaması ince-
lendiğinde orta yaşta kişilerin yoga yapmayı tercih ettiği belirtilebilir. Elimizdeki 
örneklem profiliyle doğru orantılı olarak  Ni ve diğerlerinin (2014), 5.7 ± 5.5 yıldır 
yoga yapan 30 bireyle yaptıkları çalışmada grubun yaş ortalaması 32.0 ± 12.3 iken 
grubun büyük çoğunluğunu (22) kadınlar oluşturmaktadır.  

Yoga, psikolojik iyi oluş ve tutku çerçevesinde gerçekleştirilen yazın taraması so-
nucunda genel olarak yoganın fizyolojik ve psikolojik sağlık üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. Yoga yapan ve yapmayan grup üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmiş-
tir. ‘İşyerinde stresi azaltma ve psikolojik iyi oluş üzerinde Yoga’nın etkileri’ (Hart-
fiel ve diğ., 2011) isimli çalışmada 48 çalışan randomize olarak iki gruba ayrılmış-
tır. Yoga yapan grup; Duygu Durumu – Bipolar Profili ve Olumlu Psikolojik Tutum 
test sonuçlarında anlamlı gelişme göstermiştir. Ayrıca açık fikirli olma, sakinlik, 
sevinç, enerji ve güven duygularında çalışmanın başlangıcı ve sonu arasında yoga 
yapan grupta kontrol grubuna göre olumlu yaklaşımların arttığı görülmüştür. 
Kirkwood ve diğerleri (2005) kaygı ve yoga ile ilgili yayınladıkları derlemede yo-
ga’nın kaygıyı azaltmada etkili olabileceği ile ilgili bulgular olduğunu belirtmişler-
dir. Ayrıca yoganın stresi azaltma üzerinde  etkileri olduğunu gösteren çalışmalar 
da mevcuttur (Chong ve diğ., 2011). Bu etkilerin yanında, çalışmada, yoga yapan 
katılımcıların tutku ve psikolojik iyi oluşları ile ilgili değerlendirmelere yer veril-
miştir. 

Korelasyon analizi incelendiğinde tutku boyutlarının birbirleriyle pozitif yönde 
ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında psikolojik iyi oluş hali ile takıntılı 
tutku arasında negatif korelasyon tespit edilmiştir. Bunun yanında, Carbonneau ve 
arkadaşları (2010) uyumlu ve takıntılı tutku yaşayan yoga yapan iki grup üzerinde 
karşılaştırma yapmışlardır. Yoga için uyumlu tutku yaşayan kişilerde olumlu duy-
guların artığı ve olumsuz duyguların, durum kaygısının ve fiziksel belirtilerin azal-
dığını, buna karşılık, yoga için takıntılı tutku yaşayandalar da ise negatif duyguların 
artığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yoga için uyumlu tutkunun takıntılı tutkuya 
göre psikolojik iyi oluş (olumlu ve olumsuz duygular, durum kaygısı ve fiziksel 
özellikler) ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  Regresyon analizi sonucunda yalnız-
lığın psikolojik iyi oluş üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı, takıntılı tutkunun ne-
gatif ve uyumlu tutkunun ise pozitif yönde etkili olduğu tespit edilmiştir. Vallerand 
(2012) da yoga yaparken tutku önemini vurgulamıştır, ancak, uyumlu tutkunun 
yararlı olduğunu belirtirken takıntılı tutkunun ise olumsuz etkileri olabileceğini ya 
da hiçbir etki doğurmayabileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda, yoga faaliyetine ta-
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kıntılı bir şekilde tutkulu olmak yoganın rahatlatıcı etkisinin önüne geçebilir. Yoga 
genel anlamda psikolojik yönden rahatlatan ve fiziksel yönden olumlu etkileri olan 
bir faaliyet olmasına rağmen bunun takıntılı bir şekilde yapmak bu olumlu etkile-
rin hissedilmesini engelleyebilir. 
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ÖZ 

Bu araştırmanın amacı, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği Kısa Formu’nun (TPİÖ-KF) Türkçe 
dilinde geçerlik ve güvenirliğini inceleyerek ölçeğin Türkiye koşullarına uygunluğunu sapta-
maktır. Araştırma, doğa yürüyüşlerine katılım gösteren 388 birey üzerinde yürütülmüştür. 
Ölçeğin faktör yapısını belirlemek amacıyla yapılan analizler sonucu, özerklik, yetkinlik ve 
ilişki olmak üzere 3 boyut elde edilmiştir. Bu sonuç, ölçeğin orijinal yapısıyla örtüşmektedir. 
Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiş, sonuçlar or-
taya çıkan yapının geçerliğini doğrulamıştır. TPİÖ-KF’nin alfa iç tutarlık katsayılarının .72 ile 
.81; test yarılama analizi sonucu iki yarı korelasyon katsayısının .80 olduğu görülmüştür. 
Benzer ölçek uyum geçerliği için Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmış ve iki ölçek arasındaki 
korelasyon değerlerinin .60 ile .70 arasında sıralandığı görülmüştür. Bu sonuçlar TPİÖ-
KF’nin Türkçe dilinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Temel Psikolojik İhtiyaçlar, Öz Belirlime Kuramı, Geçerlik,  Güvenirlik, 
Doğrulayıcı Faktör Analizi  
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GİRİŞ 

Öz belirleme kuramı biyolojik, sosyal ve kültürel koşulların, bireylerin psikolojik 

gelişimleri, sosyal bütünleşmeleri ve iyi oluşları üzerindeki olumlu ve olumsuz 

etkilerini incelemektedir (Ryan ve Deci 2017). Öz belirleme kuramı araştırmala-

rında, zindelik, motivasyon, sosyal bütünleşme ve iyi oluşa olanak sağlayan; tü-

kenme, anti-sosyal davranışlar ve mutsuzluğa neden olan faktörler hem kişisel 

gelişim hem de toplumsal bağlamlar içinde eleştirel bir biçimde sorgulanmaktadır  

(Ryan ve Deci 2017). Öz belirleme kuramı, özerklik (autonomy), yeterlik (compe-

tence)  ve ilişki (relatedness) olmak üzere üç temel psikolojik ihtiyacı içermektedir. 

Bu üç evrensel psikolojik ihtiyaçtan özerklik, bireylerin irade, eylemlilik, inisiyatif 

duygularıyla ilgili olup, bireylerin deneyimleri ve eylemleri ile ilgili kararları kendi 

kendilerine belirleme ihtiyacıdır. Yeterlik, bireylerin merak, meydan okuma ve 

etkililik duygularıyla ilgilidir ve bireylerin kendilerini, isteklerini gerçekleştirmede 

yeterli ve başa çıkma gücüne sahip hissetmelerini ifade etmektedir. Son olarak 

ilişki ise, bireylerde genellikle başkaları tarafından önemsendiklerini hissettikleri 

zaman ortaya çıkan, kişinin bir başkası ile bağlantılı olduğu hissi olarak kabul 

edilmektedir (Ryan ve Deci 2000; Deci, Ryan, Gagne, Leone, Usunov ve Kornazheva 

2001; Ryan ve Deci 2017). 

Bu üç ihtiyacın yerine getirilmesi psikolojik gelişim, sosyal bütünleşme ve iyi oluş 

için temel kabul edilmektedir (Reis, Sheldon, Gable, Roscoe ve Ryan 2000; Ryan ve 

Deci 2000). Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği (TPİÖ) ise bu üç ihtiyaca karşılık 

gelmektedir. 1991 yılında Ryan ve Deci tarafından geliştirilen TPİÖ’nün orijinal 

formu, Cihangir-Çankaya, Bacanlı (2003) ve Kesici, Üre, Bozgeyikli ve Sünbül 

(2003) tarafından daha önce Türkçeye uyarlanmıştır. Bu araştırmanın amacı ise, 

orijinalinde 21 ifadeden oluşan (özerklik boyutunda yedi ifade, yeterlik boyutunda 

altı ifade, ilişki boyutunda sekiz ifade) TPİÖ’nün, üç boyutta üçer ifade olmak üzere 

toplam dokuz ifadeden oluşan kısa formunu (Samman 2007)  Türkçeye uyarlamak-

tır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları, İzmir bölgesinde doğa yürüyüşleri-

ne ve dağcılık etkinliklerine katılan örneklem üzerinde yapılmıştır.  

Çalışmanın yöntem bölümünde, örneklem, veri toplama araçları ve verinin top-

lanma sürecine dair bilgilere değinilmiştir. Bulgular bölümünde ölçeğin geçerlik ve 

güvenirliği için yapılan, madde analizi, yapı geçerliği analizleri, uyum geçerliği 

analizi ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Sonuç bölümünde, uyarlanan ölçeğin 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu gerekçeleriyle birlikte verilmiştir. De-

ğerlendirme bölümünde ise, gelecek çalışmalar için bir yol haritası çizilmeye çalı-

şılmıştır. 
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YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ilinde faaliyet gösteren dağcılık ve doğa spor-

ları kulüplerine aktif olarak katılım gösteren kişiler oluşturmaktadır.  Türkiye Dağ-

cılık Federasyonu (TDF) verilerine göre İzmir ilinde 2017 yılı itibariyle tescilli olan 

ve aktif faaliyet gösteren 17 adet dağcılık ve doğa kulübü bulunurken (TDF, 2017) 

çalışma öncesi kulüp yöneticileriyle yapılan görüşme sonucu, yürüyüşlere aktif 

olarak katılan üyelerin listesine ulaşılamadığı için çalışmanın evreni belirleneme-

miştir. Araştırma grubu 553 kişiden oluşmaktadır. Ancak katılımcılardan elde edi-

len soru formlarından 165 tanesi eksik veya yanlış doldurulduğundan değerlen-

dirmeye alınmamış, dolayısıyla örneklem 388 kişiden oluşturulmuştur. Ölçeklerin 

geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları ile ilgili literatür incelendiğinde, faktör analizi-

nin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için olması gereken örneklem büyüklüğü konu-

sunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bu konuda, Sekaran ve Bougie (2016) örnek-

lem büyüklüğünün, ölçekteki ifade sayısının tercihen on katı büyüklükte olması 

gerektiğini savunmaktadır. Bu araştırmada kullanılan ölçekteki madde sayısı do-

kuz iken, örneklem sayısı 388'dir, dolayısıyla gerekli örneklem sayısının sağlanmış 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların 223 (%57,8)'ü kadın, 163 (%42,0)'ü erkektir. 

Örneklemin yaş aralığı 18-72 ve yaş ortalaması ise 46,1 şeklinde oluşmuştur. Katı-

lımcıların 193 (%49,7)'ü evli, 192 (%49,5)'si ise bekârdır. Eğitim durumlarına 

bakıldığında ise %37,9 ile lisans düzeydeki katılımcıların oranı ilk sıradadır, bunu 

%23,2 ile lise, %20,8 ile ön lisans, %9,3 ile lisansüstü, %5,2 ile ortaokul ve %3,5 ile 

ilkokul eğitim düzeyleri takip etmektedir. Katılımcıların %44,3'ü tam zamanlı ola-

rak çalıştıklarını, %29,6'sı emekli olduklarını, %16,8'i ise çalışmadıklarını belirt-

miştir. Ölçeğin yapı ve uyum geçerlikleri ile ifade analizi, açıklayıcı faktör analizi ve 

doğrulayıcı faktör analizi bu gruptan elde edilen veriler üzerinde yapılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği - Kısa Formu (TPİÖ-KF): “Temel Psikolojik İhti-

yaçlar Ölçeği Kısa Formu” (“Short-form of Ryan and Deci Basic Psychological Needs 

Scales”) Ryan ve Deci tarafından geliştirilmiş ve Samman (2007) tarafından birey-

lerin temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin belirlenebilmesi amacıyla kullanılmış öz 

bildirim tarzı bir ölçektir. Ölçeğin orijinalinde toplam dokuz ifade ve üç boyut bu-

lunmaktadır ve bu ifadeler "(7) Kesinlikle Katılıyorum" ve "(1) Kesinlikle Katılmı-

yorum" biçiminde 7'li Likert tipi bir derecelendirmeye sahiptir.  
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İşlem 

Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin uyarlama aşamasında öncelikle ölçeğin Türk-

çeye uyarlama çalışması için, orijinal Basic Psychological Needs ölçeği kısa formu-

nu geliştiren Edward Deci ve Richard Ryan'dan elektronik posta yoluyla izin alın-

mıştır. İzin alındıktan sonra ölçek, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Turizm İşletmeci-

liği Anabilim Dalında öğrenim gören dokuz doktora öğrencisi tarafından ayrı ayrı 

Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra aynı dokuz öğrenci tarafından her bir çeviri 

üzerinde tartışma ve değerlendirme yapılarak gerekli düzeltmeler yapılmış ve son 

bir form üzerinde karar kılınmıştır. Oluşturulan bu çeviri formu, Turizm İşletmeci-

liği ve Rekreasyon alanlarında uzman iki akademisyene kontrol ettirilmiş ve son 

düzeltmeler yapılmıştır. 

Örnekleme dâhil edilecek kişilere ulaşabilmek için öncelikle İzmir ilinde faaliyet 

gösteren Dağcılık ve Doğa Sporları kulüplerinin bir listesi çıkarılmıştır. Türkiye 

Dağcılık Federasyonu tarafından da onaylanan bu listeye göre İzmir ilinde bu alan-

da aktif olarak faaliyetler yürüten 17 kulüp bulunmaktadır. Daha sonra bu kulüple-

rin yöneticileri ile telefonla iletişime geçilerek uygulama için izinleri istenmiş ve 

tüm kulüplerden olumlu yanıt alınmıştır. Gerekli izinlerin alınmasının ardından, 

veri toplama işlemi, 2017 yılının Ocak-Mayıs ayları arasında, kulüplerin pazar gün-

leri yaptıkları doğa yürüyüşlerine katılan çalışmanın araştırmacıları tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, 1 Mayıs 2017 tarihinde tüm kulüplerin katıldığı 

federasyon toplantısına gidilerek, tüm kulüp yöneticilerine elden soru formları 

teslim edilmiş ve 1 Haziran 2017 tarihinde yapılan diğer toplantıda, dolu formlar 

teslim alınmıştır.  

Analiz 

Veri toplama işlemi tamamlandıktan sonra, ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışma-

ları için analizlerin yapılmasına geçilmiştir. Ölçeğin madde ayırt ediciliği için mad-

de analizi güvenirliğini test etmek için ise, iç tutarlılık ve iki yarı güvenirlik analiz-

leri (test yarılama yöntemi) uygulanmıştır. Yapı geçerliğini test etmek için açıklayı-

cı faktör analizi (AFA) ve ardından doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. 

Uyum geçerliğinin kontrol edilmesi için ise, ölçüt-bağımlı geçerlik analizi uygulan-

mıştır. 

BULGULAR 

Madde Analizi 

TPİÖ-KF’nin madde-test korelasyonlarına ait değerler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: TPİÖ-KF Düzeltilmiş Madde-test Korelasyonları 
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Tablo 1’e bakıldığında hesaplanmış ve düzeltilmiş madde toplam korelasyonlarının 

.37 ile .71 değerleri arasında olduğu görülmektedir. Nurosis (1994), madde sayısı 

sınırlı olan ölçekler için düzeltilmiş madde toplam korelasyonunun .30’un üstünde 

olmasının yeterli olacağını öne sürmektedir. Bu anlamda, ölçek maddelerinin genel 

ölçek değerleriyle yeterli korelasyona sahip olduğu görülmektedir. 

Yapı Geçerliği 

TPİÖ-KF’nin yapı geçerliğini sağlayıp sağlamadığını tespit etmek için gerçekleştiri-

len açıklayıcı faktör analizinden önce, ölçek ifadelerinin birbiriyle korelasyonuna 

bakılmış ve açıklayıcı faktör analizini gerçekleştirmek için gerekli olan anlamlı 

ilişkiye sahip olduğu görülmüştür (sig.< 00,1). Takiben, verilerin faktör analizine 

uygun olup olmadığını incelemek amacıyla örneklem uygunluğu ve Barlett’s Sphe-

ricity Testi yapılmıştır. Sonuçlar, KMO örneklem uygunluk katsayısının .86 değeriy-

le önerilen .60 değerinin (Hair ve diğerleri 2010) üstünde olduğunu ve Barlett’s 

Sphericity Testi’nin ise (1444,305 p<.001) anlamlı olduğunu göstermiştir. Bu so-

nuçlar, verilerin faktör analizini gerçekleştirmek için uygun olduğunu göstermek-

tedir.  

TPİÖ-KF’nin orijinal hali üç farklı boyuttan (özerklik, yetkinlik ve ilişki) meydana 

gelmektedir. Bunu sınamak için elde edilen veriyle Horn’un (1965) paralel analizi-

ne başvurulmuş ve analizin sonucu ifadelerin 3 boyuta ayrıldığını göstermiştir. 

Elde edilen faktörlerin yapısını belirlemek için “en yüksek olabilirlik analizi” 

(maximum likelihood analysis) kullanılmıştır. Ölçeği anlamlı ve bağımsız şekilde 

açıklayacak en uygun faktör yapısını belirlemek amacıyla tercih edilen yöntemlerin 

başında eksen döndürme gelmektedir (Tabachnick ve Fidel 2001). Vogt (1993), 

faktör analizi yaparken, boyutlar birbiriyle ilişkili ise eğik, değilse dikey döndür-

menin uygun olacağını belirtmektedir. TPİÖ-KF’nin orijinal formu incelendiğinde, 

ölçeğin birbiriyle ilişkili üç boyuttan oluştuğu görülmektedir. Bu sebeple veriler 

eğik döndürmeye (promax) tabi tutulmuştur. Eğik döndürme sonucu toplam var-

yansın % 71’ini açıklayan ve 9 ifadeden oluşan üç boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. 

Buna ilişkin veriler Tablo 2’de gösterilmektedir.
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Tablo 2: TPİÖ-KF Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan üç boyuttan ilki özerkliktir. Özerk-

lik boyutunda yer alan ifadeler, bireyin özgür iradesiyle hareket edebilme ve kendi 

seçimlerini yapabilmesine dair ihtiyaç düzeyini ölçmek üzerinedir. Özerklik boyutu 

toplam varyansın % 48’ini açıklarken boyut maddelerinin faktör yükleri .89 ile .77 

arasında değiştiği görülmektedir. 

Ölçekte ortaya çıkan bir diğer boyut yeterliktir. Bu boyutta yer alan ifadeler, kişi-

nin kendi isteklerini karşılamada yeterli olup olmadığını ve karşıladığı durumlarla 

başa çıkma gücüne sahip hissedip hissetmediğini ölçmeyi amaçlamaktadır. Yeterlik 

boyutunun toplam varyansın % 14’ünü açıkladığı ve madde faktör yüklerinin 1 ile 

.72 arasında değiştiği görülmüştür. 

TPİÖ-KF’nin üçüncü ve son boyutu ilişkidir. Kişinin başkalarıyla bağ kurma ve 

onlar tarafından anlaşılma gibi ihtiyaçlarını ifade eden ilişki boyutu, bu ihtiyaç 

düzeyini ölçmeye çalışan maddelerden meydana gelmiştir. Boyutun toplam var-

yansın % 9’unu açıkladığı ve madde faktör yüklerinin .95 ile .59 arasında değiştiği 

tespit edilmiştir. 

TPİÖ-KF Doğrulayıcı Faktör Analizi: 

Ölçeğin yapı geçerliği bağlamında, orijinal kısa formunda ve açıklayıcı faktör anali-

zi sonucunda önceden belirlenmiş yapının doğrulanması amacıyla birinci düzey 

doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. Tablo 3’te doğrulayıcı faktör anali-

zine ait sonuçlar sunulmaktadır. 



Araştırma Bildirileri 263 

Tablo 3: TPİO-KF Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Tablo 3’te yer alan ölçme modeline ilişkin standardize değerler incelendiğinde 

bütün ifadelerin standardize yüklerinin modelin kabul edilebilir olarak yorumla-

nacağı .50 değerinin (Hair vd. 2010) ve t değerlerinin ise .05 hata payı esas alındı-

ğında önerilen değer olan 1.96’nın (Hair vd. 2010) üzerinde olduğu görülmektedir. 

Bunlara ek olarak ölçme modelinin geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesinde 

daha tutucu bir analiz olan bileşik güvenirlik (CR) ve açıklanan ortalama varyans 

(AVE) katsayıları da hesaplanmıştır. CR gizil yapının gözlenen değişkenler tarafın-

dan açıklanma derecesini temsil etmekte ve değerin .70’in üzerinde olması öneril-

mektedir (Nunnally ve Bernstein 1994). CR değerlerinin .72 ile .81 arasında olup 

önerilen eşik değerlerin üzerinde olması modeldeki yapıların güvenirliğinin iyi 

düzeyde olduğunu göstermektedir. AVE, gizil bir yapının ölçüm hatasına bağlı ola-

rak elde ettiği varyans miktarını temsil etmektedir ve bu değerin .50’nin üzerinde 

olması beklenmektedir (Fornell ve Larcker 1981; Hair vd. 2010). Tablo 3’teki AVE  

değerlerine bakıldığında özerklik ve yetkinlik faktörlerinin eşik değerin üzerinde; 

ilişki faktörünün ise eşik değerin biraz altında olması genel modele sınırlılık getir-

mektedir. Ancak AVE değerleri ayırt edicilik geçerliliği (discriminant validity) bağ-

lamında yapılar arasındaki basit korelasyon katsayılarının kareleriyle karşılaştı-

rılmıştır. Tablo 3’teki tüm AVE değerlerinin ilgili yapılar arasındaki korelasyon 
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katsayılarının [“özerklik-yetkinlik” (p=.01, .59), “özerklik-ilişki” (p=.01, .42) ve 

“yetkinlik-ilişki” (p=.01, .55)]  karelerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu du-

rum, modeldeki gözlenen değişkenler arasındaki uyumun ait oldukları yapıdaki 

diğer yapılara nazaran daha fazla olduğunu ve dolayısıyla ölçümlerin iyi bir ayırt 

ediciliğe sahip olduğunu göstermektedir (Fornell ve Larcker 1981). 

Yapılan DFA sonucunda, ölçeğin orijinal kısa formdaki gibi üç boyutta uyum verdi-

ği ve serbestlik derecesinin 24, ki-karenin 82.41 olmasına bağlı olarak normalleşti-

rilmiş ki-kare (X2/df) değerinin 3.43 olduğu görülmektedir. Normalleştirilmiş ki-

karenin 2 ile 5 arasında olması kabul edilebilir düzey olarak yorumlanır (Hair vd. 

2010). RMSEA’nın %5’in altında çıkması ölçme modelinin iyi uyum gösteren bir 

model (Brown, 2006), %10’un altında çıkması ise kabul edilebilir bir model olarak 

yorumlanmasına olanak sağlamaktadır (Tabachnick ve Fidell 2001). Ölçme modeli 

için RMSEA değeri .07 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle modelin kabul edilebilir 

bir model olduğunu söylemek mümkündür. 

Ölçme modelinin bir bütün olarak kabul edilebilmesi için gerekli uyum indeksi 

değerlerinin (goodness-of-fit statistics) de istenilen düzeyde olması gerekmekte-

dir. Bu amaçla uyum indeksi ölçütlerinden yararlanılır. Hair vd. (2010), her koşul-

da zayıf ya da iyi uyum gösteren modeli değerlendirecek uyum değerleri için basit 

bir kuralın belirlenemeyeceğini ve farklı kategorilerdeki ölçütlerde yer alan üç ya 

da dört uyum indeks değerinin verilmesinin yeterli olduğunu ifade etmektedir. 

Burada kural olarak verilmesi gerekenler mutlak ve artımlı uyum indekslerinden 

en az biri ile X2 ve serbestlik derecesidir. Ayrıca seçilen uyum indekslerinden biri 

de kötü uyum ölçümü veren bir indeks olmalıdır (Hair vd. 2010). Bu nedenle söz 

konusu diğer uyum değerleri içerisinden artımlı uyum için NFI: .97, CFI: .98; mut-

lak uyum için GFI: .95, AGFI: .92; tutumlu uyum için PNFI: .64 ve kötü uyum in-

dekslerinden de SRMR: .46 değerleri bulunmuştur. Diğer uyum indekslerine ait 

değerler incelendiğinde ölçme modelinin faktör yapısı ile veri arasındaki uyum 

kabul edilebilir sınırlar içerisindedir (Hair vd. 2010; Tabachnick ve Fidell 2001). 

Güvenirlik 

TPİÖ kısa formunun güvenirliğini ölçmek için iç tutarlık testleri gerçekleştirilmiş-

tir. İlk testte, ölçeğin tamamı için .86, özerklik için .81, yetkinlik için .81 ve ilişki 

için .72 Cronbach’s Alfa katsayısı tespit edilmiştir. Ölçülen Crombach’s Alpha kat-

sayılarının, Nunnally’nin (1967) sosyal bilimler araştırmaları için önerdiği .70 

değerinin üzerinde olduğu görülmüştür. İç tutarlığı test etmede son derece etkili 

olan yollardan biri de testi yarılama (iki yarıya bölme) tekniğidir (Chakrabartty 

2013; Towers ve Allen 2009). Test yarılama, bir testin birden fazla kez uygulanma-

sının güç olduğu durumlarda kullanılabilecek bir tekniktir (Özen, Gülaçtı ve Kan-

demir 2006). Ölçeğe uygulanan testi yarılama tekniği sonucunda iki yarı arasındaki 
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korelasyon katsayısının .80, Spearman Brown katsayısının .89, Guttman split-half 

katsayısının ise .88 olduğu görülmüştür.  Bununla ilgili olarak Büyüköztürk (2009), 

.80 ve üzerinde yer alan değerlerin iç tutarlık için iyi sonuçları yansıttığını belirt-

miştir. Ayrıca, ilgili katsayıların yüksekliği, test puanlarının tesadüfi hatalardan 

olabildiğince arınmış olduğunun da destekçisi olarak gösterilmektedir (Towers ve 

Allen 2009). 

Benzer Ölçek Uyum Geçerliği 

TPİÖ kısa formunun benzer ölçek uyum geçerliğini test etmek amacıyla 388 katı-

lımcıya aynı anda psikolojik iyi oluş ölçeği de uygulanmıştır.  Temel psikolojik ihti-

yaçların doyurulmasına izin veren ortamların, psikolojik iyi oluş halini destekledi-

ğine dair savların varlığı (Deci ve Ryan, 2000; Deci, Ryan, Gagne, Leone, Usunov ve 

Kornazheva, 2001) ve psikolojik iyi oluş ölçeğinin olumlu ilişkiler, yeterlik hissi ve 

hayatın anlamı boyutlarının (Diener vd. 2009) TPIÖ-KF ile benzerlik taşıması ne-

deniyle benzer ölçek uyum geçerliği için psikolojik iyi oluş ölçeğinin kullanılması 

uygun bulunmuştur. Yapılan testlerde, psikolojik iyi oluş ölçeğinin toplam puanı ile 

özerklik (r=.60), yetkinlik (r=.70) ve ilişki (r=.70) boyutları arasında pozitif yönlü 

bir ilişki olduğu görülmüştür.  

SONUÇ 

Bu araştırmanın amacı, TPİÖ’nün dokuz ifadeli kısa formunu Türkçeye uyarlamak 

ve ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik analizlerini incelemektir. Araştırmaya katılan 

örneklem sayı bakımından istatistiksel analizleri gerçekleştirebilecek yeterliktedir. 

Ölçeğin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla yapılan AFA sonucunda toplam varyan-

sın % 71.25’ini açıklayan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçek geliştirme ve 

uyarlama çalışmalarında açıklanan varyans oranı için %30 ve üzeri değerleri ölçüt 

olarak alındığı düşünüldüğünde (Büyüköztürk, 2016) ölçeğin yapı geçerliliğini 

sağladığı görülmektedir. Faktörler arasında yer alan ifadelerin tamamı orijinal 

formdaki faktörlere uygun bir dağılım göstermiştir. Üç faktör altında yer alan do-

kuz ifadenin faktör yükleri .40’ın üzerinde olduğu için yapı geçerliği için uygulanan 

faktör analizi sonucunda ölçekten hiçbir ifade çıkarılmamıştır. Ayrıca DFA için 

uyum indeksi sınırları göz önünü alındığında modelin iyi düzeyde uyum verdiği ve 

ölçeğin orijinal faktör yapısının Türkçe formunun faktör yapısıyla uyuştuğu görül-

mektedir. 

Benzer ölçek geçerliliğini sınamak için TPİÖ-KF boyutları ile Öznel İyi Oluş Ölçeği 

toplam puanları arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır. TPİÖ-KF’nin boyutları ile 

Öznel İyi Oluş Ölçeği toplam puanı arasında pozitif bir ilişki bulunduğu görülmek-

tedir. Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin bireylerin öznel iyi oluş-
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larına da olumlu anlamda katkı yapabileceği çeşitli araştırmalarda da belirtilmek-

tedir (Ryan & Deci, 2001; Vallerand, 1997; Vallerand & Losier, 1999). Tüm bu so-

nuçlar düşünüldüğünde TPİÖ-KF’nin Türkçe uyarlamasının geçerliliğinin sağlandı-

ğını söylemek mümkündür. 

Ölçeğin güvenirlik çalışmasında madde analizi uygulanmıştır. Madde analizi sonu-

cunda madde-test korelasyonlarının .30 ölçütünü karşıladığı görülmüştür. Madde-

test korelasyonunda Büyüköztürk (2016) .30 ve daha yüksek olan ifadelerin, birey-

leri ölçülen özellik bakımından iyi derecede ayırt ettiği vurgulaması göz önünde 

bulundurulduğunda, ölçeğin madde test korelasyonları açısından güvenilir düzey-

de olduğu söylenebilir. 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular TPİÖ-KF’nin 

Türkçe dilinde bireylerin temel psikolojik ihtiyaç düzeylerini değerlendirmek ama-

cıyla kullanıma hazır, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve Türkçeye 

uyarlama çalışmasının başarıyla tamamlandığı göstermektedir. 

DEĞERLENDİRME 

Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yürütüldüğü araştırma grubu doğa 

yürüyüşlerine katılan bireylerden oluşmaktadır. Dolayısıyla ölçeğin geçerlik ve 

güvenirliği için farklı örneklemler üzerinde yapılacak çalışmalar da son derece 

önemlidir. Ayrıca bu ölçeğin uygulanacağı araştırmaların yapılması uyarlanan 

ölçeğin ölçme gücüne önemli katkılar sağlayacaktır. 
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ÖZ  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce ilanı gerçekleşen ve yasal koruma sta-
tüsü kazanan korunan alanlarda  kurumsal (özel) planlama (Uzun Devreli Gelişme Planı, Ge-
lişme Planı, Yönetim Planı, İmar Planı ve diğer Planlar /Mimari ve Peyzaj Projeleri) yapıl-
makta olup bu alanların yasal statüsü ve kriterleri ile fiziki ve yasal sınırlayıcılar göz önünde 
bulundurularak verilen üst ölçekteki kararlar doğrultusunda rekreasyonel alanlar belirlen-
mekte, ön görülen kullanım planları ve projeleri hazırlanmakta, rekreasyona yönelik kulla-
nım durumu ve özellikleri belirlenmektedir. Günü birlik kullanımlara izin veren ve rekreas-
yonel kullanıma açılması düşünülen alanlarda, üst ölçekteki planlarda (milli park uzun devre 
gelişme planları ile tabiat parkı gelişme planı) verilen kararlar, belli bir yönteme dayandırıl-
mamakta ve ülkemizde rekreasyonel planlama, bir plan olarak yasal metinlerde yer alma-
maktadır. Bu nedenle, rekreasyonel kullanımların gerçekleştiği korunan alanlarda, çevresel 
bozulmaları azaltmak, halkın çok geniş boyutlu yararlanmasına fırsat tanıyacak düzenleme-
ler ile koruma olgusunu gerçekleştirecek ilkeleri belirleyen bir düzenlemenin yapılması (yö-
netmelik ve yasal uygulama metinleri) gerekmektedir.  Bu bildiride, Milli Parklar Kanunu 
(2873 sayı ve 1983 tarih) kapsamında ilan edilen koruma statülerinden olan Milli Park, Ta-
biat Parkı ve Orman içi Dinlenme Yerleri’nde halen yapılmakta olan imar planı, mimari ve 
peyzaj projelerinin hazırlanması ve incelenmesinin bir yönteme dayandırılmış olmaması ne-
deniyle bu eksikliği gidermeye yönelik olarak yapılması gereken yeni düzenlemenin meto-
dolojisi ortaya konulmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Korunan Alan, Milli Park, Tabiat Parkı, Rekreasyon, Planlama 

GİRİŞ 

Korunan alanlar yeryüzündeki doğal kaynakların kontrolsüz kullanımına tepki 

olarak hassas ekosistemlerin, yaşam alanlarının, biyolojik çeşitliliğin, insan yapısı 

kültürel değer ile peyzaj yapısının korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla 

evrensel düzeydeki çözüm araçlarından biridir (Keenleyside vd. 2012).  Korunan 
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alanlar bir yandan doğal ve kültürel kaynakları korurken bir yandan da topluma, 

yore insanına ve ziyaretçilere bilimsel, ekonomik, yaşamsal, eğitici, estetik ve rek-

reasyonel-turistik faydalar sağlamaktadır (Düzgüneş, 2015). IUCN (Uluslararası 

Doğa ve Doğal kaynakları Koruma Birliği) ve Avrupa Konseyi Doğayı Koruma Ko-

mitesi, yeryüzü doğal kaynaklarının uygun bir biçimde kullanılmasına yönelik 

yapmış oldukları sınıflandırmalarda, farklı koruma statülerinin çeşitli düzeylerde 

sahip oldukları rekreasyonel değerler ile  rekreasyon potansiyeli doğrultusunda 

günübirlik kullanım (rekreasyon) ile turistik kullanımlara uygun koruma statüleri-

ni belirlemişlerdir (Demirel, 2005). 

Ülkemizde de farklı yasalarla koruma altına alınan korunan alanlar içerisinde rek-

reasyonel ve turistik kullanımların gerçekleştiği korunan alanlar olarak özellikle 

Milli Parklar Kanunu  (2873 sayılı yasa-1983 tarih) kapsamında korunan, Milli 

Parklar, Tabiat Parkları ile Orman içi Dinlenme Yerleri öne çıkmaktadır.  

Türkiye’de korunan alanlar sisteminde sürdürülen çalışmalarda farklı koruma 

alanlarının yasal statüsü ve kriterleri ile fiziki ve yasal sınırlayıcılar göz önünde 

bulundurularak verilen üst ölçekteki kararlar doğrultusunda rekreasyonel alanlar 

belirlenmekte, ön görülen kullanım planları ve projeler hazırlanmakta, rekreasyo-

na yönelik kullanım durumu ve özellikleri belirlenmektedir. Ancak günü birlik 

kullanımlara izin veren ve rekreasyonel kullanıma açılması düşünülen alanlarda, 

üst ölçekteki planlarda (milli park uzun devre gelişme planları ile tabiat parkı ge-

lişme planı) verilen kararlar, belli bir yönteme dayandırılmamaktadır. Dolayısıyla 

korunan alanlarda yapılacak imar planı, mimari ve peyzaj projelerinin hazırlanma-

sı ve incelenmesi ile ilgili olarak “Ülke Mekansal Planlama Kademelenmesi” içeri-

sinde özel amaçlı kurumsal planlar olarak bilinen milli park uzun devreli gelişme 

planları ile tabiat parkı gelişme planlarının Milli Parklar Kanunu kapsamında yeni-

den değerlendirilerek bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bildirinin çıkış kaynağı iki temele oturmaktadır. Birincisi Türkiye’de rekreasyo-

nel planlamanın bir plan olarak yasal metinlerde yer alıp almadığının ortaya kon-

ması, ikincisi ise rekreasyonel kullanım için planlanması yapılacak olan alanın 

sınırları, büyüklüğü ve planlama ölçeğinin ne olacağı sorularına yanıt aramaktır.   

Bu iki noktadan hareketle bu bildiride, rekreasyonun bilinen ekonomik ve sosyal 

yararları göz önünde bulundurulduğunda rekreasyonel kullanımların gerçekleştiği 

korunan alanlarda çevresel bozulmaları azaltmak, halkın çok geniş boyutlu yarar-

lanmasına fırsat tanıyacak düzenlemeler ile koruma olgusunu gerçekleştirecek 

ilkeleri belirleyen “Kırsal Rekreasyon Planlama Yönetmeliği”nin hazırlanmasının 

önemi anlatılmakta ve öneri taslak olarak hazırlanan kırsal rekreasyon planlama 

yönetmeliğinin aşamaları ifade edilmektedir. 
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MEVCUT DURUM 

Ülkemizde Korunan Alanlarda Sürdürülen Rekreasyon ve Park Yapıları 

Çalışmaları (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2016) 

T.C.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Milli Parklar Dairesi Başkanlığı Proje Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilen “Korunan Alanlarda Proje Uygulamaları ve İmar Planı Süreci”adlı
çalışmada “Korunan Alanlarda Planlama Hiyerarşisi” kapsamında İmar Planı ile
Mimari ve Peyzaj Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması Süreci”ne yönelik
adımlar anlatılmaktadır.

Korunan alanlarda, rekreasyon alanlarının belirlenmesi Uzun Devreli Gelişme Pla-
nı/Gelişme Planı yapımı aşamasında tamamlanmaktadır. Verilen üst ölçek kararlar 
doğrultusunda, fiziki ve yasal sınırlayıcılar göz önünde bulundurularak, saha içinde 
uygun görülen alanlarda çeşitli kullanımlara (idare ziyaretçi merkezleri, yönetim 
merkezleri, panoramik müzeler, günübirlik kullanım alanları, doğa eğitim merkez-
leri, giriş kontrol üniteleri, tanıtım birimleri, kamp alanları (çadır, karavan, bunga-
lov), kuş gözlem üniteleri, bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları, yağmur barı-
nakları ile yine saha içinde ziyaretçilere açılan tur güzergahları üzerinde; manzara 
seyir terasları, mola noktaları ve sahanın özelliğine göre durak noktaları vb.) yöne-
lik plan ve projeler hazırlanmaktadır. 

Gelişme planları tamamlanmış alanlarda İmar Planı çalışmaları yapılmaktadır. 
İmar Planı çalışmaları ile alanın koruma-kullanma dengesi içerisinde planlanması 
hedeflenmektedir. Korunan alanlarda 2016 yılı içerisinde 8 adet imar planı onay-
lanmıştır. Gelişme planları tamamlanmış, imar planı/koruma amaçlı imar planı 
onaylanmış alanlarda korunan alanların sürdürülebilir yönetimini ve kullanımını 
sağlamak amacıyla Mimari ve Peyzaj Projeleri hazırlanmaktadır. 

2016 yılı içerisinde 33 adet mimari ve peyzaj projesi yapılmıştır. Gelişme planı 
tamamlanan alanlarda plan ve proje çalışmaları devam etmektedir. Korunan Alan-
larda Proje Uygulamaları ile ilgili eğitim çalışmaları ile kurumsal kapasiteyi geliş-
tirmeye yönelik olarak personelin mesleki ve kişisel gelişmelerinin sağlanması, 
verimliliklerinin arttırılması, korunan alanlarda imar planı, mimari proje, peyzaj 
projesi hazırlanması ve incelenmesi konularında eğitim faaliyetleri düzenlenmek-
tedir. 

Milli Parklar Kanunu (1983 tarih ve 2873 sayılı yasa) ile İmar Kanunu ilişkisi ele 
alındığında her iki kanun ve kanunlar kapsamında çıkarılan yönetmeliklerin Milli 
Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen koruma statülerinden olan Milli Parklar ile 
Tabiat Parklarında yapılması planlanan rekreasyon alanlar için hazırlanacak 
Mimari ve Peyzaj Projeler ile İmar Planlarının Milli Park Uzun Devreli Gelişme 



Araştırma Bildirileri 271 

Planı ve Tabiat Parkı Gelişme Planları ile olan ilişkisi aşağıda verilmektedir (Özel, 
2016) 

Ülkemizde” Ülke Mekansal Planlama Hiyerarşisi” kapsamında yer alan 3194 sayılı 
“İmar Kanunu (1985)” gereğince 2014 yılında yürürlüğe giren “Mekansal Planlar 
Yapım Yönetmeliği”aşağıdaki plan kademelerinden oluşmaktadır.  

“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği”(R.G.Tarihi: 14.06.2014 R.G. Sayısı: 
29030) 
Mekânsal Strateji Planı 
1/250.000, 1/500.000 veya daha üst ölçek haritalar 
Çevre Düzeni Planı 
1/25000,1/50000,1/100000 
Nazım imar planı 
1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000 
Uygulama imar planı 
1/1.000 ölçekte 

İmar Kanunu (3194 Sayı ve 1985 tarih) 
Madde 4: İstisnalar: 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Ta-
biat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 
2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin 
Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek 
olan yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Milli Parklar Kanunu (2873 Sayı ve 1983 tarih) 
Madde 4:  Bu Kanun hükümlerine göre milli park olarak belirlenen yerlerin özellik 
ve nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştir-
mek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan gelişme planı, ilgili ba-
kanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur.  

Gelişme planı uyarınca iskan ve yapılaşmaya konu olacak yerler için, imar mevzua-
tına göre imar uygulama planları, milli park gelişme planı hüküm ve kararlarına 
uygun olarak hazırlanır veya hazırlattırılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ona-
yı ile yürürlüğe konulur. Üçüncü madde hükümleri uyarınca tabiat parkı, tabiat 
anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerler için gerekli projeler, Kültür ve 
Turizm Bakanlığının görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanır ve 
yürürlüğe konur.  
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Milli Parklar Yönetmeliği (R. G. Tarihi: 12.12.1986, R.G. Sayısı.: 19309) 

Uzun Devreli Gelişme Planları/ Madde 11 - Milli Park uzun devreli gelişme plan-
ları, ilgili Bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla hazırlanır. 
Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konur.  

İmar Uygulama Planları/Madde 12 - Milli Park uzun devreli gelişme planı uya-
rınca iskan ve yapılaşmaya konu olan yerler için, mahalli gelişme planı karakterin-
deki, imar mevzuatına uygun imar uygulama planları, milli park uzun devreli ge-
lişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak, hazırlanır veya hazırlattırılır, Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. 

Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı ve Orman İçi Dinlenme Yeri 
Planları/ Madde 13 - Tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak tes-
pit edilmiş yerler için hazırlanacak planlar; milli park planlama usul ve teknikleriy-
le, uygulanan statünün amaçları, kriterleri, genel politika ve ilkeler ile uyumlu ola-
rak ve planlanan sahanın kaynak değerleri ve özellikleri göz önünde bulundurula-
rak, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanır ve Bakanlıkça onay-
lanarak yürürlüğe konur.  

Orman içi dinlenme yeri planları, orman içi dinlenme yeri kriterleri ile sahanın 
rekreasyonel ve estetik değerlerinin yıpratılmadan kullanılması, statü uygulaması-
nın o yer için amaçları göz önünde bulundurularak Dairesince hazırlanır ve Genel 
Müdürlükçe onaylanarak yürürlüğe konur.      

Korunan Alanlarda Planlama Hiyerarşisi 
Uzun Devreli Planı (Milli Park) 
1/25.000 
Gelişme Planı (Tabiat Parkı) 
1/10.000, 1/5.000 
Alt Plan/Program/Eylem Planı 
Ziyaretçi ve Kaynak Yönetimi, Ekolojik Tarım, Altyapı, Eğitim, Tanıtım ve Bilinç-
lendirme 
Uygulama İmar Planları/Koruma Amaçlı İmar Planları 
1/5.000  ve 1/1.000 
Peyzaj Projeleri ve Kentsel Tasarım, Mimari Projeler 
1/200 ve 1/50      

23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanlarda 
Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” çerçevesinde “Korunan Alanlarda Yapılacak 
İmar Planı Teklifi Usul ve Esaslarına Dair Genelge” ve eki “Kontrol Formu”na göre; 
“Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik” madde3(f) “İdare: Büyük‐
şehir belediyesi sınırları içerisinde büyükşehir belediyesini, belediye ve mücavir alan 
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sınırları içerisinde belediyeleri, dışında il özel idareleri, il müdürlükleri ile ilgili ka-
mu idarelerini,” tarafından hazırlanır, denmektedir.  

2873 sayılı Milli Parkları Kanunu 4. maddesi, 644 sayılı KHK’nin Madde 13/A-
(EK:8/8/2011-KHK-648/10md)’si, “c” bendi ve 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetme-
lik” 7.maddesi gereğince; T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Genel Müdürlüğü) tarafından Korunan Alanlarda hazırlanan İmar Planları 
onaylanır.” 

Proje Düzenleme Esasları (Peyzaj ve Mimari Projelerin Düzenlenmesi) 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Milli Parklar Dairesi Başkanlığı (2016) tarafından hazırlanan “Proje Düzenleme
Esasları adlı çalışmada Ulusal Park, Tabiat Parkı ve Orman İçi Dinlenme Yerleri’nde
uygulanacak olan “Peyzaj Projeleri ile Mimari Projelerin Düzenlenmesi İlkeleri” ele
alınmaktadır (Milli Parklar Dairesi Başkanlığı, 2016).

“Peyzaj Projelerinin Düzenlenmesinde Bütün Safhalarda Uyulacak Genel  Esaslar” 
başlığı altında  
Arazi Verilerinin Analizi 

 Doğal Peyzaj Analizi

 Sosyo-Kültürel Peyzaj Analizi

Verilerin Değerlendirilmesi 
 Avan, Kesin, Uygulama (Peyzaj Uygulama ve Detaylar) Projelerin Çizilmesi

ve Raporlanması

“Mimari Projelerin Düzenlenmesinde Bütün Safhalarda Uyulacak Genel Esaslar” 
başlığı altında Mimari Avan Projelerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 

 Vaziyet Planı Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

 Planların Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

 Kesitlerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

 Görünüşlerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Mimari Uygulama Projelerinin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
 Planların Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

 Kesitlerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

 Görünüşlerin Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Geliştirilen Orman İçi Dinlenme Yeri Planlaması 

Ülkemizde Orman İçi Rekreasyon Planlamasına dönük yukarıda tanımlanan 
mevcut yasal durumun ötesinde ayrıca “Orman İçi Dinlenme Yeri Planlaması” adı 
altında bir çalışma daha gerçekleştirilmiştir. Sakarya (2000) tarafından ortaya 
konan bu çalışmada, bir yerin, orman içi dinlenme yeri olarak planlanmasında 
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uygulanacak yöntemin 12 aşamadan oluşmakta olduğu belirtilmekte olup bu aşa-
malar aşağıda verilmektedir (Sakarya, 2000). Bu çalışma o günün planlama yak-
laşımlarına göre doğru adımlarla tanımlanmış olup ancak uygulama olanağı bula-
mamıştır.  

1/Planlama Alanının Seçimi 
2/Etüt-Envanter Çalışmaları a)Büro Çalışmaları, b)Arazi Çalışması 
3/Analizlerin Yapılması 
4/Bilgilerin Sentezi 
5/Kapasite Hesapları 
6/Gelişme Planının Yapılması 
7/Restorasyon 
8/Uygulama Plan ve Projelerinin Yapılması 
9/Maliyet Hesapları ve Bütçenin Hazırlanması 
10/Gelişme Planının Aplikasyonu 

ÖNERİ REKREASYONEL PLANLAMA METODOLOJİSİ 

Ülkemizde 42 adet Milli Park ve 212 adet Tabiat Parkı bulunmakta olup Orman İçi 
Dinlenme yerleri sayısı ise 200’ün üzerinde olup bu alanlar çoğunlukla orman re-
jimi içerisindedir. Orman alanları, doğal kaynakları topluca sunabilen en elverişli 
“Rekreasyonel Yaşam Çevreleri” olmaları yanında, ziyaretçilere sayısız sportif ve 
rekreatif etkinlikleri yapabilecekleri alanlar sunan çekim noktaları olarak ele 
alınmaktadır (Roisin, 1975). Bununla birlikte bu alanlar, hassas ekosistemleri-
kritik habitatları barındırmaları yanında biyololojik çeşitlilik bakımından 
ayrıcalıklı alanlar olup bozulmaya karşı hassas ve duyarlıdırlar. Bu nedenle 
rekreasyonel kullanımlara uygun ormanlık alanların belirlenerek zaman kaybet-
meden planlanmasının doğanın sahip olduğu değerleri koruyacağı gibi çok sayıda 
ziyaretçinin yararlanmasına da fırsat tanıyacaktır.   

Türkiye’de yasal koruma metinlerinde koruma alanlarının yasal statüleri ve kriter-
leri doğrultusunda rekreasyona yönelik kullanım durumları ve özellikleri belir-
lenmiş olup tüm bu kriterler ve özellikler dikkate alınarak kırsal alanlarda ve or-
man alanlarında rekreasyonel planlama aşağıda verilen çalışma adımlarından 
oluşmaktadır.   

Aşağıda tanımlanan Rekreasyon Planlamasına dönük uygulama adımlarının tanım-
landığı bir Kırsal Rekreasyon Planlama Yönetmeliği’nin bir an önce çıkarılması 
bir zorunluluktur.  

 Veri Tabanının Oluşturulması

Kırsal alanda yapılacak olan rekreasyon planlama çalışmalarında her türlü ve-
riyi doğru ve güncel olarak saklayacak ve gerekli olduğu durumlarda yeni elde 



Araştırma Bildirileri 275 

edilen verilerle geliştirerek kullanımını sağlamaya elverişli bir veri tabanı sistemi-
nin kurulması son derece önem taşımaktadır.  

 Temel Haritaların Hazırlanması

Kırsal Rekreasyon planlama çalışmalarına temel oluşturacak haritaların doğru ve 
güncel olması, planlamanın amacına ve gerektirdiği ölçekte üretilecek olan harita-
ların da analiz ve sunumlarda kullanılıp geliştirilmelerinde son derece önemlidir. 
Bu aşama birbirleriyle ilintili olarak, Verilerin Toplanması, Toplanan Verilerin 
Bilgisayar Ortamına Girilmesi, Verilerin Alan Sınırlarıyla Güncelleştirilmesi ile 
Toplanan Verilerin Birbirleriyle İlişkilendirilmesi, Analizlerinin ve hesaplamaların 
yapılması ile haritaların üretilmesi olmak üzere 6 adımdan oluşmaktadır.  

Toplanan doğal verilerin plancı tarafından kullanılabilecek şekilde yorumlanması 
yine plancı tarafından yapılabilecektir. Sadece plancının bu verileri değerlendirebi-
lecek kadar doğal bilimler konusunda fikir birikimi olmalıdır.  

 Rekreasyon Alanlarının Çoklu Karar Verme Yöntemleri (ÇKVY) Doğrul-

tusunda Belirlenmesi

Sürdürülebilir alan kullanım planlaması kapsamında, ekolojik, ekonomik, sosyal 
verileri ve planlama hedeflerini birlikte değerlendirebilmek çok kriterli karar ver-
me yöntemleri ile mümkündür.  
UDGP/GP’nda rekreasyonel yönden zengin kaynak değerlerine sahip alanların 
belirlenmesinde özellikle alan kullanım planlaması, bir alanın değişik faktörler 
yönünden irdelenip, önerilen kullanımlara uygunluğunun araştırılmasıdır. Bu tip 
planlamalar çevre değerlerini koruyarak ya da zararlanmayı minimuma indirerek 
kaynaklardan optimum düzeyde yararlanmayı sağlar. Bu çalışmalar için “Çok Kri-
terli Karar Verme Yöntemleri” kullanılmaktadır (Akpınar, 2003). Karar verme; 
belirli bir problemi çözmek ve istenilen amaca ulaşmak için birtakım kriterler ışı-
ğında mevcut tüm seçenekler arasından bir ya da birkaçını seçme işlemidir (Şekil 
1). Bu yöntemlerden özellikle Electra, Topsis ve AHP Yöntemleri daha sıklıkla kul-
lanılmaktadır.  
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Şekil 1. Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Sınıflandırması (Gregory, 1998; 
Genç ve Masca, 2013) 

 Peyzaj Fonksiyon Analizleri, Etki-Baskı-Değişim Analizleri ile Duyarlı-

lık Analizi

PEYZAJ, kendisini oluşturan değerlerin (doğal, kültürel)  bir komposizyon içeri-
sinde bir araya geldiği ve karşılıklı etkileşim içerisinde bulundukları süreçlerden 
oluşur. Var olan peyzajın değerlendirmesi için peyzajın sahip olduğu değerlerin o 
kompozisyon içerisindeki işlevlerinin belirlenmesi ve yapısı kapsamında ele alın-
ması gerekmektedir (Swanwick, 20002; Washer, 2005). Peyzaj Planlamanın ama-
cına göre farklı peyzaj planlama yaklaşımları ve analizleri bulunmaktadır. Peyzaj 
Analizleri ile envanter aşamasında elde edilen doğal kültürel verilerin birbirleriyle 
etkileşimli olarak değerlendirilip, sonuçların peyzaj plan kararlarını oluşturması 
amaçlanır (Çetinkaya ve Uzun, 2014). 

Peyzaj Fonksiyon Analizleri 
1/Peyzajın Su İşlev Analizi, 2/Peyzajın Erozyon İşlev Analizi, 3/Peyzajın Habi-

tat İşlev Analizi ve 4/Peyzajın Görsel İşlev Analizi 

Ekolojik Duyarlılık Analizi; ekolojik faktörlerin; dışarıdan gelen baskı veya dışarı-
dan gelen ekolojik çevre kalitesinin zarar görmesine yönelik durumlara karşı uyum 
gösterebilme kabiliyeti/uyma yeteneği olarak tanımlanmakta olup duyarlılık anali-
zi insan etkilerine karşı ekolojik çevrenin duyarlılığını ve ekosistemin esnekliğini 
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analiz eder. Ekolojik duyarlılık için belirlenen ana faktörler; Eğim, Erozyon, Toprak 
Sınıfı, Koruma Statüsü, Yol Koruma Zonu, Yükseklik (Rakım), Biyolojik Çeşitlilik ve 
Su olarak seçilmiştir. Bu faktörlerin AHP metodu kullanılarak ağırlık puanları belir-
lenmiştir.  
 Analizler ve ÇKVY Sonucunda Rekreasyon Faaliyet Alanlarının Belirlen-

mesi ile Rekreasyon Faaliyetleri İçin Gerekli Bilgi Alt Yapısının Oluşturul-

ması, Bilginin  Değerlendirilmesi Sonucu Gerekli Alanların Özelliklerinin

Saptanması

Bir rekreasyon alanının en önemli özelliklerinden birisi, o alanın doğal yapısına 
uygun faaliyetlerin çeşitliliğidir. Çeşitliliğin arttırılması alanın rekreasyon kulla-
nımlara karşı ilginçliğini arttıracaktır. Tanımlanan rekreasyonel etkinliklerin her 
biri için gerekli alan ölçekleri bulunabilir.  

Rekreasyon Bilgi Sistemi kapsamında rekreasyon endüstrisine sunulan ve her 
geçen gün daha da çeşitlenen etkinliklerle ilgili bilgi altyapısının oluşturmaya yö-
nelik tanıtıcı kitaplar, broşürler ile rehber kitapların basımı yapılarak bilgisayar 
ortamında da erişilebilir olmasını sağlamak ve bunun için ayrı bir “Rekreasyon 
Etkinlik Bilgi Portali” Web tabanlı oluşturmak gerekmektedir.  

Rekreasyona Uygunluk Analizinin yapılması için Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi 
(AHP) kullanılmaktadır. Potansiyel rekreasyon alanlarının belirlenmesinde her 
alan için seçilen değerlendirme kriterleri ve alt kriterler yardımıyla uygunluk de-
ğerleri belirlenmekte ve uygunluk katsayısı bulunmaktadır.  

 Baskıların, Tehditlerin ve Fırsatların Gözden Geçirilmesi (GZFT-

Analizi)

Rekreasyon alanları için özel yönetim amaçları ortaya konmadan önce, rekreasyon 
potansiyeli yüksek alanların sahip oldukları zengin değerlere yönelik tehditler 
yanında yönetim planının oluşması durumunda gelebilecek olan baskılar da sap-
tanmalıdır.  

Rekreasyon alanlarına yönelik iç (İnternal) ve dış (external) faktörler incelenerek 
yapılacak olan SWOT analizi; incelenen alanın, tekniğin, sürecin veya durumun 
güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehdit-
leri saptamakta kullanılan bir tekniktir. Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, 
var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanarak, tehditlerin ve 
zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirerek mevcut du-
rumu saptamaktır. 

 Plan kademelenmesi/Alanla İlgili Üst Ölçekli Planların Etüdü:

UDGP/GP, Çevre Planı, Turizm Planı ile Koruma Amaçlı İmar Planı

Rekreasyon Alanları şayet korunan alanlar ağının bir parçası ise UDGP/GP’nda 
alınan Üst Ölçekli Planlar olarak Çevre Düzeni Planlarının alanla ilgili bağlayıcı 
kararların uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca kurumsal planlar olarak 
bilinen; Koruma Amaçlı İmar Planı, Turizm Amaçlı Plan ile Özel Çevre Planı’nın da 
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benzer biçimde alana yönelik planlama kararlarının olması durumunda yapılacak 
olan tüm planlama çalışmalarını etkileyecek bağlayıcı yönleri bulunacaktır.  

 Ölçek Hiyerarşisinin Geliştirilmesi (UDGP/GP, Yerel Gelişme Planları,

İmar Planları, Mimari ve Peyzaj Projeleri)

Ülke korunan alan sistemi içinde günübirlik kullanım alanları olarak rekreasyonel 
kullanıma açılması düşünülen alanlarla ilgili Üst Ölçekli Planlarda (Milli Park Uzun 
Devreli Gelişme Planları ile Tabiat Parkı Gelişme Planı) verilen kararların belli bir 
yönteme dayandırılması son derece önem taşımaktadır. Buradaki Üst ölçekte 
verilen kararların aynı duyarlılıkta alt ölçekli planlara yansıtılmasının garan-
ti altına alınması son derece önem taşımaktadır.  

Korunan Alanlarda yapılacak İmar Planı, Mimari ve Peyzaj Projeleri hazırlanması 
ve incelenmesi ile ilgili olarak Ülke Mekansal Planlama Kademelenmesi içerisinde 
yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun gerekçeleri şu şekilde açık-
lanmaktadır.  

 Kırsal alanların, barındırdığı ekolojik ve kültürel değerler açısından koru-

nan/korunması gereken özellikleri ile sürdürülen ekonomik amaçlı tarım-

sal ağırlıklı uğraşlar, bu alanların “kente eşdeğer bir varlık” olarak değer-

lendirilmesini ve planlanmasını mümkün kılmamaktadır. O halde Rekre-

asyon alanlarında ihtiyaç duyulan yapıların tasarımında ve yapımında o

bölgenin yerel özelliklerini kapsayacak tasarım rehberlerinin oluşturul-

ması önem taşımaktadır.

 UDGP/GP tamamlanmış alanlarda İmar Planı çalışmaları yapılmaktadır.

İmar Planı çalışmaları ile alanın koruma-kullanma dengesi göz önüne alı-

narak uygulama çalışmaları hedeflenmekte ise de uygulamada bunun tam

olarak yerine getirilmesi mümkün olamamaktadır. Bu durumda korunan

alanlarda proje uygulamaları sırasında mimari ve peyzaj projelerin çevre-

ye vereceği zararlar ve tehditler konusunda denetim ve inceleme çalışma-

larını yürütmekle görevli ve sorumlu kurum personelinin bilgilendirilme-

leri son derece önem taşımaktadır.

 Korunan Alanlarda Proje Uygulamaları ile ilgili eğitim çalışmaları ile ku-

rumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik olarak personelin mesleki ve kişi-

sel gelişmelerinin sağlanması, verimliliklerinin arttırılması, korunan alan-

larda imar planı, mimari proje, peyzaj projesi hazırlanması ve incelenmesi

konularında eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Bu konuda yetişmesi is-

tenen personeli daha nitelikli bir seviyeye taşıyacak eğitimden geçirerek

onların bu görevlerde kalıcı olmalarını sağlayacak istihdam şartları sağ-

lanmalıdır.

 Yönetim ve Planlama Anlayışı Geliştirme, Yönetim Vizyonu/Felsefesi,

Hedefler ve Planlama Amaçları
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Uzun vadeli bir Vizyon için, rekreasyon alanlarında yapılacak Yönetim Planlaması, 
korunan bölge için gelecekteki ideal bir durum veya görünümü geliştirmeli ve ifade 
etmelidir. Korunan alanlarda planlanacak olan rekreasyon alanlarının vizyonu şu 
kriterleri sağlamalıdır;  

 Planın uzun vadede ne tür bir rekreasyon alanı amaçladığını tanımlar.

 Zaman içinde önemli değişikliklere uğramayacak uzun vadeli bir ifadedir.

 Bu alanlar, rekreasyonun çevresel, rekreatif, kültürel, sosyal ve ekonomik

yönlerini de içermelidir.

 Rekreasyon Alanları İçin Talep Araştırması Yapılır

Rekreasyon talebinin araştırılması kendi içinde bir yaklaşım ve yöntem gerektiren 
bir konudur. Rekreasyon kaynaklarının nasıl kullanılmak istendiğinin bilinmesi 
gerekir. Ancak talebin niteliğinin bilinmesi sonucu niceliği araştırma konusu yapı-
labilir. Talebin ölçülmesinde geliştirilecek yöntem, uzun dönemde uygulanabilecek 
kararların getirilmesinde plancıya doğrudan kullanabileceği verileri sağlayabilecek 
yetenekte olmalıdır. Sosyal verilerden yoksun bir planlama çalışması gelişme ka-
rarlarının tutarlı bir şekilde alınmasına olanak sağlayamaz. Bu yöndeki çalışmaları 
yürütecek ve çalışmalarını konu üzerinde yoğunlaştıracak bir sosyal bilimler gru-
bunun oluşturulması zorunludur.  
Rekreasyon alanlarında Çevre-Davranış Araştırmalarında Kullanılabilecek Yöntem 
ve Teknikler olarak; 1/Anketler, 2/Görsel Anketler (Biliş Haritalar, Resim Çizimleri, 
Fotoğraflar, oyunlar), 3/Simülasyon Teknikleri, 4/Görüşmeler, 5/Fiziksel İzler, 
6/Belgeler ve /Davranış Gözlemi (Davranış Haritaları) kullanılmaktadır. 

 Ziyaretçi Kullanım Yoğunluğuna Bağlı Olarak Zonlamanın Yapılma-

sı/Rekreasyonel Fırsat Dağılımı (ROS-Recreation Opportunity Spect-

rum) Yöntemi sonucu Zonlamanın Yapılması, Ziyaretçi Yönetimi Mo-

delleri

Ziyaretçi yönetiminin temelini taşıma kapasitesi oluşturmaktadır. 1964 yılında 
Wagar tarafından ortaya konulan taşıma kapasitesi, ilk zamanlar sadece alandaki 
ziyaretçi sayısını ve etki düzeylerini belirli yöntemler dahilinde matematiksel veri-
lerle ifade etmiştir (Wagar, 1964). Ancak günümüzde bir alanın taşıyabileceği en 
üst sınırı değil o alanın ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerine göre 
değişebilen kabul edilebilir değişim sınırı (LAC) olarak ifade edilmektedir (Stankey 
vd., 1985). Dolayısıyla bir alanın değişim sınırını matematiksel olarak ifade ede-
bilmek oldukça güçtür ve zamanla değişebilmektedir.  

1991 yılında UK Ministry of Environment the Department of Employment and the 
English Tourist Board (ETB) tarafından ziyaretçi ile çevre arasındaki ilişkileri or-
taya koyan raporda ziyaretçi yönetiminde 3 önemli yol olduğu belirtilmiştir (Ma-
son, 2016). Bunlar;  

• Ziyaretçi kapasitesinin ve dağılımının sınırlandırılması,
• Ziyaretçilerin kaynakla olan uyumunun sağlanması ve zararların en aza
indirilmesi,
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• Ziyaretçi davranışlarının değiştirilmesidir.
Bu doğrultuda etkin bir ziyaretçi yönetimi için taşıma kapasitesi ile ilişkili farklı 
modeller geliştirilmiştir;  

• Rekreasyonel Olanakların Dağılımı (Recreational Opportunities Spectrum,

ROS, 1978),

• Kabul Edilebilir Değişim Sınırı (Limits of Acceptable Change, LAC, 1985),

• Ziyaretçi Etkinlikleri için Yönetim Süreci (Management Process for Visitor

Activities, VAMP, 1985),

• Ziyaretçi Etki Yönetimi (Visitor Impact Management, VIM, 1990),

• Ziyaretçi Deneyimini ve Kaynağı Koruma (Visitor Experience and Resour-

ce Protection, VERP, 1993),

• Taşıma Kapasitesi Değerlendirme İşlemi (Carrying Capacity Assessment

Process, C-CAP),

• Korunan Alanlarda Ziyaretçi Etki Yönetimi (Protected Area Visitor Impact

Management, PAVIM, 2002).

 Planlama/Taslak Planın hazırlanması;

a) Ekolojik Süreçler İçin Koruma Yaklaşımı,
b) Güncel Arazi Kullanımı ile birbirleriyle çelişen insan kullanımları ve eko-
nomik uğraşlar konusunda karar verme,
c) Rekreasyona Yönelik Planlama Ana Kararları Vermek ve
d) Bozulan ve zarar görmüş alanların rehabilitasyonuna dönük planlama
yapmak

 Rekreasyon Alan Yönetimi ile Ziyaretçi Yönetimini gerçekleştirmek için

Taslak Planın  Tüm İlgi Gruplarının Görüşlerini Almaya Dönük Sergi-

lenmesi 

İlgi gruplarının taslak yönetim planını gözden geçirip önerilerde bulunması yöne-
tim planlamasında önemli bir adımdır. Katılımcı Yaklaşım, Korunan alanların sınır-
ları içerisinde ve yakın çevresinde yasayan korunan alanın kaynaklarından doğru-
dan veya dolaylı olarak yararlanan ilgi gruplarının korunan alanların planlanması 
ve yönetim süreçlerine ilgileri ölçüsünde dâhil olduğu yaklaşımdır. 

Katılımcı yaklaşımların ve metotların hızlı gelişmesinin temel nedeni yöre insanı 
ve diğer ilgili tarafların yaşam ve durumlarını, onların deneyim ve bilgileriyle ana-
liz edebilme ve kullanabilme olanağı sunmasıdır. Yine bu metotlarla dinamik ola-
rak yüz yüze görüşebilme, süreçlerde etkin olabilme olanağı tanıma, kurumların 
isteklerinden öte insanların isteklerine odaklanabilme, katılımcılar arasında bir 
denge sağlama olanakları elde edilebilmektedir  

İlgi grubu katılımının farklı dereceleri bulunmaktadır; Halkın Pasif Katılımı, Halkın 
Bilgi Vererek Katılımı, Halkın Fikir Bildirerek Katılımı, İşlevsel Katılımı, Fonksiyo-
nel Katılımı, İnteraktif Katılımı, Kendiliğinden İnisiyatif Alarak Katılım (Arpa, 
2011). 
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 Planlama Alanı için Rekreasyon Faaliyetleri Belirlenerek Rekreasyon

Faaliyetleri İçin Gerekli Alanların Özelliklerinin Saptanması, Alanın

doğal verileriyle ve kültürel yapısıyla uyumlu Koruma, Tanıtım ve Eği-

tim, Bilimsel Amaçlı Tesisler ile Altyapı Tesislerinin gerektirdiği Tüm 

Donanım ve Donatıların Tasarlanması, Rekreasyon Alanlarının taşıma 

kapasitesi çalışmalarının yapılması, Planlama Alanının Alt Yapı Özel-

likleri Araştırılır.  

Rekreasyon faaliyetlerinin (Kırsal, Kıyısal ve Kentsel) ayrıntılı olarak sınıflandırıl-
ması yapılacaktır. Rekreasyon faaliyetlerinin ayrıntılı tanımlaması ve özelliklerinin 
belirlenmesi sonucu mekanda çözülmesi gerekli peyzaj, alan büyüklüğü ve alt-yapı 
özellikleri açıklığa kavuşacaktır. Tanımlanan faaliyetlerin her biri için gerekli alan 
ölçekleri bulunabilir.  

Rekreasyon alanlarına getirilmesi düşünülen tesisler ile donatı-donanımların yerel 
mimari kimliği yansıtan geleneksel yapılar ile yerel malzemenin kullanımına dik-
kat edilmesi, standart tip projelerin uygulamasından vazgeçilerek doğaya, çevre 
değerlerine uygun ve doğa dostu tasarımların yapılmasına özen gösterilmesi ge-
rekmektedir.  

Rekreasyon alanlarının taşıma kapasitesi ise alanın doğal özelliklerinin ve kullanı-
cıların sosyo-psikolojik gereksinmelerinin değerlendirilmesi sonucu saptanan bir 
ölçüttür. Taşıma kapasitesi ölçümü, uygulama-araştırma yöntemlerinin bir arada 
geliştirilmesi sonucu yapılmaktadır. Taşıma kapasitesi çalışmaları aşağıda başlıkla-
rı verilen konularda farklı yöntemler kullanılarak yapılır 

Ekolojik Taşıma Kapasitesi, 
Fiziksel Taşıma Kapasitesi,  
Yönetim Kapasitesi:,   
a/Ekonomik,  
b) İdari Kapasite:
ve Sosyal (Görsel, Psikolojik ve Davranışsal) Taşıma Kapasitesi

 Rekreasyon Alanları İçin Gelişme Kıstasları Saptanır ve Gelişme Kıstas-

ları Çerçevesinde Rekreasyon Alanlarının Geliştirilme Öncelikleri Ka-

rarlaştırılır (Kısa, Orta ve Uzun Dönem) 

Gelişme kıstaslarının saptanması rekreasyon alanlarının; 
 Ülke çapında dengeli olarak geliştirilmeleri

 Yatırımların bu sistem içinde yönlendirilmeleri

 Çalışmaların belli bir zaman süreci içinde programlanabilmesini sağlaya-

bilmek için çok önemlidir.

 Geniş Kapsamlı bir Yöntem İçinde Ekonomik İrdeleme Yapılır (Peyzaj

Ekonomisi, Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi, Seyahat Maliyeti Yöntemi,

Koruma Ekonomisi) 

Ekonomik irdeleme, sadece planlamanın son aşamasında yapılmayacaktır. Rekre-
asyon Uygunluk Haritalarının hazırlanmasından sonra gelişme kıstaslarının sap-
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tanmasında ve zamanlamanın yapılmasında ekonomistin devamlı katkıları olacak-
tır. Rekreasyon olayının bütün kapsamı ile ele alınması ve rekreasyonun ekonomik 
yönlerinin irdelenmesinin bir yönteme bağlanması sağlanmalıdır. Bu konuda ya-
pılmış ayrıntılı çalışmalar vardır.  

 Rekreasyon faydalarının Ölçümü (Fiziksel ve Ruhsal Yenilenme)

 İşgücü Yaratılması (İstihdam Olanaklarını Geliştirme, Yerelin ekonomik-

lendirilmesi)

 Gelir Dengelenmesine Katkısı (Peyzaj Ekonomisi)

 Doğal Kaynakların Korunması (Koruma Ekonomisi) konularının ekonomik

yaklaşım içinde araştırılması gerekmektedir.

Yukarıda verilen konular ile ilgili Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi, Seyahat Maliyeti 
Yöntemi gibi çeşitli metodolojik yaklaşımlar mevcuttur.  

 Taslak Planın Uygulanmasına Dönük UDGP/GP’nda verilen kararlar

doğrultusunda İmar Planı ile Mimari ve Peyzaj Projelerinin Hazırlan-

ması  

Hazırlanacak plan kararları; 
 Tasarım için kurallar

 Yönetim için Yönlendirici Öneriler

 Yanlış Kullanımlar için Kısıtlayıcı

 Doğal, Sosyal ve Ekonomik Verileri Göz Önünde Tutan Kullanımları Teşvik

Edici

önlemleri içerecektir.
Fakat bu kararlar politik, yönetim ve yasal yapı içinde gerçekleşeceğinden bu yapı-
nın alınan kararları uygulayabilecek güce kavuşturulması da zorunludur. Plancı, 
yasal değişiklikler önerebilmelidir ve yeni yasaların ortaya çıkaracağı yönetim 
yapılarını tanımlamalıdır.  

 Rekreasyon Alan Yönetimi ile Ziyaretçi Yönetimi Planının Uygulanması

Yönetim Planı, uygulanacak eylemleri belirler. Bunlar rekreasyon alanın yönetimi 
için gerçekçi ve gerekli olmalıdır. Bu aşama plana açık ve net resmi bir otorite verir 
ve eylemlere geçilmesi için güçlü bir temeli oluşturur. 

 Planın Uygulamasını İzleme/ Denetleme ve Yenileştirme Kararı

Uygulama devam ederken gözlem ve inceleme de geri besleme halkasını oluşturur. 
Bu aşamanın amaçları; planın etkili bir şekilde uygulanmasından ve hedeflere ula-
şılmasından emin olmak, yönetim etkilerinin sonuçları üzerinde yapılan gözlem-
lerden bilgi edinmek ve yönetim eylemlerini buna göre uygulamaktır. Planlama 
sürecinin son aşaması yönetim planını gözden geçirmek veya yenileştirmektir. 
Hazırlanan plan, şayet yasa varsa genellikle yasal gerekçelerle 5, 7 veya 10 yıl sü-
reyle sınırlandırılabilecektir. Herhangi bir değişiklik yapma kararı, eski planın 
geçerlilik süresi dolmadan yenisinin uygulanmasına zaman sağlayacak şekilde 
yapılmalıdır.  

 Rekreasyon Bilgi Sisteminin Oluşturulması ve Ülkesel Ölçekteki Koru-

nan Alan Bilgi Sistemine Dahil Edilmesi
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Ülke çapında yapılacak rekreasyon planlama çalışmalarının kapsamını saptamak, 
rekreasyon alan ve faaliyetlerinin sınıflandırılmasını yapmak, bilimsel bir planlama 
yöntemi içinde ülke rekreasyon kaynaklarının dökümünü hazırlamak ve rekreas-
yonun sosyo-ekonomik boyutlarını araştırmak amacına yönelik olarak rekreasyo-
nel etkinliklere izin verilen tüm korunan alanlarda rekreasyon planlamaya dönük 
tüm envanter çalışmaları bilgi sistemi temelinde hazırlanmalıdır. Her alan için 
hazırlanan Rekreasyon Yönetim Planının bu sisteme entegre olmasını sağlayacak 
çalışmaların önü açılmış olacaktır.   

SONUÇ 

Ülkemizde korunan alanlarda sürdürülen rekreasyon planlama çalışmalarının 
yasal bir plan kademesi olarak yer almaması, bu konuda plan uygulama adımları-
nın tanımlandığı teknik izah name ile birlikte bir yönetmeliğin hazırlanmasını zo-
runlu kılmaktadır. Özellikle hassas ekosistemlere ve kritik habitatlara sahip or-
manlık alanların bulunduğu korunan alanlarda geri dönüşü mümkün olmayan 
bozulmaları önlemeye yönelik olarak yönetim modeli altında rekreasyonel plan-
lamanın tüm çevre değerlerini dikkate alan bir yaklaşımla yeniden ele alınmasını 
gerektiren bir yöntem süreci başlatmak gerekmektedir. Bu durum aynı zamanda  
ziyaretçileri ve halkın da çok geniş boyutlu yararlanmalarına fırsat tanıyacak dü-
zenlemeleri de beraberinde getirecek bir yaklaşımı ortaya koyacaktır.  

Halen yürürlükte olan planlama ve projelendirme sürecinde yaşanan bazı darbo-
ğazlar vardır. Özetlemek gerekirse; İmar planların onay sürecinin uzun olması 
yanında korunan alanlarda hazırlanan İmar Planı, Mimari ve Peyzaj Projelerinin 
hazırlanması ve incelenmesinin bir yönteme dayandırılmamış olması nedeniyle bu 
eksikliği gidermeye yönelik olarak yapılması gereken yeni düzenlemelere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bunlarla birlikte özellikle, plan ve proje hazırlama ve inceleme 
konusunda çalışan personelin yeterli tecrübeye sahip olmaması nedeniyle hizmetçi 
eğitim ile mesleki bilgilendirmelerin yapılacağı bir bilgilendirme sürecinin gerekli-
liği ortadadır.  

Uygarlık düzeyini yakalamış ülkelerde açık hava rekreasyonuna dayalı etkinlikle-
rin toplum yaşantısında sağlıklı bireyleri yetiştirmede ve sağlıklı toplum oluştur-
madaki rolü çok iyi kavranmış olduğundan özellikle bu etkinliklerin yapıldığı alan-
ların bilhassa doğal ve yarı doğal alanların korunması ile bu alanları geleceğe taşı-
yacak planlama adımlarını hayata geçirecek yaklaşımları ortaya koymak, şimdi ve 
gelecek nesiller için son derece önem taşımaktadır.  
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ÖZ 

Bu çalışmada, rekreasyon uzman adaylarının mesleklerine ilişkin sahip oldukları algılar me-
taforlar yoluyla incelenmiştir. Fenomenoloji deseninde gerçekleşen bu çalışmanın katılımcı-
ları 2016-2017 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin 4. sınıfında oku-
yan 35 rekreasyon uzmanı adayından oluşmaktadır. Araştırmanın verileri iki açık-uçlu iba-
renin (“rekreasyon uzmanı ……………gibidir. Çünkü…………”)tamamlanmasıyla elde edilmiş ve 
içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, rekreasyon uzman 
adaylarının meslekleri ile ilgili toplam 32 metafor kullandıkları belirlenmiş ve bunlar toplam 
5 kategori altında incelenmiştir. Sonuç olarak, rekreasyon uzman adaylarının en çok kullan-
dıkları metaforlar “liderlik yönü” (f=10) kategorilerinde yer almıştır. Bunu “çok yönlülük yö-
nü”(f=8), “önem yönü”(f=7), “mutluluk yönü(f=6) ve “yaratıcılık yönü”(f=4) izlemektedir. 
Sadece bir rekreasyon bölümünde okuyan adayların katılımıyla gerçekleşen bu çalışma veri-
lerinin diğer rekreasyon uzmanı yetiştiren kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin görüşle-
riyle de desteklenmesine ihtiyaç vardır.  

Anahtar kelimeler: Fenomenoloji, Metaforik İmge, Nitel Araştırma, Rekreasyon Uzmanı 

GİRİŞ 

Ülkemizde rekreasyon alanında yapılan eğitim ve uygulama çalışmalarının kapsa-

mı hızla genişlediği görülmektedir. Üniversitelerin spor, turizm, şehir bölge plan-
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lama, orman, peyzaj ve çevreyle ilgili birimlerinde bölümler açılmakta ya da rekre-

asyonla ilgili dersler bu programlarda okutulmaktadır. Diğer taraftan belediyeler 

ve kamu kuruluşlarında rekreasyon uygulamalarına yoğun bir şekilde yer veril-

mekte, özel sektör adeta insanların “boş zamanlarına ”yatırım yapmaktadır. Bu 

anlamda, rekreasyon uzmanlarının çeşitli yaş grupları ve yeteneklerine göre insan-

lara çok çeşitli ve kapsamlı aktif ve pasif rekreasyon etkinlik fırsatları sunabilecek 

donanımlı ve iyi eğitimli bireylerden oluşması önem kazanmaktadır.  

 Kurguladığımız metaforlarla, genel olarak dünyayı kavrayışımız, düşünce biçimi-

miz ve bakış açımız arasında ilişki vardır. Düşünce ve görme biçimi oluşturulurken 

önceden edinilmiş bilgilerle güçlü bağlar kurulur. Bu bağların gücüne paralel ola-

rak da olgu daha geniş açıdan görülebilir (Morgan, 1998). “Bir resim 1000 kelime-

ye bedelse, bir metafor da 1000 resme bedeldir; çünkü bir resim sadece statik bir 

simge sunarken, bir metafor bir şey hakkında düşünmek için zihinsel bir çerçeve 

sunmaktadır” sözüyle metaforların vurgulandığını görmekteyiz(Shuell,1990). 

Metaforun esası bir şeyi başka bir şeyin bakış açısı ile anlamak ve tecrübe etmektir 

(Lakoff & Johnson, 1980). Metafor, anlamak istediğimiz nesneyi veya olguyu, başka 

bir anlam alanına ait olan kavramlar ağına bağlayarak, yeniden kavramlaştırmamı-

zı, değişik yönlerden görmemizi ve daha önceden gözden kaçan bazı durumları 

aydınlatabilmemizi sağlar (Arslan & Bayrakçı, 2006). Metaforlar kullananlara geniş 

bakış açıları sağlar. Kurulan metaforlar üzerindeki anlam aktarımları iki kavramın 

da üzerinde düşülmesini, farklı özelliklerini belki de çok belirgin olmayan özellik-

lerinin ortaya çıkmasını sağlar (Rundgren, Hirsch & Tıbell, 2009). 

Metaforik düşünce, bireyin benzeyen kavramı nasıl algıladığı dışında, öğrenme 

geçmişi, yaşadığı ortam, konu hakkındaki birikimi, dilini kullanma yeteneği ve 

yaşama bakış açısı gibi özellikleri hakkında ipuçları verebilir (Çoşkun, 2010). Bu-

radan hareketle Bu çalışmanın amacı geleceğin rekreasyon uzmanlarının meslekle-

rine ilişkin sahip oldukları algıları, metaforlar aracılığıyla belirlemektir.  

YÖNTEM 

Rekreasyon uzman adaylarının mesleklerine ilişkin sahip oldukları algıları, meta-

forlar aracılığıyla belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, nitel araştırma desenlerin-

den fenomonolojik (olgubilim) desen kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında 

olduğumuz ama derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara 

odaklanmaktadır. Olgubilim, bize tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda da tam 

anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun 

bir araştırma zemini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada 

rekreasyon uzman adaylarının meslekleri ile ilgili algılarını ve görüşlerini yansıtan 
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metaforlar belirlenmeye çalışıldığı için bu yöntem kullanılmıştır.  Bunlara ilaveten 

olgu bilim yönteminin tercih edilmesinde, benzer çalışmalarda (Aydın ve Ünaldı, 

2010; Öztürk, 2007; Özer, Kaya ve Ünlü,2012; Saban, 2009; Sadık ve Sarı, 2012) bu 

yöntemin kullanılması da etkili olmuştur. 

ÇALIŞMA GRUBU 

Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesinin 4. sınıfında okuyan 35 rekreasyon uzmanı adayı oluşturmak-

tadır. Rekreasyon uzmanı adaylarına araştırmanın amacı anlatılarak, katılımın 

zorunlu olmadığı ve kimlik bilgilerinin özellikle yazılmaması gerektiği söylenerek 

uygulamaya geçilmiştir. 

VERİLERİN TOPLANMASI  

Araştırmada, öğretmen adaylarının renkleri hangi metaforlar ile nitelediklerini 

belirlemek amacıyla, onlara “rekreasyon uzmanı ……………gibidir. Çünkü…………” 

şeklinde görüşlerini belirtmeleri istenen anketler verilip 30 dakikalık süre içinde 

doldurmaları sağlanmıştır. Anket uygulaması; 14 Kasım – 3 Aralık 2016 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir.  

VERİ ANALİZİ 

Bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmesinde “içerik analizi” tekniği 

kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kav-

ramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temelde yapılan işlem, birbirine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde organize ederek yorumlamaktır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu bağlamda çalışmada veri analizi için şu yol izlenmiş-

tir:  

1.Adlandırma aşaması: Bu aşamada öğrencilerin yazdığı metaforlar tek tek adlan-

dırılarak listelenmiştir.  2.Kategori oluşturma aşaması: Öğrencilerin ürettiği meta-

forlar kavramsal kategoriler altında gruplandırılmıştır. 3.Geçerlik ve güvenirlik

aşaması: Araştırmanın güvenirliğini sağlamak için, 5 kategori altında verilen meta-

for imgelerinin söz konusu bir kavramsal kategoriyi temsil edip etmediğini teyit

etmek amacıyla uzman görüşüne başvurulmuştur. Bunun dışında araştırmacıların

bağımsız zamanlarda oluşturduğu kategoriler karşılaştırılarak %87 oranında bir

uzlaşma (güvenirlik) sağlanmıştır. Görüş ayrılıkları tespit edilen kategoriler üze-

rinde tartışılarak, kategoriler üzerinde görüş birliği sağlanmıştır. Araştırmanın
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güvenirliğini arttıran bir diğer unsur olarak da; araştırmacıların ders verdiği okul-

da çalışmanın yürütülmesi düşünülebilir. Ayrıca, araştırma bulgularının iç-

güvenirliğini ve geçerliğini artırmak amacıyla öğrenci görüşlerinden sıkça alıntılar 

yapılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Bu kısımda renklere ilişkin metaforlar ve frekansları verilerek bulgular yorum-

lanmaktadır. Metafor çeşidinin fazla olmasının nedeni rekreasyon kavramına dö-

nük olarak çok sayıda farklı anlamlara sahip olduklarını göstermektedir.  

Tablo 1: Rekreasyon uzmanına ilişkin metaforlar 

Rekreasyon uzmanı kavramına ilişkin 32 metaforun sıralı olduğu liste 

Parti yöneticisi Antrenör Dans Süpermarket 

Gökkuşağı Bahçıvan Yeni hayat Heykeltıraş 

Kahvaltı Sanatçı Trafik kuralları Sakinleştirici ilaç 

Su Güneş Takım kaptanı 
Aşçı 
Çiçek 

Çikolata Avcı Yönetmen 

Hollywood Rehberlik öğretmeni Süt veren anne 

Süper kahraman Terapist Komutan 

Saat Gezgin Baba 

Trafik tabelası Trafik polisi Doktor 
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Tablo 2: Rekreasyon uzman adaylarının mesleklerine ilişkin metaforları ve meta-

for kategorileri 

Kategori Metafor f M.S. 

Lider yönü 

Parti yöneticisi B1 1 

Antrenör B10 1 

Trafik polisi B9 1 

Takım kaptanı B18, B22 2 

Yönetmen B35 1 

Komutan B23, B25 2 

Baba B26, B27 2 

Çok yönlülük yönü 

Gökkuşağı B2 1 

Bahçıvan B11 1 

Süpermarket B30 1 

Rehberlik öğretmeni B15 1 

Yeni hayat B20 1 

Süper kahraman B7 1 

Hollywood B6 1 

Gezgin B17 1 

Önem yönü 

Su B4, B28 2 

Doktor B29 1 

Kahvaltı B3 1 

Süt veren anne B24 1 

Saat B8 1 

Trafik kuralları B21 1 

Mutluluk yönü 

Çikolata B5 1 

Çiçek B33 1 

Sakinleştirici ilaç B32 1 

Güneş B13 1 

Terapist B16 1 

Avcı B14 1 

Yaratıcılık yönü 

Heykeltraş B31 1 

Sanatçı B12 1 

Dans B19 1 

Aşçı B34 1 

M.S: Metafor Sayısı Toplam:35 
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Tablo 3: Rekreasyon uzman adaylarının mesleklerine ilişkin metaforları ve gerek-

çeleri 

Metafor 
sırası 

Metafor adı Gerekçe 

B1 
Bir parti yöneticisi 
gibidir      

Rekreasyon lideri bir parti yöneticisi 
gibidir. Her yaştan her gruptan insanın 
beklentilerine cevap vererek tahminini 
sağlamalıdır. Aynı zamanda o grupların 
neye ihtiyacı olduğunu belirlemeli ve 
doğru faaliyeti bulmalıdır. Politikaları da 
rekreatif faaliyetlere benzetebiliriz. Düz-
gün politikalar ile hukuksal işleyişi ak-
satmadan ve devlet hazinesinden israf 
etmeden kullanan parti liderlerine ben-
zetebiliriz. 

B2 Gökkuşağı 

Rekreasyon lideri gökkuşağı gibidir. 
Çünkü rengarenktir. Hayatın tüm güzel-
liklerini içinde barındırır. Renkleri gibi 
hayatın seçeneklerini de barındırır. 

B3 Kahvaltı 

Enerji verir, motive eder ve harekete 
geçirir. Spor hayatımızdan çıkaramaya-
cağımız bir öğündür. Sağlıklı yaşam kah-
valtının önderliği ile başlar. 

B4 Su 
Yenileyicidir. En zor anlarımızda imda-
dımıza koşar. En küçük sıkıntılarımızda 
deşarj olmak için ona sarılırız. 

B5 Çikolata 

Mutluluğu yakalamamız konusunda yar-
dımcı olur. Psikolojik olarak iyi hisset-
memizi sağlar. Olmazsa olmayanlardan-
dır. 

B6 Hollywood 

7’den 70’e herkesin oynadığı dizi ve film-
leri, 7’den 70’e herkesin izlediği bir film-
dir. Yaşlısından gencine, kızından erkeği-
ne herkesin ilgilendiği, herkesin severek 
dahil olmak istediği bir sektördür. Nasıl 
ki rekreasyon liderleri alanlarında insan-
ları yeri geldiğinde yönetir, yeri geldiğin-
de kendini yönettirir, Hollywood da ken-
dini içine çeken yeri geldiğinde filmlerin 
vazgeçilmezi olandır. 
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Metafor 
sırası 

Metafor adı Gerekçe 

B7 Süper kahraman 

Filmlerde süper kahramanlar insanların ya 
hayallerini gerçekleştirir, ya da bulundukla-
rı karmaşadan onları kurtarır. Bizler de 
insanların boş zaman aktivitelerinde seçim 
yapma kolaylığı ve seçimlerinden sonra da 
onların hoş vakit geçirmeleri ve mutlu ol-
maları için hizmet vermekteyiz. Sadece belli 
bir kesim için değil, tüm insanlığa yönelik 
çalışmalar yapmaktayız. İşlerimizi yapar-
ken bir süper kahraman iyimserliğiyle do-
ğaya, hayvana ve insana zarar vermemeye 
özen göstermekteyiz. 

B8 Saat 

 Rekreasyon lideri saat gibi olmalı, her za-
man düzenli çalışabilmeli. Hayatın her ala-
nına, çevresindeki herkese yararlı olmalı. 
Rekreasyon lideri çalışmalarında yaşantı-
sında saat gibi, zamanlı ve düzenli olmalı-
dır. Hayatın her alanında uygulamalıdır. 
Ailesiyle beraberken, arkadaşlarıyla ve 
işlerinde iş yerinde böyle olmalıdır. Kısaca 
hayatın her alanında rekreasyon lideri ol-
malıdır. 

B9 Trafik kuralları 

Bireyleri doğruya, doğru spora, daha güzel 
bir yaşama yönlendirir. Trafikte kuralların 
olduğu gibi hayatımızda da bizi yönlendiren 
etmenler vardır. Doğumla beraber ailenin 
yönlendirilmesiyle bu süreç başlar. Hayat 
devam ettikçe değişen ihtiyaçlar yeni kişile-
ri hayatımıza sokar. Rekreasyon lideri de bu 
ihtiyaçlardan doğan bir alandır. Bireylerin 
hayatlarının daha kaliteli ve yaşanılır hale 
getirilmesi için tavsiyelerde bulunarak 
yönlendirir. 
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Metafor 
sırası 

Metafor adı Gerekçe 

B10 Antrenör 

Antrenör gökkuşağı gibi rengarenktir. Çünkü ant-
renör birçok özelliğe sahip olmalı. Yeri geldiğinde 
sporcusu için onu dinleyen, onu yönlendirip doğru 
yolu gösteren bir psikolog, yorgunluğunu atan bir 
masördür. Sakatlandığında ön müdahaleyi yapan 
bir hekim, onu antrenmana, müsabakaya, maça 
motive eden mentörlerdir. Sporcular çoğu vakitle-
rini antrenmanlara odaklı geçirirler. Ailelerinden 
çok antrenörleri ile vakit geçirirler. Bu nedenle 
antrenör artık sporcuları için ailenin bir ferdidir. 
Onlar bazen anne, bazen baba, bazen bir arkadaş, 
bir kardeş hatta çoğu kez de en iyi arkadaştır. Eğer 
antrenörler küçük yaş grupları ile çalışıyor ise, 
onlar için bir dadı olup bakıcılıklarını üstlenirler. 

B11 Bahçıvan 

Bir dolu ve rengarenk çiçeğin içinde onlarla zaman 
geçirip, gereksiz ot ve çöpten ayırarak çiçekleri 
daha güzel ve büyümeleri için verimli bir hale geti-
rir. Rekreasyon uzmanı da bana göre değişik ve 
birbirinden keyifli branşları öğrencilerimize akta-
rarak onların ilerde daha güzel ve daha verimli 
bireyler olmasını sağlar. Aynı bahçıvan gibi güzel-
leştirmekten keyif alır, kendi eserini görmek ona 
keyif ve mutluluk verir. Sonuç olarak bahçıvan 
güzel bir bahçe demek. Rekreasyon uzmanı verimli 
öğrenci ve yine güzel bir bahçe demek. 

B12 Sanatçı 

İnsanlara serbest zamanlarında farklı hobiler-
eğlence ortamı yaratan kişidir. İyi bir rekreasyon 
lideri her şartta ve ortamda insanların boş zaman-
larını en iyi ve etkili bir şekilde geçirmelerini sağ-
lamak için farklı yaratıcı etkinlikler sunmak zorun-
dadır. Örneğin; sahilde güneşlenen insanları sade-
ce güneşlenmelerinin yanında kumdan heykel-
figür-obje resimleri yapmaları, yaratıcılıklarını 
sergilemeleri. 
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Metafor 
sırası 

Metafor adı Gerekçe 

B13 Güneş 

Arkasındaki kitleyi aydınlatır. Güneş gibi insanla-
rın içini ısıtır, yaptıkları etkinliklerle içsel bir ay-
dınlanma yaşarlar. Güneşin insanlara verdiği vi-
tamin gibi rekreasyon lideri de insanların vücutla-
rına güç verir, yaşama sevinci verir. Her yeni gün-
de güneş insanlara umut olurken rekreasyon lideri 
de insanlara her yeni günde bir şeyler öğrenme 
heyecanı veriri. 

B14 Avcı 

Hayatın anlamını ve hayatta kalmanın yollarını 
ararken mutlu, huzurlu olabileceği kaliteli hedef-
ler “av” lar arar. Bir rekreasyon uzmanı her şey-
den önce hayatın anlamını araştırmalı çünkü; 
çalışma hayatının içinde monotonluktan bıkmış 
insanların hayatlarına yeni pencereler açabilmeli-
dir. Bu da yalnızca geniş bir ufka sahip geniş pers-
pektiften bakabilen insanların başarabileceği bir 
şeydir. 

B15 
Rehberlik 
öğretmeni 

Bir bölüm olan rekreasyon sadece sorunlara çö-
züm bulan bir alan değil, öğrencinin ne yaşta olur-
sa olsun, hangi dilde veya ülkede olsun hayatında 
olması gereken bir alandır. İlk eğitim yuvası olan 
aileden başlayarak yaşam boyu hayatımızın içinde 
olacağı için uzman kişilerle bunu yürütmek sorun-
larımıza veya ilgi alanlarımıza, çocuklarımızın 
yaşantısına etki edeceğinden önemlidir. Belki çoğu 
kişinin dönüm noktası olmuştur, kiminin de mes-
leği haline gelmiştir. Çünkü yaşamın her bölü-
münde bir idare şekli vardır, ya da idare ediyoruz. 
Yönetici de bir pozisyonda gibi görünse de sorum-
luluğu olan ve yönlendirme duyusunun güçlü ol-
ması gerekir. Okuldaki müdür, bir eğitimci olsa da 
aynı zamanda idare ederek düzeni sağlaması so-
runlara çözüm bulması gerekir. Çünkü doğumla 
birlikte bir öğretmenin içine giriyoruz. İlk öğret-
men anne oluyor her bebek için ilkokula başladı-
ğında öğretmenle devam ediyor. Spor yapan bir 
çocuk içinde antrenör oluyor. Yaş ne olursa olsun 
her türlü sıkıntı veya heyecanı paylaşabiliyor. 
Yönlendirebiliyor veya dostu olarak görebiliyor. 
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Metafor 
sırası 

Metafor adı Gerekçe 

B16 Terapist 

Bireylerin günlük stresini azaltır. Rekreasyon uzma-
nı bireylerin günlük iş yoğunluğunu, şehirleşmeyle 
beraber insanlarda oluşan mental, fiziksel yorgunlu-
ğu sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerle azaltır. Yapı-
lan bu faaliyetlerle bireylerin yaptığı işte daha başa-
rılı olmasına katkı sağlar. Şehirleşmeyle beraber 
insanların streslerini atabilmek için sosyal alanlara 
ihtiyacı artar. Dolayısıyla rekreasyon uzmanları bu 
konuda bireylere yol göstererek bireylerin günlük iş 
yoğunluğu stresini azaltır. 

B17 Gezgin 

Yapısı itibariyle gezip gördüğü, öğrendiği, tattığı her 
şey aslında onu geliştirir. Devamlı hareket halinde 
olduğu için güncel bir bilgi birikimine sahiptir. Yeni 
tanıştığı insanlarla yeni kültürlere adım atar. Farklı 
inanışlara saygılı ve hoşgörülü olmaktadır. Rekreas-
yon lideri de güncel kalmalı ve devamlı yeni ufuklar 
keşfetmelidir. Sadece spora değil, tiyatroya, müziğe, 
sosyal ve kültürel gelişmelere de ilgi duymalıdır. Her 
yeni ilgi duyduğu alan onu geliştirir ve alanında daha 
iyi bir konuma gelebilmek için kendini devamlı yeni-
leme ihtiyacı duyar. Tıpkı bir gezgin gibi devamlı bir 
yol halindedir. Çağın değişimlerini bu yolda dene-
yimleyerek tadar ve ona göre de kendini ona dizayn 
eder. 

B18 Trafik Polisi  

Rekreasyon uzmanı ve liderleri belirli yaş, tecrübe 
veya kariyere sahip insanların boş zamanlarında 
yapmak istedikleri aktiviteler konusunda yol göste-
rici olurlar. Doğru yolun neresi olduğu, o yolda kar-
şılaşılacak negatif olaylara karşı tutum ve davranış-
ların ne olması gerektiğini belirler. Aynı zamanda 
yaşam koçluğu terimini dahi bünyelerinde hissedip 
kabul ettirirler. Hayatlarına katacakları fazla yoğun 
mesainin kişiye negatif getirisini, eksikliklerini doğ-
ru bir yönlendirme aracı kullanarak aktarmak ile 
görevlidirler. Hangi çıkış yolunun doğru olduğunu 
liderlik yaptıkları alanda gösterme fırsatı yakalarlar. 
Trafik polisi kişilerin sevdiklerine nasıl gidecekleri-
ni gösterir. Rekreasyon uzmanları ise sevdikleri ile 
beraber nereye gideceklerini. 



Araştırma Bildirileri 295 

Metafor 
sırası 

Metafor 
adı 

Gerekçe 

B19 
Lider ruh ile 

dans 

Herhangi bir bölümde yönetici olmak, çalışan arkadaş-
larında aranda kurduğun ahenk ve dans; işten alınan 
verimi arttırır ve pozitif çalışma ortamı sağlanmasına 
sebep olur. Dans ederken partnerinle aynı anda hare-
ket edemezsen onun ayağına basarsın. Sergilediğin ve 
emek verdiğin şey beceriksizlik olarak görülür. Oysa 
aynı anda, aynı yöne, partnerinle göz göze gelmesen 
dahi attığın her adım büyülenerek alkışlanır ve değer 
görür. Lider ruh neden önemlidir; çünkü lider olmak 
özgüven ve bilgi birikimi gerektirir. Topluluğu yöne-
tirken boş bir saksı olmak o topluluk gözünde seni 
ciddiyetsiz ve merak uyandırmayan kişi yapar. Oysa o 
saksı içi çiçeklerle doluysa karşındaki senin her bir 
yaprağını koklamak ister. Açmak üzere olan tüm to-
murcuklarını merakla bekler. Seni önemser ve kokun-
dan yararlanmak için etrafında fır döner. Eğer dansı 
ve lider ruhu içinde iyi bir şekilde barındırırsan ortaya 
çıkan sonuçtan herkes memnun olur. Çalışma orta-
mındaki uyum ve değer görme artar. Sevilen bir yöne-
tici olurken, yaptığın işten de zevk alan, mesleğini 
seven nadir insanlardan olursun. 

B20 Yeni hayat 

Bildiğimiz üzere toplum geneli hep bir koşuşturmaca 
peşindedir. Bu koşuşturmacalar zamanla aynılaşır ve 
hayat tat vermez hale gelir. Zorunlu iş vakitleri hari-
cinde dinlenme ve farklı aktiviteler yapıp kafasını 
dağıtmak ister. Tabi ki bunları yapabilmesi için belirli 
bir bütçeye sahip olması gerekmektedir. Aktiviteler 
maddiyata göre fark göstermektedir. İkinci bir husus 
da bulunduğunuz konumdur. O konumu aktivitelere 
bilinçli kişilerin olması ve gerekli tesis ya da malze-
menin olması gerekmektedir. Bundan sonra devreye 
rekreasyon uzmanları girmektedir. Belirli ve her büt-
çeye uygun aktiviteler düzenleme ve insanları eğlen-
dirme, stres atmasına ve farklı şeyler yapmaya yönel-
tir. Örnek verecek olursak sporla ilgili turnuvalar ya-
rışmalar. Bu faaliyetler yaz tatilinde otellerde veya 
turistik alanlarda daha aktiftir. Bütün bu rekreatif 
faaliyetleri düzenleyen veya yaptıran kişilerin faydası 
toplumda büyüktür. İnsanların yenilenmesi ve daha 
verimli çalışması için rekreatif etkinlikler önemlidir. 
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B21 Trafik kuralları 

Eğer trafik kurallarına bir sürücü ya da bir 
yaya uymazsa kaza meydana gelebilir. Bu da 
insanı hayati tehlikeye sokar. Bütün trafik ku-
rallarına uyup hepsini yerine getirse hem baş-
kalarının hem de kendi ölümüne öncülük et-
memiş olur. Yani bir rekreasyon uzmanı oldu-
ğumuzda öncülük ettiğimiz insanlar, sedanter 
olmaktan olmaktan kurtarıp onları doğayla, 
yaşamla sporla etkinlik ve aktivitelerle tanış-
tırmış oluyoruz. Böylece onları sosyal bir birey 
haline getiriyoruz. Hiç hareket etmeyen bir 
insanı, yürüyüşe götürüp, doğayla buluşturup, 
o temiz havada egzersiz yapmasını sağlıyoruz.
Böylece bireyin yaşam kalitesini yükseltip,
ömrünü uzatabiliriz. Sağlıksız yaşadığında
daha kısa bir ömrü olacakken, onun süresini
sporla uzatabiliyoruz.

B22 Takım kaptanı 

Bir takımın kaptanı diğer kişilerden tecrübeli, 
istekli, bilgili ve takımını temsil eden kişidir. 
Rekreasyon lideri de hangi rekreasyon faaliyeti 
olursa olsun, o işte tecrübeli olmak zorunda. 
İstekli, severek yapmak zorunda. Bilgili her 
soruya cevap verecek donanımda olmak zo-
rundadır. Lideri olduğu grubunu temsil etmeli-
dir. Uğraşılan rekreasyon faaliyeti hakkında 
donanımlı ve başarılı olmalıdır. Tıpkı bir takım 
kaptanı gibi. Nasıl ki takım kaptanı takımı tara-
fından saygı görüyor ise rekreasyon lideri de 
liderlik ettiği grup tarafından saygıyı hak edi-
yor. 
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B23 Komutan 

Savaşta komutan olmadan savaş kazanmak çok zor 
olduğu gibi, bir rekreasyon etkinliğinde de bir rek-
reasyon lideri olmadan etkinlikten tam verim almak 
çok zordur. Bizler elimizdeki imkanları değerlen-
dirmek için gerekli donanıma çok fazla  sahip deği-
liz. Zamanı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Rekre-
asyon bölümü olarak bunları öğrenip lider olma 
yolunda büyük adım atıyoruz. Ama yine de eksiği-
miz varken normal bir vatandaşın rekreasyon lideri 
olması beklenemez. Burada devreye rekreasyon 
lideri girerek yapılacak olan rekreatif faaliyetlerin 
kontrolünü eline alarak bu faaliyeti en verimli hale 
getirir. Rekreasyon lideri rekreatif faaliyetin önce-
sini esnasını ve sonrasını düşünmüştür. Tıpkı bir 
komutan gibi stratejisini belirler, ekipteki bütün 
katılımcılara çeşitli görevleri söyler, yapılacak faali-
yetlerde de tam olarak liderlik yapar. Katılımcıların 
tüm faaliyet boyunca zevk alması liderin iş dağıtı-
mının doğru olmasına ve zamanında yapabilmesine 
bağlıdır. Her katılımcı yaptığı görevi gönüllü olarak 
yaparken, zevk de almayı ister. Lider de bu konuda 
elinden gelen tüm beceri ve bilgilerini bir komutan 
edası ile uygular ve sonuç olarak faaliyetin en ve-
rimli olmasını sağlar. 

B24 
Acıkmış bebeğe 
süt veren anne  

İnsan duygularıyla, duyularıyla, hisleriyle yaşayan 
mutluluğun ve ruhsal bedensel doyumun peşinde 
koşan bir varlıktır. Rekreatif etkinlikler, insan ruhu-
nu, bedenini, zihnini rahatlatmaya dengelemeye 
mutluluk ve haz vermeye odaklısı. Tüm yaşantının 
sıkıntısından, stresinden bunalan akıl, beden, ruh 
üçlüsü mutluluk ve hazza aç hale gelir. İşte tam bu 
esnada kişisel tercihe göre yapılan rekreatif etkin-
likler sayesinde o açlık giderilmeye başlanır. Yani; 
insanı her yönden doyurmayı ve mutlu etmeyi sağ-
layabilen rekreasyon faaliyetlerine, insanın ilk ve 
temel besini süte benzetirsek, rekreasyon lideri de 
en sağlıklı ve doğru şekilde çocuğuna o sütü verme-
ye çalışan annedir, şüphesiz. 
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B25 Komutan 

Komutan gibi bir gruba hitap eder. Kişilere yön 
verip iş dağılımında bulunur. Tabi ki askeriyedeki 
emir komuta zinciri gibi katı bir tutum değil, daha 
esnek bir tavır mevcuttur. Bu grup zorunlu bir şe-
kilde oluşmamıştır. Gönüllü kişilerden oluşmakta-
dır. Bir taraf bireylerin sağlıklı olup ülkeyi olası bir 
tehditte savunması düşünülürken, diğer taraf ise 
yaşam kalitesini artırmak açısından sağlıklı bireyler 
yetiştirmektir. 

B26 Baba 

Rekreasyon liderinin görevleri arasında kişinin 
yaşam kalitesini arttırmasını, hayata daha pozitif 
yandan bakmasını, boş zamanlarını olumlu yönde 
değerlendirip a tipik boş zaman davranışlarından 
uzaklaştırmasını amaçlar. Rekreasyon liderinin 
amaçları vardır. Bu amaçları gerçekleştirmek için 
gerekli ortam, zaman, materyalleri kullanmaktadır. 
Bu lidere danışan kişiler hayatın kötü tuzaklarından 
uzaklaşıp sosyal, sanatsal, müziksel, resim, heykel 
gibi alanlara yönelir. Aile reisi olarak tanımladığım 
baba benim gözümde bir rekreasyon lideridir. O da 
çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olmasını 
ister. Onun için çalışıp çabalar. Kötü alışkanlıklar-
dan uzak tutar. Onu sosyalleştirir. Ailesiyle birlikte 
olumlu boş zaman davranışı sergiler. Ailesini daha 
iyi bir geleceğe hazırlar. Ailesine örnek olarak ken-
disi de olumsuz davranışlardan uzak durur. 

B27 Baba 

Ailede zamanı yöneten, en verimli şekilde geçirmek 
için planlar yapan kişi babalardır. Rekreasyon lider-
leri de aile babalarına benzer, bireylere en kıymetli 
parayla satın alamayacağımız şeyi “zamanı” en iyi 
verimli şekilde kullanmayı amaçlar. Rekreasyon 
liderleri de çeşitli aktivitelerde farklı kişilerle bir 
arada olduğunda o topluluktaki en güvenilir, en 
bilgili, en donanımlı kişilerdir. O yüzden rekreasyon 
liderleri baba gibidir. Yol gösteren kişilerdir. Rekre-
asyon liderleri en zor durumlarda bir baba gibi 
sakin ve yol gösterici olurlar. 
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B28 Su 

Su nasıl akıp yatağını bulabiliyorsa bir rekreasyon 
lideri de nasıl akıp gideceğini, nasıl çıkış yolu bula-
cağını bilmelidir. Yani bir lider grubuna yol göste-
rirken nasıl yapılması gerektiğini bilmelidir. En zor 
durumlarda grubunu kolaylıkla çıkışa götürebilecek 
bir lider olmalıdır. Güvenilir olmalıdır. Berrak olma-
lıdır. Söylediği ve yaptıkları birbirini tutmalıdır. 
Temiz olmalıdır. Bu yüzden de rekreasyon uzmanı 
su gibidir. 

B29 Doktor 

Rekreasyon uzmanları kendini alanının en iyisi gibi 
yetiştiren bireyler olmalıdır. Rekreasyon bireyin 
boş zamanlarını dinlenmek, eğlenmek gibi amaçlar-
la gerçekleştireceği faaliyetleri kapsar. Kişi nasıl 
hastalandığında doktora gidip muayene oluyorsa, 
boş zamanlarını daha etkili kullanmak için rekreas-
yon uzmanına gitmelidir. Doktorun hastanın prob-
lemini anlayabilmesi için alanında iyi olmalı ve ge-
rekli işlemlerden hastayı geçirmelidir. Daha sonra 
reçete yazmalıdır. Rekreasyon uzmanı da aynı şe-
kilde kişiyi iyi analiz edip değerlendirmeli, doğru bir 
plan, program dahilinde kişiye boş zamanları yara-
tıp, bu boş zamanlarda kişiyi motive edecek rekrea-
tif etkinlikler belirlemelidir. Tecrübe ve bilgisi doğ-
rultusunda kişiyi yaptığı programla daha mutlu ve 
sağlıklı kılabilir. Rekreasyon uzmanları işlerini doğ-
ru yaptıkları ve yaratıcı oldukları sürece insan sağ-
lığı üzerinde olumlu etkiler bırakırlar. İşini severek 
yapan insan her zaman başarılı olur. 

B30 Süpermarket 

 Bir rekreasyon lideri bireyin ne istediğini neye 
ihtiyacı olduğunu bulup ihtiyaçlar doğrultusunda 
mesleği dahilinde kişilere yardımcı olur. Rekreas-
yon liderinin antrenör, öğretmen, sağlıkçı, yaşam 
koçu, arkadaş, aile vs gibi bir çok sıfatı taşıdığı için 
bu durumu bir marketin ürün yelpazesi olarak dü-
şünebiliriz. Bunun sonucu olarak da bireyler bir 
rekreasyon liderinde aradıkları her şeyi bulabilirler. 
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B31 Heykeltıraş 

Mevcut malzemelerle yeteneğini birleştirip belki 
de daha önce hiç akla gelmeyen bir düşünceyi 
somutlaştırarak izleyiciye sunan heykeltıraşa 
benzer rekreasyon uzmanı. Heykeltıraşın malze-
mesi bir rekreasyon uzmanınkinden çok daha 
stabildir, çünkü rekreasyon uzmanı mevcut yete-
nekleriyle, bilgi birikimiyle doğrudan insanı şe-
killendirir, ona yön verir. Bir heykeltıraş için 
kullandığı malzemenin niteliği verim almada ne 
kadar önemliyse rekreasyon uzmanının hitap 
ettiği bireylerin niteliği de aynı ölçüde önemlidir. 
Rekreasyon bilincine sahip rekreasyonistlerle 
çalışmak, rekreasyon uzmanının daha verimli 
dönütler almasında oldukça etkilidir. Son aşama-
ları tamamlandıktan sonra izleyiciye sunulan bir 
heykelin beğeniyle karşılanması heykeltıraşa 
nasıl haz veriyor ise bir rekreasyon uzmanı da 
katılımcılardan aldığı olumlu geri bildirimlerle 
başarının getirdiği hazzı yaşayabilir. 

B32 Sakinleştirici ilaç 

İnsanlar gündelik yaşamlarında şehrin bunaltıcı 
yoğunluğu, stresi altında ve iş yaşamlarında biri-
ken negatif enerjiyi atmak için rekreatif faaliyet-
lere ihtiyaç duyar. Rekreatif faaliyetlere düzenli 
olarak devam eden bireyler Maslow’un İhtiyaçlar 
Hiyerarşisi’ndeki üç, dört ve beşinci basamaktaki 
ihtiyaçlarını tatmin etmeleri, buna koşut olarak 
da rahatlık, dinginlik ve mutluluk hissi kazanma-
ları sayesinde muntazam bir yaşam sürer. Böyle-
ce toplumdaki suç oranlarının ve negatif davra-
nışların azalması sağlanarak, sağlıklı bir toplum 
düzeninin oluşması sağlanır. Bu nedenlerle rek-
reatif faaliyetleri uygulatan rekreasyon uzmanla-
rı sakinleştirici ilaç gibidir. 
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B33 Çiçek 

 Onu iyi yetiştirirseniz ileride size güzel gözükür 
ve mutluluk verir. Fakat kötü yetiştirip bakmazsa-
nız solar gider. Eğer bir rekreasyon uzmanını iyi 
yetiştiremezseniz insanları mutlu edemez ve işin-
de başarısız olup yitip gider. Ancak iyi yetiştirirse-
niz ve kendini geliştirmesine izin verirseniz çok 
sağlıklı ve başarılı olup işinde de insanlara istedi-
ğini verecektir ve insanlar mutlu olacaktır. 

B34 Aşçı 

Normal hayatımızda kendi başımıza herhangi bir 
yerde yapabileceğimiz yemeği bize, doğru baha-
ratlarla, doğru sürede en leziz haliyle yapmayı 
sunmayı gösterir. Bir işi doğru şekilde yapmak, 
ondan yaşayacağımız hazzı en üst seviyeye çıkar-
tır. Bu da bizi mutlu etmenin yanında, doğru şekil-
de yapmayı da öğretir. Yemek yapmak çoğu insan 
için zor bir faaliyet olmasa da sıradan bir olgu 
haline gelmiştir. Ancak yemeği yaparken bilen bir 
aşçı o yemeğin bize ne gibi yararı olduğunu, en 
leziz halini, hangi süre aralığında pişirilerek yapıl-
dığını, doğru pişirme sürecini göstererek yardım-
da bulunur ve sonucun mükemmel olmasına yar-
dımcı olur. Bu yüzden rekreasyon, aşçılık sanatı ile 
uygundur. 

B35 Yönetmen 

Her ikisinde de faktör sayısı çoktur ve çok yönlü-
dür. Yönetmen çekeceği filmi, nerde, nasıl ve hangi 
oyuncularla çekeceğine bakar, ona göre görselleri 
tasarlar ve kamera önü-arkası olarak çok sayıda 
kişi ile çalışır. Rekreasyon uzmanı da aynı şekilde 
nerede, nasıl ve hangi kitleyle çalışacağına bakar 
ona göre program uygular. Fizyoterapistlerden 
özel eğitim öğretmenlerine kadar çok fazla kişi ile 
çalışır. Her ikisinde de sonuç olarak insanları mut-
lu etmek vardır. 
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almıştır. Bunu “çok yönlülük yönü”(f=8), “önem yönü”(f=7), “mutluluk yönü(f=6) 
ve “yaratıcılık yönü”(f=4) izlemektedir.  
Bir rekreasyon uzmanından beklenen; grup üyelerine üyelik hazzını yaşatma, o 
grupta olmaktan tatmin sağlamalarına yardımcı olma ve üyeleri belirli faaliyetlere 
yönlendirme, yol gösterme ve etkilemektir. Liderin rekreasyon programının tüm 
aşamalarına aktif katılımı kişisel ve liderlik tecrübelerini geliştirirken programın 
uygulamasına da fayda sağlayacaktır. Rekreasyon etkinliklerinde, grubun hedefleri 
ve etkinlikteki uzmanlığı bakımından teknik bilgiye sahip olan kişi, liderlik rolünü 
üstlenmektedir. Bu durum çalışmanın sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Diğer 
taraftan, rekreasyon etkinlikleri çok çeşitlilik göstermekte ve durum rekreasyon 
uzmanlarının çok yönlü ve yaratıcı olmalarını gerektirmektedir.  

 Daha önceden belirtildiği gibi metaforik düşünce, bireyin benzeyen kavramı nasıl 
algıladığı dışında, öğrenme geçmişi, yaşadığı ortam, konu hakkındaki birikimi, 
dilini kullanma yeteneği ve yaşama bakış açısı gibi özellikleri hakkında ipuçları 
verebilir (Çoşkun, 2010). Metaforla ilgili yapılan çalışmalarda da rastlanıldığı gibi 
ele alınan kavram çok sayıda metafor kullanılarak açıklanmıştır. Örneğin, Saban 
(2009) “öğrenci” kavramına ilişkin 166, Saban, Koçbeker ve Saban (2006) “öğret-
men” kavramına ilişkin 111, Sadık ve Sarı, (2012)demokrasi kavramına ilişkin 75, 
Çoşkun (2010) iklim kavramına ilişkin 39,coğrafya kavramına ilişkin olarak da 
Öztürk (2007) 106, Aydın ve Ünaldı(2010) 42, Geçit ve Gencer (2011) 52 metafo-
run kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre çıkan kategoriler, rekreasyon öğrencilerin üniversite 
eğitimleri sürecinde zorunlu ve seçmeli derslerine bağlı olarak, mesleklerini nasıl 
algıladıklarına dair fikir vermektedir.  Bu araştırma sonucunda elde edilen meta-
forlar, rekreasyon alanında öğretim veren akademisyenlere planlama, öğretim 
süreci ve ölçme değerlendirme süreçlerinde yardımcı olabilir. Sadece bir rekreas-
yon bölümünde okuyan adayların katılımıyla gerçekleşen bu çalışma verilerinin 
diğer rekreasyon uzmanı yetiştiren kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin görüş-
leriyle de desteklenmesine ihtiyaç vardır.  
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ÖZ

Rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin kalabalık algısı akademik yazında farklı boyutları 
ile incelenmektedir. Bu çalışmada, “dış ortam etkinliği” olarak tanımlanan rekreasyon 
etkinliklerine katılan bireylerin kalabalık algısı ve bu algının katılım deneyimini ne şekilde 
etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Rekreasyon etkinliklerinde bireylerin kalabalık 
algısının incelenmesi için çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan “odak grup 
görüşme tekniği” kullanılmıştır. Yapılan odak grup görüşmesine göre katılımcılar dış ortam 
etkinliklerinde katılma kararlarında ve deneyimlerinde kalabalık olgusunu büyük oranda 
olumsuz bir faktör olarak değerlendirmişlerdir. Katılımcıların dahil oldukları etkinlik türleri 
ve katılım amaçları ilgi alanlarına göre değişkenlik göstermektedir. Katılımcıların kalabalık 
algısını şekillendiren temel faktörler taşıma kapasitesi, beklenti, etkinliğin türü ve ruh 
hâlleri olarak kategorize edilmiştir. Kalabalık beklentisinin ve kalabalığın sebep olduğu 
konforsuzlukların dış ortam etkinliklerine katılma kararını verme sürecinde, etkinlikte 
geçirilen sürede ve yaşanan deneyimlerde genellikle olumsuz bir faktör olarak görüldüğü 
ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Sözcükler: Kalabalık algısı, rekreasyon, yoğunluk.

GİRİŞ 

Kalabalık kavramı akademik yazında mekânsal algılamalar ile ilgili fiziksel bir du-

rum olarak (yoğunluk) ve psikolojik deneyim (kalabalık) olarak ele alınırken bazı 
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araştırmacıların bu iki farklı kavramı birbiri yerine kullandıkları da görülmektedir 

(Choi vd. 1982). Kalabalık konusu rekreasyon alanında, özellikle de dış ortam et-

kinliklerinde en sık çalışılan konulardan biridir (Shelby vd. 1989; Vaske ve Shelby 

2008). Günümüzde artan nüfusla birlikte insan hareketliliğinin de artmış olması 

bireylerin boş zamanlarını değerlendirmek için katıldıkları rekreasyon etkinlikle-

rinde deneyimi etkileyebilecek düzeyde bir kalabalık algısına yol açabilmektedir. 

1950’li yıllarda özellikle sosyal psikoloji alanındaki çalışmalara konu olmaya baş-

layan kalabalık algısı hareketsel kısıtlamalar ve özgürlük kısıtlaması olarak ele 

alınırken (Schmitt 1957, 1966; Winsborough 1965; Mitchell 1971), bu hareket 

kısıtına yol açan diğer insanlar ve onlardan kaynaklanan mahremiyet ihlali de ça-

lışmalarda incelenmiştir. Kalabalık algısı mekânın büyüklüğü, mekânın dekorasyo-

nu, mekândaki ses düzeyi ve bireyi mekânsal açıdan kısıtlanmış hissettiren diğer 

fiziksel unsurlara (yükselen sıcaklık, boğuculuk, serbest hareketin sınırlandığı 

ortamlar) bağlı olarak değişebilmektedir. Bir etkinlik sırasında ortamda diğer bi-

reylerin bulunması farklı sosyal etkenlere bağlı olarak kalabalık algısını etkilemek-

tedir. Bir etkinlikte bulunan diğer bireyler örneğin bir futbol karşılaşması sırasında 

kalabalık algısı yaratmazken, maç sonrası stadyumdan çıkış aşamasında sosyal 

etkileşimi sınırlama ve mekânın etkin kullanımı için hareketlerini diğerlerinin 

hareketlerine bağlı olarak belirleme gerekliliği kalabalık algısını yoğunlaştırmak-

tadır (Stokols 1972; Stokols vd. 1973). Çok sayıda kişinin katıldığı bir etkinlikte 

birey kendini kıt kaynaklar için diğerleri ile rekabete girmiş gibi hissederse diğer-

lerinin varlığını kendisi için bir tehdit ve mahremiyet ihlali olarak görmekte ve 

kalabalıktan rahatsız olmaya başlamaktadır; bireyin etkinlik sırasında etkileşimde 

olduğu diğer bireyler kalabalık algısını etkilemektedir (Stokols 1972; West, 1982). 

Bireyin hissettiği gereksinimler ve yoksunluk duygusunun yoğunluğu, zekâ düzeyi, 

kişisel özellikleri ve zayıflıkları da kalabalığa yönelik algısını belirlemektedir (Sto-

kols 1972). Bireyler hareket özgürlüklerinin kısıtlandığını hissettiklerinde bilişsel 

uyuşmazlık ve duygusal dengesizlik şeklinde kendini gösteren psikolojik stres 

belirtileri göstermektedir.   

Rekreasyon etkinliklerinde katılımcıların tehdit algısına ve hareket kısıtına bağlı 

olarak algıladıkları kalabalık düzeyini konu alan çalışmalar akademik yazında yer 

almaktadır (Gramann 1982; Gramann ve Burdge 1984). Rekreasyon etkinliklerin-

de katılımcıların kalabalık algısı beklentilerine, tercihlerine ve önceki deneyimleri-

ne göre şekillenmektedir; bu algıda mekânsal yoğunluğu içeren fiziksel boyuttan 

ve sosyal taşıma kapasitesinden daha çok psikolojik etkenler belirleyici olmaktadır 

(Ditton vd. 1983; Shelby vd. 1983). Bu çalışmada rekreasyon etkinliklerine katılan 

bireylerin kalabalık algısını incelemek amacıyla odak grup tekniği kullanılarak 

yapılan nitel araştırmanın bulgularına yer verilmektedir. Katılımcılara kalabalık 

algılarının ele alınacağı rekreasyon etkinliği kavramının tanımı yapılarak odak 

grup oturumunda tüm soruların bu tanım temel alınarak verilmesi sağlanmıştır. 
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Katılımcılara verilen dış ortam etkinliği tanımı şu şekildedir: “Aktif veya pasif ola-

rak katılım gösterdiğiniz, para kazanma amacıyla (ticari) veya zorunlu olarak yap-

madığınız, doğası gereği dış ortamda (ev değil) ve birden fazla kişinin (kalabalık) 

katılım gösterebileceği ve başka kişilerin katılımına müdahale etme şansınızın 

olmadığı boş zaman etkinliği.” 

Yöntem 

Çalışmanın amacı, rekreasyon etkinliklerinde kalabalık etkisini anlamaya çalış-

maktır. Bu amaçla, nitel araştırma yöntemlerinden olan “odak grup görüşme tekni-

ği” kullanılmıştır. Küçük bir grup oluşturarak, bir tartışma ve beyin fırtınası yarat-

mak ve grup dinamiğinin etkisini kullanarak konuyla ilgili derinlemesine bilgi 

edinmekte oldukça etkili olan odak grup görüşmeleri (Bowling, 2002), katılımcıla-

rın, herhangi bir durumu nasıl algıladığını anlamlandırmada da uygun bir teknik 

olarak gösterilmektedir (Krueger, 1994). Odak grup görüşmelerinde, diğer katılım-

cıların görüşlerinin baskılanması ve görüşmelerin birkaç katılımcının otoritesinde 

gelişmesi endişesini olabildiğince ortadan kaldırmak amacıyla birbirine yakın sos-

yo-demografik özelliklere sahip olan katılımcılara yer vermek bir seçenek olarak 

sunulmaktadır (Gibbs, 1997). Bu amaçla, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakülte-

si Turizm İşletmeciliği Bölümünde aynı sınıfta okuyan öğrenciler ile bir odak grup 

görüşmesi planlanmıştır. 

Odak grup görüşmesinin ideal olarak 6 ila 8 kişi ile yapılması ve 1 ila 2 saat arasın-

da tamamlanması önerilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Öğrencilerin seçiminde cin-

siyet, doğup büyüdükleri şehirler, ekonomik durumları, İzmir’de konaklama yerleri 

gibi farklı yönlerden maksimum çeşitliliğe gidilmesi amacıyla öğrencileri tanıyan 

iki öğretim üyesinden görüş alınmıştır. Ayrıca katılımcı seçiminde grup içinde 

uyumsuzluk yaratmayacak öğrencilerin tercih edilmesine özen gösterilmiştir.  

Görüşme soruları hazırlanırken araştırmacılar konuya uygun olduğunu düşündük-

leri bir şablonun üzerinde tartışıp uzlaşmış ve bu süreçte kalabalık algısının etkile-

ri konusunda yazında incelenen çalışmalarda çıkan sonuçlardan da faydalanmış-

lardır. Öncelikle çalışmanın konusunu oluşturan rekreasyonel etkinliklerin sınırı 

çalışmanın amacına uygun olacak şekilde çizilmiştir. Kişinin kalabalık ile karşılaşa-

bileceği ve bunu kontrol edemeyeceği etkinlikler olarak ele alınmasının çalışmanın 

amacına daha uygun olacağına araştırmacılar tarafından karar verilmiştir. Araş-

tırma soruları hazırlanırken öncelikle soruları genel ifadelerle sormanın daha uy-

gun olacağı düşünülmüştür. Verilen cevaplarda dile getirilmemesi hâlinde kalaba-

lık algısı konusunda yazında ortaya konan fiziksel ve psikolojik faktörlerin sonda-

larla sonradan sorulması tercih edilmiştir. 
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Görüşme 2 araştırmacının eşliğinde üçü kadın dördü erkek olmak üzere yedi öğ-

renci ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmenin başında ses kaydı almadan yaklaşık yirmi 

dakika kadar katılımcılarla sohbet edilmiştir. Giriş sohbetinin ardından yapılacak 

odak grup görüşmesinin konusu, amacı ve sürecin nasıl olacağı anlatılmıştır. Soru-

lara geçilmeden önce ses kaydı yapmak için izin istenmiştir. Görüşme 77 dakika 

sürmüştür. İlk soruda sırası ile tüm katılımcılara söz verilmiş ve cevap vermeleri 

beklenmiştir. Diğer sorular ise ortaya sorulmuş ve katılımcıların bir baskı hisset-

meden gönüllü olarak cevap vermeleri beklenmiştir. Görüşme sürecinde sorulan 

sorulara tüm katılımcıları dengeli bir sıklıkla cevap verdikleri görülmüştür. 

Yapılan odak grup görüşmesinin ses kaydı yazılı bir metin hâline dönüştürüldük-

ten sonra araştırmacılar tarafından ayrı ayrı okunarak değerlendirilmiştir. Eldeki 

veriler betimsel analiz yöntemine göre önceden belirlenmiş ve ayrıca metinden 

elde edilen temalar doğrultusunda özetlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu yöntemde 

amaç bulguları düzenleyip yorumlayarak sunmaktır. Bu süreçte bulguları daha 

çarpıcı bir şekilde ortaya koyabilmek için yapılan görüşmelerden doğrudan alıntı-

lara sıkça yer verilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Bulgular 

Dış Ortam Etkinliklerine Katılım Sıklık ve Amaçları 

Katılımcıların bu tür etkinliklere katılma sıklıkları sahip oldukları boş zamana ve 

imkânlarına göre değişkenlik göstermektedir. Diğer taraftan, tüm katılımcıların 

ortak yaklaşımının tercih etme şansları olduğunda ev, yurt gibi konakladıkları 

yerlerde zaman geçirmek yerine mümkün olduğunca dışarıya çıkmak şeklinde 

olduğu görülmektedir. Dışarıda yaptıkları etkinlikler ve mekân tercihleri ise sosyo-

ekonomik düzeylerine göre değişkenlik göstermektedir. Aileden, büyüdükleri kül-

türden veya içinde yaşadıkları çevreden de etkilenmekle beraber ilgi alanları, büt-

çeleri ve araba sahibi olup olmamak gibi diğer bazı değişkenler yaptıkları etkinlik-

lerin türünü, yerini ve sıklığını etkilemektedir. Katılımcılar etkinlik türlerinde fut-

bol oynamak, tiyatro ve sinemaya gitmek, farklı yerlere gezmeye gitmek gibi seçe-

neklerden bahsetmişlerdir. Farklı yerlerde gezmek gibi tüm katılımcılar için ortak 

olan etkinliklerde araba sahibi olmanın ve sahip olunan bütçenin gezmeye gidilen 

yeri doğrudan etkilediği görülmüştür. Arabası olmayan katılımcılar toplu ulaşım ile 

gidebilecekleri yakın çevre semt veya ilçelere giderken, arabası olanlar ise yeterli 

zamana sahip oldukları sürece il dışına daha sık gittiklerini ifade etmişlerdir.  

Bu tür etkinliklere katılma amaçları sorulduğunda kültür, ilgi ve merak faktörleri-

nin itici güç olduğu saptanmıştır. Bir katılımcı kültürünü doğrudan şekillendiren 

ailesinden nasıl etkilendiğini şu şekilde açıklamıştır:  
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“Gezmek bir alışkanlık, babam çok severdi, Türkiye’nin neredeyse tamamını 
gezdi. Annemle Türkiye’yi bitirdiler yurtdışına başladılar. Onlarla çok gezdim, 
alışkanlık oldu. Fırsat buldukça yeni yerlere gidiyorum ben de.” (Katılımcı 1) 

Bir diğer katılımcı öncelikli amacının sosyalleşmek olmadığını, etkinliğinin kendi-
sinin ilgisini çektiğini şu sözlerle ifade etmektedir:  

“Sinema, tiyatro sosyalleşmekten daha çok ilgi alanım. Beraber gittiğimiz arka-
daşların hepsinin ortak ilgi alanı...” (Katılımcı 2) 

Dış ortam etkinliklerine katılım konusundan dikkat çeken bir diğer unsur ise tüm 
katılımcıların arkadaşları ile beraber hareket ettiklerini vurgulamaları olmuştur. 
Etkinliğe karar verme, ulaşım, geçirilen süre gibi sürecin tüm aşamalarında ortak 
hareket ve gruba uyumun öne çıktığı görülmüştür. 
Katılımcıların hiç değinmedikleri alışveriş merkezlerine gidip gitmedikleri sorul-
duğunda bu yerlere karşı oldukça olumsuz bir tutumları olduğu görülmüştür. Tüm 
katılımcılar benzer şekilde zorunda kalmadıkça alışveriş merkezlerine gitmedikle-
rini, sadece sinema ve alışveriş amaçlı gittiklerini, buluşma veya gezme yeri olarak 
kesinlikle tercih etmediklerini ifade etmişlerdir. Özellikle bir katılımcı alışveriş 
merkezlerine karşı olan olumsuz düşüncelerini şu şekilde aktarmıştır:  

“Atmosferinden nefret ediyorum, o kadar çok kalabalıktan. Çok boş bir aktivite 
gibi geliyor. Alışverişi de sevmiyorum zaten, o da bir etken olabilir. İnsanlar 
gezmeye AVM’ye geliyor, sinemaya da gitmiyor. Sadece alışveriş yapılan yerleri 
geziyorlar. Neden? Çok büyük bir soru işareti kafamda.” (Katılımcı 3) 

Katılımcılar katılacakları etkinliğin doğası gereği, etkinliğin bazı durumlarda açık 
bazı durumlarda ise kapalı mekânda olmasını tercih ettiklerini vurgulamışlardır. 
Ancak açık veya kapalı mekânlar arasında tercih yapılmasını gerekirebilecek du-
rumlar için özellikle bir fark görmediklerini belirtmişlerdir. Bir katılımcının bu 
konu ile ilgili verdiği örnek şu şekildedir:  

“Bir arkadaşımla buluşacağım diyelim, Kordon’da çimlerde de buluşabiliriz, bir 
kafede de. Maksat muhabbet, sohbet etmek açık veya kapalı olması önemli de-
ğil. Veya bir konser, açık havada da olabilir, kapalı bir mekânda da. Yeterli fizik-
sel koşullar uygun olsun, her ikisinde de keyif alırsınız” (Katılımcı 4) 

Etkinliklerde Kalabalık Algısı 

Katılımcılara birden fazla insanı ne zaman “kalabalık” olarak gördükleri soruldu-
ğunda konuyu farklı yönlerden ele aldıkları görülmüştür. Kalabalık algısının fizik-
sel taşıma kapasitesine, bilgi ve deneyimlere dayalı beklentilere, etkinliğin türüne 
veya kişinin ruh hâline göre aynı kişi için farklı koşullarda bile değişebildiği anla-
şılmıştır.  
Bazen şehir bazense etkinliğin gerçekleştirildiği mekân için belli bir taşıma kapasi-
tesi olması gerektiğini vurgulayan katılımcılar, o sayı aşıldığı zaman ortaya çıkan 
sorunlardan ve konforsuzluktan şikâyet etmişlerdir. Bir katılımcı bu konudaki 
düşüncelerini dans kursundan örnek vererek açıklamıştır:  

“Küçük bir alana gereğinden fazla insan sığdırıyorsan, kalabalıktır. Ben ilk önce 
başka bir yerin dans kursuna gitmiştim, sınıfta 50 kişi, yani 25 çift vardı. Ve 
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gerçekten bir şeyler daha zor oluyor. Sahnede hareket edemiyorsun, sonraki fi-
güre geçmek çok uzun sürüyor. Sonra işte dans kursunu değiştirdim, şu an 10 
kişiyiz sınıfta ve her şey daha rahat, sorunsuz.” (Katılımcı 3) 

Bulgular katılımcıların, katılacakları bir etkinlikte veya bulunacakları bir ortamda, 
orada bulunacağını tahmin ettikleri ortalama kişi sayısını da göz önünde bulun-
durduğunu göstermektedir. Buna göre bir yerde beklentilerinin üzerinde kişi ol-
duğu düşünülüyorsa orayı kalabalık olarak algılama eğilimi öne çıkmıştır. Bu algıya 
uygun bir örnek bir katılımcı tarafından şu şekilde aktarılmıştır:  

“Bodrum’da kaldığım yerin orada kalabalık bir plaj vardı; biraz daha ileride sa-
kin bir plaj. Aslında o da kalabalık denebilir ama en azından daha rahat yüze-
bildiğim, kulaç atınca birisine çarpmadığım bir yer. İlk plajı gördükten sonra 
oldukça sakin olduğunu düşündüm; ama aslında düşününce orası da kalabalık-
tı.” (Katılımcı 5) 

Yapılan etkinliğin türüne göre katılımcılar bazen daha tenha ve sakin bir ortam 
beklediklerini bazense daha çok sayıda insanın olmasını tercih ettiklerini ifade 
etmişlerdir. Kalabalığın tercih edildiği durumlara bir örnek olarak bir katılımcının 
şu ifadesi örnek verilebilir:  

“Bazen kalabalığın getirdiği çok güzel şeyler de vardır. Mesela konserlerde bin-
lerce kişi eğlenmek;  muhteşem bir şey...” (Katılımcı 4) 

Katılımcılar kalabalık algısının içinde bulundukları duygusal durumlar yönünden 
kişisel ve dönemsel olarak da değişebileceğini belirtmiştir. Bir katılımcının bu ko-
nudaki ifadesi şu şekildedir:  

“Ruh hâlime göre de değişir. Ben yalnız kalmak istediğimde koskoca sahilde bir 
ikinci kişinin olması bile beni rahatsız edebilir.” (Katılımcı 1) 

Kalabalık Beklentisinin Dış Ortam Etkinliğine Katılım Kararına Etkisi 

Katılımcılara dışarıda bir etkinliğe katılma kararını verme sürecinde kalabalık 
beklentisinin etkisi sorulduğunda cevapların etkinliğin türüne göre değişkenlik 
gösterdiği görüldü. Buna göre katılımcılar sinemada özellikle komedi filmi izlemek, 
salon veya statlarda maç izlemek, konsere gitmek gibi bazı etkinliklerin doğası 
gereği kalabalık olunmasının tercih edileceğini belirttiler. Ancak bunların ve ben-
zerlerinin dışında kalan diğer tüm etkinlikler için kalabalık itici bir faktör olarak 
ortaya konuldu. Katılımcılar bu tür durumlarda etkinliğin konusuna göre başka bir 
yer tercih etme şansları varsa kalabalık olmayan yerlere gitmeye çalıştıklarını, 
mümkün olmayan durumlarda ise bazen etkinliğe katılmaktan tamamen vazgeçe-
bileceklerini ifade ettiler. Bir katılımcı etkinlik yerine gittiği hâlde aşırı kalabalık 
sebebiyle geri döndüğünü şu örnekle dile getirmiştir:  

“Açıkhava Şebnem Ferah konseri vardı. Gittim, kalabalık sokaklara taşıyordu. 
Dinlemekten vazgeçtim, evime geri döndüm.” (Katılımcı 5) 

Bununla beraber, katılımcılarla yapılan görüşmenin devamında varsayımsal olarak 
çok katılmak istenilen türden bir etkinlikte, etkinliğin çekici etkisinin kalabalığın 
itici etkisine baskın gelebileceği de ortaya konuldu. Böyle bir durumda kalabalığa 
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katlanılabileceği veya kalabalığı yok sayarak etkinliğin tadını çıkarmaya odaklana-
bileceği vurgulanmıştır.  
Bir katılımcı kalabalığın yapısına vurgu yaparak, insanların söz konusu etkinlikle 
gerçekten ilgili olmaları durumunda bir ortak payda bulunması sebebiyle kalabalı-
ğın rahatsız etmediğini ancak bazı kişilerin belli bir etkinlikte sadece bulunmuş 
olmak için gelmeleri durumunda “kuru kalabalık” olarak tanımlanabilecek kitlenin 
rahatsız ettiğini şu örnekle dile getirmiştir:  

“Metallica konseri olsun diyelim, ben bunu şöyle düşünürüm gerçekten onların 
hayranı olan, dinlemeye gelen insanlar, bir daha gelmeyeceklerini düşünerek 
gelen insanlar olacaktır. Zaten otomatik olarak kafamda çok büyük bir kitleye 
hitap edeceğini biliyorum. Ama işte bana burada yapılan konserler sanki kala-
balık oluşturmak için gelen insanlarmış gibi, hani gelmek için gelen insanlarmış 
gibi hissettiriyor, o zaman rahatsız ediyor, sevmiyorum...” (Katılımcı 2) 

Benzer şekilde katılımcılar “kuru kalabalık” olarak tanımlanmasa bile etkinliğin 
gerçekleştiği ortam veya çevrede bulunan insan yapısıyla da kalabalık algısı ara-
sında doğrudan bir bağ olduğunu düşünmektedirler. Etkinlikte bulunan diğer kişi-
lerin toplam sayısından ziyade, katılımcı ile ilgi alanı veya benzeri başka konularda 
paylaşım olarak ne kadar ortak paydada görüldükleri kalabalık algısı veya kalaba-
lığın tercih edilmesi ile doğrudan ilintili bir sonuç ortaya çıkarıyor. Bu konuda 
verilen bir örnek şu şekildedir:  

“Burada da ben konsere gittim, halk konserleri oluyor Alsancak’ta. Oradaki ka-
labalık benim hoşuma gitmedi. Hiçbir şekilde keyif almadım. Ama yaşadığım 
yerde festival yapılıyor her yıl. Ama oradaki kalabalık benim hoşuma gidiyor. 
Tek hoşlandığım kalabalık odur herhalde.” (Katılımcı 6) 

Kalabalığın Etkinlikte Geçirilen Toplam Süreye Olan Etkisi 

Katılımcılar gitmeyi düşündükleri etkinlikle ilgili olarak, kalabalık olmayacağını 
varsayarak yola çıkmaları ancak kalabalık olduğunu sonradan farketmeleri duru-
munda etkinlikte geçirecekleri sürenin kısalacağını savunmuşlardır. Ancak doğası 
gereği kalabalık olması tercih edilecek etkinliklerde çok az sayıda kişinin olmasının 
da tercih edilmediği vurgulanmıştır. 
Öte yandan katılımcılar, aşırı kalabalık sebebi ile yaşanan bir diğer sorunun da 
etkinlikten evlere geri dönerken yaşanan ulaşım ve trafik sıkıntısı olduğu ifade 
etmişlerdir. Katılımcıların bu sorunu aşmak için çok istemeseler de etkinlikten 
erken ayrılmayı tercih ettikleri ve bu durumun da etkinlikte geçirilen süreyi önem-
li ölçüde kısalttığı anlaşılmıştır. Bir katılımcı ulaşım sorununu şu sözlerle ifade 
etmiştir:  

“Diyelim ki bir konser var, başlama saati dokuz, ben direkt kafamda şunu düşü-
nüyorum: son İzban 12 buçukta ben 11 çeyrekte çıkarım. Çünkü 12’de çıktığın 
zaman o İzban’ın içinde üç kişi kat çıkıyor resmen. Onu çekmek istemiyorum. 
Dönüşler resmen eziyet, şehirlerarası yolculuk yapsak daha kolay oluyor.” (Ka-
tılımcı 7) 
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Kalabalığın Etkinlik Deneyimine Etkisi 

Katılımcılar kalabalık olması tercih edilenler dâhil olmak üzere katıldıkları tüm 
etkinliklerde kalabalığın konforsuzluğa sebep olduğunu vurgulamışlardır. Rahat-
sızlığa yol açan etkenler genellikle gerek binanın gerekse yörenin fiziksel koşulları 
ile ilişkilendirilmiştir. Yukarıda da bahsedilen ulaşım ve trafik sorunlarının yanı 
sıra tuvalet, sıra bekleme, park yeri, dinlenme ve kaçış alanlarının eksikliği gibi 
faktörler kalabalığın etkinlik deneyimlerine olumsuz etkileri olarak gösterilmiştir. 
Bu konuyla ilgili katılımcıların bazı ifadeleri şu şekildedir:  

“Kapıdan dışarı bir çıkıyorsun uğultu var, her yerde insanlar. Sigara içen birisi 
olduğum hâlde kapı önünde dumandan duramıyorum, çok rahatsız edici...” (Ka-
tılımcı 1) 
“Çok sevdiğim, istediğim bir etkinlik olmadığı sürece sıra beklemek istemem. 
Mesela okuldan örnek vermek istiyorum: Kampüs içindeki cafelere gidiyoruz, 
sıra yüzünden yemek yiyemiyoruz, yemekhaneye gidiyoruz, sıra yola taşmış 
oluyor. Bir saat öğle aram var, yarım saat sıra beklesem, 15-20 dakika zaten yü-
rüyerek gidip gelme, 10 dakika yemek için bir saat harcıyorum. Bu yüzden çoğu 
zaman yemeğe bile gitmiyorum. Hatta sırf bu yüzden okula gelmediğim çok 
oluyor.” (Katılımcı 7) 

Kalabalığın Güven Duygusuna Olan Etkisi 

Katılımcılara kalabalığın kendilerini güvende mi yoksa güvensiz mi hissettirdiği 
sorulduğunda cevaplar büyük ölçüde kalabalığın güvensizlik ve endişe yarattığı 
yönünde olmuştur. Aslında bu güvensizliğin yapılmak veya katılmak istenen bir 
etkinlikle doğrudan ilgili olmadığı, günümüz hayatının ve içinde bulunulan kon-
jonktürün bir sonucu olduğu söylenebilir. Bir katılımcı kalabalıktaki herhangi biri-
sinin kendisi için şüpheli bir insan olabileceğini şu şekilde ifade etmiştir:  

“Ben her insanı potansiyel tehlike olarak görüyorum. Özellikle şu günlerde. Her 
şey başınıza gelebilir. Güvenlik açısından bakacaksak yapacak olan her şeyi ya-
pabilir. AVM’ler diyelim. Güvenlik önlemleri alıyorlar tamam. İçeriye baltayla 
giremez belki. Ama içeriye girdikten sonra Ikea’dan balta alıp istediğini yapabi-
lir.” (Katılımcı 5) 

Katılımcılara aynı soru kalabalık değil de tenhalık üzerinden sorulduğunda gece ve 
gündüz vakitleri üzerinden keskin bir ayrım ortaya konmuştur. Buna göre gündüz 
saatlerinde var olan güven duygusu gece saatlerinde yerini korku ve endişeye bı-
rakmaktadır. Her iki cinsiyetten olan katılımcılar da bu duruma uygun örnekler 
vermekle beraber gece vaktinin özellikle kadınlar için daha çok endişe verici oldu-
ğu dile getirilmiştir. Bir katılımcı bu konuyla ilgili şunları aktarmıştır:  

“Bir kadın olarak özellikle gece yolda yürüyorsam yalnız olmak istemem. O za-
man kalabalık bana güven verir, özellikle üniversite gençleri varsa. Peşime biri-
si takılırsa beni koruyacaklarını düşünürüm.” (Katılımcı 3) 

Burada dikkati çeken bir diğer bulgu da bir kadın katılımcının, şahsen tanımasa 
bile, kendisi gibi üniversite öğrencisi olan kimselere güvenebileceğini ifade etme-
sidir. Benzer şekilde özellikle küçük şehirlerden gelen katılımcılar oralarda kendi-
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lerini gece veya gündüz fark etmeden güvende hissettiklerini ancak büyük şehirde 
benzer duyguyu yaşamadıklarını aktarmışlardır. Bir katılımcının bu konudaki ifa-
desi şu şekildedir:  

“Ne kadar küçük bir yer olursa o kadar tanırsınız insanları. Bir samimiyet olu-
yor. Burada meselâ Alsancak’a çıksanız kimseyi tanımazsınız. Köyümüzde ku-
lübeden bozma ikinci bir evimiz var. En yakın eve yüz metre uzakta. Orada çev-
rede hiç insan olmasa da korkmam, başıma bir şey gelme olasılığı o kadar ar-
tarmış gibi geliyor...” (Katılımcı 4) 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular incelendiğinde dış ortam etkinlik-
lerine katılan katılımcıların kalabalık algısının mekânsal yoğunluktan çok psikolo-
jik etkenler, ruh hali, beklentiler ve etkinliğe katılan diğer kişilerin ne şekilde algı-
landığı ile belirlendiği anlaşılmaktadır. Absher ve Lee’nin (1981), kalabalık algısı 
üzerine yapmış olduğu çalışmada, insanların kalabalık algısında, doğrudan insan 
yoğunluğunun sınırlı bir etkiye sahip olduğu, diğer taraftan alanla ilgili beklentiler 
ve motivasyonla birleştiğinde etkinin belirgin bir şekilde arttığı sonucu bu bulguyu 
destekler niteliktedir. 
Kent yaşamının getirdiği baskılar, kısıtlamalar ve zorluklar kalabalık algısını psiko-
lojik anlamda arttırmakta ve toplumsal anlamda yansımalarını belirginleştirmek-
tedir. Simmel, Wirth, Durkheim, Marx ve Weber gibi düşünürlerin, kentsel alanlar-
da, topluluk duygusu ve mekâna bağlılığın yok olduğuna dair görüşleri (Özdemir, 
2011) bu tespitle paralellik içermektedir. Ayrıca bulgular, kalabalığın yarattığı 
tehdit algısının kent yaşamının getirdiği güvensizlikle daha da arttığını ortaya 
koymuştur.  Diğer taraftan, katılımcıların kalabalık algısı deneyimden aldıkları 
zevki belirlerken, bazı durumlarda etkinliğe katılım fikrini de etkileyebildiği gö-
rülmüştür.  Bu anlamda, deneyimin katılımcı sayısının yüksekliği oranında daha 
zevkli bir deneyim olarak görüldüğü belirli etkinlikler dışında, kalabalık ortamlar-
daki etkinliklerin zevkli bulunmadığı sonucu elde edilmiştir. Bununla ilgili olarak 
Dawson vd. (1999), rekreasyon faaliyetlerinde algılanan deneyim hazzının, kalaba-
lıktan etkilendiğini, Manning (1985) ise, kalabalığın, ilgili alanın veya etkinliğin 
rekreasyonel değerini azalttığını belirtmiştir.  
Kentlerde fiziksel ve sosyal taşıma kapasitesinin aşılması sorunu, dış ortam etkin-
liklerine katılım ve kalabalık algısı açısından ulaşımı ciddi bir sorun haline getir-
mektedir. Sürdürülebilir bir kent yaşamının gereklerini sıralayan Wheeler (2013), 
bu konuya değinirken, alan kullanımının, ulaşım sistemleri ile ekolojik ve rekreas-
yonel gereksinimlerin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu an-
lamda, Rekreasyon alanlarında etkinlikler sırasında fiziksel ve sosyal taşıma kapa-
sitesinin göz önünde tutulması katılımcı deneyimini iyileştirecek ve bu etkinlikle-
rin sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacaktır.     
Bu çalışmada odak grup tekniği kullanılarak yalnızca bir üniversiteden sınırlı sayı-
da katılımcının rekreasyon etkinliklerine yönelik kalabalık algısı incelenmiştir. 
Çalışmada her ne kadar katılımcılar arasında sosyo-kültürel yönden çeşitlilik sağ-
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lanmaya çalışılmış olsa da, benzer yaş grubunda, aynı eğitim düzeyinde ve sınıf 
arkadaşları olan üniversite öğrencilerine yapıldığı gözden kaçmamalıdır. Yapılan 
görüşmelerde katılımcıların kalabalık olgusuna karşı olan bakış açılarının benzedi-
ği fark edilmiştir. Bu durum benzer demografik özellik taşıyan diğer üniversite 
öğrencilerinde farklılık gösterebilir. Bu tür bir çalışmanın farklı demografik özellik-
lere sahip odak gruplarla tekrar edilmesi oldukça farklı bulguları ortaya çıkarabilir.  
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ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, psikoloji alanında konu olan Csikzentmihalyi’nin akış, Bandura’nın öz-
yeterlilik ve Apter’in telik ve paratelik kuramının rekreasyon alanı kapsamında değerlendi-
rilmesidir. Bu bağlamda çalışma, bir ön çalışma niteliğinde olup halen devam etmekte olan 
bir araştırmadır. Çalışmada betimsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Veri toplamada ilk olarak 
görüşme yönteminden yararlanılmıştır.  Araştırmacılar yüz yüze görüşme yöntemiyle 70 ka-
tılımcıyla görüşmüştür. Bu görüşmelerde katılımcılardan son 12 ay içinde en sık katıldıkları 
rekreasyon aktivitelerini belirtmeleri istenmiştir. Görüşeme yönteminden elde edilen veri-
lerden hareketle, çalışmanın soru formu oluşturulmuştur. Ancak, oluşturulan soru formu ile 
veri toplama sürecine henüz geçilmemiştir. Çalışma tamamlandığında söz konusu üç kuram, 
örneklem kapsamında test edilmiş olacak ve elde edilen veriler ışığında rekreasyon endüst-
risinde faaliyet gösteren işletmelere uygulamaya dönük önerilerde bulunulacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Boş zaman, rekreasyon, akış kuramı, öz yeterlilik kuramı, telik-paratelik 
kuramı. 

GİRİŞ 

Bireyler günlük yaşamın getirdiği tekdüzelikten kurtulmak ve sınırlı olan zamanla-

rını en iyi şekilde değerlendirebilmek için farklı boş zaman aktivitelerine katılırlar. 

Boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen bireyler, aktivite seçiminde 

bulunurlarken bilinçli veya bilinçli olmadan çeşitli faktörlerden etkilenmektedirler. 

Bu çalışmada ele alınan ve boş zaman aktivite seçimini etkileyen faktörlerden ilki, 

aktivitenin gerektirdiği sportif ve sosyal becerilerle, bireyin sahip olduğu becerile-

rin örtüşüp örtüşmediğidir. Aktivitenin gerektirdiği beceri ile bireyin sahip olduğu 

beceri örtüşmediğinde, aktiviteye katılım sıklığı azalmakta ve aktiviteden alınan 
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haz düşmektedir (Massimini ve Carli 1988).  Benzer bir biçimde bireyler sahip 

olduğu öz yeterliliğe göre aktivite seçiminde bulunduklarında, aktiviteye katılım 

sıklığı ve aktiviteden duydukları tatmin düzeyi de artmaktadır (Dawson ve 

Brawley 2000; Tsai ve Coleman 2009). Aktiviteye katılım sıklığını ve aktiviteden 

alınan hazzı etkileyen diğer bir faktör, bireylerin aktiviteleri algılama biçimindeki 

farklılıklardır. Nitekim yapılan çalışmalar göstermektedir ki bireyin, amacı yüksek 

olduğunu düşündüğü aktivitelerden duyduğu haz, amacı düşük olduğunu düşün-

düğü aktivitelerden duyduğu hazdan daha azdır (Hills, Argyle ve Reeves 2000; 

Mackenzie, Hodge ve Boyes 2011). 

Alanyazında, bireyleri boş zaman aktivitelerine yönelten güdüler üzerine yapılmış 

birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışma ise psikoloji alanında ortaya çıkan üç farklı 

güdü kuramdan hareketle, bireylerin boş zaman aktivitelerinden duydukları hazzı 

ve boş zaman aktivitelerine katılım sıklığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Böylece, psikoloji alanında ortaya çıkarılan bu kuramlar, rekreasyon alanında test 

edilerek alanyazına katkıda bulunması beklenmektedir. Diğer yandan bu çalışma-

nın; katılımcılarına aktivitelerde akış deneyimi yaşatabilmeleri, yetenekleri ve 

katılım amaçlarına göre katılımcılarını haz alabilecekleri aktivitelere yönlendirile-

bilmeleri için rekreasyon işletmelerine katkıda bulunacağı umulmaktadır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE HİPOTEZLER 

Bu çalışmada, bireylerin boş zaman tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla üç 

güdü kuramından yararlanılmıştır. Çalışmanın kuramsal alt yapısını oluşturan üç 

güdü kuramı; Csikzentmihalyi’nin akış kuramı, Bandura’nın öz-yeterlilik kuramı ve 

Apter’in telik ve paratelik kuramı’dır. 

Csikszentmihalyi’e (1990) göre, akış kuramı bazı özellikler içermektedir.  Bu özel-

liklerden ilki,  birey katıldığı aktivitenin amacını anlar ve o amaca ulaşmak için 

nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilir. Bu aşamadan sonra bireyin katıldığı aktivite-

nin zorluk derecesi ile sahip olduğu becerinin dengede olması gerekir. Bu esnada 

birey aktivitede göstermiş olduğu performansa dair geri bildirimler alır. Tüm dik-

katini aktivitede yoğunlaştıran birey, öz farkındalığını kaybeder ve tam anlamıyla 

aktivite ile bütünleşir. Bunun sonucunda bireye göre zamanın akışı değişir, zaman 

daha çabuk geçer. Diğer bir ifadeyle, bir saatlik basketbol ve ya yoğa aktivitesi 

birey tarafından daha kısa süre olarak algılanır. Dolayısıyla, birey katıldığı aktivi-

teden maksimum haz sağlar (Dieser vd. 2015). Akış deneyiminin sağlandığı aktivi-

tede birey tarafından elde edilen deneyim (ototelik) tek başına ödül olarak kabul 

edilmektedir (Csikszentmihalyi, 1990, 1997; Nakamura ve Csikszentmihalyi, 

2009). Bu deneyim bireyin, bilişsel anlamda verimli, motive ve mutlu olmasını 

ifade etmektedir (Moneta ve Csikszentmihaly 1996: 277). 
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Avusturya’da dağ yürüyüşüne katılan 369 birey üzerine yapılan bir çalışmada akış 

deneyiminin, bireylerin rekrasyon aktivitesindeki uzmanlığına ve rekreasyon akti-

vitesinin gerçekleştiği ortamla (ortamın aktiviteye uygun olarak seçilmesi, ortamın 

güzel olması)  ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır (Wöran, Arnberger 2012). Bu 

sonuçlara benzer bir biçimde Wu, Scott ve Yang’ın (2013) çalışmasında, çevirim içi 

oyunlarda katılımcıların elde ettikleri uzmanlık gücünün akış deneyimini olumlu 

etkilediği sonucuna varılmıştır. Katılımcıların çevirim içi oyun oynama sıklıkları 

arttıkça becerilerinin ve bilgilerinin arttığı ve buna bağlı olarak daha fazla oyunda 

uzmanlaştıkları dolayısıyla, daha fazla akış deneyimine yakın oldukları ortaya çı-

karılmıştır. Yapılan bir başka çalışmada, kapalı alan rekreasyon aktivitelerine katı-

lan bireylerin aktiviteye ilişkin elde ettiği tecrübenin, haftalık egzersiz sayısının, 

aktiviteye katılım düzeyinin ve kapalı rekreasyon tesisi koşullarının akış deneyi-

mini etkilediği görülmüştür (Kaya, Metin ve Akoğlan Kozak 2015). 

Akış deneyimi;  maraton (Schäuler ve Brunner 2009), uzun mesafe yürüyüşü (Mills 

ve Butler 2006) ve dağ tırmanışı (Csikszentmihalyi 1975) gibi yoğun fiziksel etkin-

liklerde gerçekleşe bildiği gibi müzik dinlerken, kitap okurken, satrançta iyi bir 

oyun oynarken veya arkadaş toplantılarında da gerçekleşebilmektedir (Gardner 

vd. 2001). Mayers 1978 yılında lise öğrencileri üzerinde yaptığı bir çalışmada, 

örneklem grubuna en çok sevdiği etkinliklerin neler olduğu sorusunu yöneltmiştir. 

Katılımcılar, tiyatro aktivitesine katılmak, bale dansı yapmak, müzik aleti çalmak 

gibi beceri gerektiren ve belirli bir zorluk derecesine sahip aktivitelerin yansıra, 

televizyon izlemek ve müzik dinlemek, arkadaşlarla birlikte olmak gibi çok daha az 

beceri gerektiren aktiviteleri belirtmişlerdir. Dolayısıyla, aktivitelerin zorluk dere-

cesi ile katılımcıların sahip olduğu becerilerin aynı olduğu aktivitelerde katılımcı-

ların yüksek haz aldıkları ortaya çıkmıştır. Bu aktiviteler;  tiyatro aktivitesine ka-

tılmak, bale dansı yapmak ve müzik aleti çalmak olarak belirlenmiştir. Bu aktivite-

lerin dışında belirtilen, müzik dinlemek ve televizyon izlemek de diğer aktivitelerle 

aynı derecede katılımcılara haz verdiği belirlenmiştir. Söz konusu iki aktivite belli 

bir zorluğa sahip olmayan ve çok az beceri gerektiren aktiviteler olmasına rağmen, 

katılımcılar açısından bir akış sağlanmıştır. Bu noktada her iki aktivite için aktivite 

zorluğu ile katılımcının sahip olduğu becerinin dengede olduğu söylenebilir. Ben-

zer bir biçimde katılımcılar tarafından, arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek karşı-

lıklı ve iyi bir iletişim kurulduğunda, akış deneyimi sağlanmış bir aktivite olarak 

algılanmıştır. Katılımcılara sevmedikleri aktiviteler sorulduğunda, fen derslerini ve 

sosyal bilim derslerini belirtmişlerdir. Fen derslerini zor bulduklarını ve sosyal 

bilim derslerini de kolay bulduklarını ifade etmişlerdir. Dolayısıyla, fen derslerinin 

zorluk derecesinin katılımcıların sahip olduğu beceri düzeyinden yüksek olduğu, 

sosyal bilim derslerinin ise katılımcıların sahip olduğu beceri düzeyinden daha az 

bir zorluk derecesine sahip olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalardan da anlaşıl-

dığı gibi, katılınan aktivite ne olursa olsun bireyin aktiviteden yüksek haz alabil-
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mesi için, bireyin sahip olduğu beceri düzeyi ile katılınan aktivitenin zorluk dere-

cesi dengede olmalıdır. 

Endişe 

Zorluk 

Sı- kıcı 

Be- ceri 

Şekil 1. Akış kuramı (Csikszentmihalyi 2014). 

Şekil 1’de görüldüğü gibi bireyin meydan okuduğu aktivitenin zorluk derecesi, 

beceri düzeyinden yüksek ise birey katılmış olduğu aktivitenin endişe verici ve 

bunaltıcı olduğunu belirtir. Tam tersi olarak, bireyin meydan okuduğu aktivitenin 

zorluğu beceri düzeyinden düşük ise zamanla birey için aktivite sıkıcı ve usandırıcı 

olacaktır (Massimini ve Carli 1988; Csikszentmihalyi 1988; Csikszentmihalyi 

2014). Bu önermeden hareketle bu çalışmanın ilk hipotezi aşağıdaki gibi oluştu-

rulmuştur. 

H1: Bireyin sahip olduğu beceri düzeyi ile katıldığı aktivitenin zorluk derecesi den-

gede olduğu durumlarda, aktiviteden yüksek derecede haz alınmaktadır.  

Bandura’nın (1977) Sosyal Öğrenme Kuramı içinde ele aldığı öz yeterlilik kavramı,  

bireyin bir işi veya aktiviteyi tamamlamak için gerekli yeteneğe sahip olduğuna 

inanmasıdır. Bireyin yeteneğini etkin bir biçimde kullanabilmesi için, öncelikle 

kendisine güvenmesi gerekmektedir (Bandura 1977). Sosyal öz yeterlilik kavramı 

bireyin, diğer bireylerle sosyal ilişkilerini sürdürebilmesini ve işbirliği yapabilme-

sini sağlayacak (Bandura, Pastorelli, Barbaranelli ve Caprara 1999), problemleri 

çözebilecek ve empati kurabilecek (Di Giunta vd.  2010) yeteneklere sahip olmasını 

ifade etmektedir. Sosyal öz yeterlilik üzerine yapılan bir çalışmada, yüksek öz ye-

terliliğe sahip olan öğrencilerin daha az öz yeterliliğe sahip öğrencilere göre, aka-

demik anlamda daha başarılı, daha mutlu ve öz saygısı daha yüksek olduğu sonu-

cuna varılmıştır (Bandura, Barbaranelli, Caprara, ve Pastorelli 1996). Diğer taraf-

tan, zayıf bir öz yeterliliğe sahip bireylerin utangaç, kaygılı, sosyal ilişkileri zayıf ve 

depresyona yatkın olduğu belirlenmiştir (Bandura, Pastorelli, Barbaranelli ve Cap-

rara 1999). Fiziksel aktivitede öz yeterlilik ise bireyin fiziksel aktiviteleri öğrenme 

ve gerçekleştirme yeteneğine ilişkin inançlarını ifade eder (Feltz ve Magyar 2006). 

Akış 



Araştırma Bildirileri 319 

Yapılan bir çalışmada yüksek yeterliliğe sahip olan bireylerin, bir aktiviteyi gerçek-

leştirmede daha azimli oldukları, daha iyi performans sergiledikleri, aktiviteyle 

ilgili zorlukların üstesinden daha kolay geldikleri sonucuna varılmıştır (Gao, Loch-

baum, and Poldog 2011). 

Öz yeterlilik ve fiziksek aktiviteye katılım arasında anlamlı bir ilişki olduğunu orta-

ya çıkaran araştırmalar mevcuttur (Sallis vd. 1989; McAuley, Talbot ve Martinez 

1999;  Dawson ve Brawley 2000; Sallis, Hovell, Hofstetter ve Barrington, 1992; 

Trost vd. 2002). Yüksek öz yeterliliğe sahip bireyler fiziksel aktivitelere, öz yeterli-

liği düşük olan bireylere göre daha fazla katılırlar ve bu bireyler düşük öz yeterlili-

ğe sahip bireylere göre fiziksel aktivitelerde karşılaştıkları engeller karşısında 

daha ısrarcı davranırlar (Ewart, Taylor, Reese ve DeBusk 1983). Dolayısıyla yüksek 

öz yeterlilik, boş zamanlarda fiziksel aktivitelere daha çok katılmak için bir moti-

vasyon unsurudur. Nitekim, Fibromiyalji rahatsızlığı olan bireyler üzerine yapılan 

bir araştırmada, öz yeterliliğin fiziksel aktivitelere katılmada bir motivasyon kay-

nağı olduğu sonucuna varılmıştır (Loucks- Atkinson ve Mannell 2007).  Benzer bir 

biçimde Hon kong ve Avustralya’da üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir ça-

lışmada öz yeterliliğin, rekreasyon aktivitelerinde aktif katılıma olan ilgiyi, isteği ve 

katılım sıklığını arttırdığı belirlenmiştir (Tsai ve Coleman 2009).  

Aktiviteye katılım sıklığı, öz yeterlilik ve aktiviteden alınan haz arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bir çalışmada,  öz yeterliliğin aktiviteden alınan hazzı arttırdığı dolayısıy-

la bireylerin, aktiviteye katılım sıklığının da arttığı belirlenmiştir. Bu çalışmada öz 

yeterlilik kavramının, fiziksel aktivitelerde ve müzik aleti çalma eyleminde geçerli 

olduğu görülmüştür. Araştırmacılar bu durumu,  hem fiziksel aktivitelere katılma-

da hem de müzik aleti çalmada bireylerin belli bir yeteneğe sahip olması gerektiği 

ile açıklamıştır (Hills, Argyle ve Reeves 2000) . Robbins ve arkadaşları (2004), 

fiziksel aktivite ile öz yeterlilik ve haz alma durumunu incelemiş ve yüksek öz ye-

terliliğe sahip bireylerin katıldıkları aktivitelerde daha fazla haz aldıkları sonucuna 

varmıştır. Bu çalışmaya benzer olarak başka bir çalışma, Çin’de genç bireyler üze-

rine yapılmıştır. Söz konusu çalışmada genç bireylerin öz yeterliliği yüksekse, ka-

tıldıkları aktivitelerden daha fazla haz aldıkları sonucuna varılmıştır (Hu vd. 2016). 

Alanyazındaki bu çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden hareketle, araştırmanın 

ikinci hipotezi aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.  

H2: Bireyin sahip olduğu öz yeterlilik ile aktiviteden alınan haz arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

Apter’in (1989) Tersine- Çevirme (Reversal) Kuramının amacı, bireyin davranışını 

yönlendiren güdüleri ortaya çıkartmaktır.  Bu kuram diğer kuramlardan farklı 

olarak, bireyin güdülerinin yanı sıra, duygularını ve kişilik yapısını da kapsar (Ap-

ter 2001; Kerr 2013). Kuram içinde sekiz güdülenme durumdan bahsedilmektedir. 
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Sekiz güdülenme durumundan telik (ciddi, amaç ve başarı odaklı), paratelik (oyun-

cu, kaygısız, eğlence arayan), negativistik (karşı çıkan, isyan eden), konformist 

(uysal, işbirlikçi) durumları, sporcuların bedensel olarak nasıl uyarıldıklarına iliş-

kin deneyimleme olarak tanımlamış ve bu güdülenme durumlarını somatik (soma-

tic) olarak ifade etmiştir. Autik (kendi başarılarına odaklanan, kendini düşünen), 

alloik (diğer bireylerin başarılarına da odaklanan ve diğer bireylerin başarısından 

haz alan),  ustalık (yarışmacı, kazanma odaklı, gücünü gösteren)  ve sempatik 

(uyumlu, birlik duygusu olan, empati kurabilen) durumlarını, sporcunun diğer 

bireylerle ve nesnelerle (spor için gerekli olan ekipmanlar) olan ilişkisiyle ilgili 

olduğunu belirtmiş ve bu durumu etkileşimsel (transactional) güdü durumları 

olarak adlandırılmıştır (Apter 1989, 2001; Kerr 1997: 12-13). 

Bu çalışmada yalnızca Apter’in telik ve paratelik güdü durumlarına odaklanılmıştır. 

Bu noktada telik ve paratelik güdülenme durumlarına, çalışmada daha detaylı bir 

biçimde yer verilmeye çalışılmıştır. Telik durumda, bireyler aktivitelere ciddi bir 

biçimde ve belirli bir amaç doğrultusunda katılırlar. Dolayısıyla, bu bireyler katıl-

dığı aktivitede faaliyet odaklı değil, sonuç odaklıdır. Bu noktada, telik güdüyle akti-

viteye katılan bireylerde kaygı ve korku söz konusudur. Paratelik güdüyle aktivite-

ye katılan bireyler, aktivite sonucuna odaklanmaktansa, aktivitenin kendisine 

odaklanırlar. Bu bireyler eğlence ve heyecan arayışı içindedirler (Mackenzie, Hod-

ge ve Boyes 2011).  Telik güdüyle aktiviteye katılan bireyler aktivite esnasında 

planlı bir biçimde davranırlar, gelecek odaklıdırlar ve bu bireyler için aktiviteyi 

tamamlamak önemlidir. Diğer taraftan, paratelik güdü ile aktiviteye katılan birey-

ler aktive esnasında plansız bir biçimde hareket ederler (Kerr 2001: 5). Bu çerçe-

veden değerlendirildiğinde, telik güdü ile boş zaman aktivitesine katılan bireyler 

uzun dönemli bir amaç benimserler, paratelik güdü ile boş zaman aktivitesine 

katılan bireyler, yaşadığı ana odaklanır ve aktiviteden daha fazla haz alır (Apter 

1982). Nitekim Hills, Argyle ve Reeves’in 2000 yılında yaptığı bir çalışmada, para-

telik güdüyle boş zaman aktivitelerine katılan bireylerin, telik güdü ile aktivitelere 

katılan bireylerden, aktivite esnasında daha fazla haz aldıkları sonucuna varılmış-

tır. Yüksek risk içeren boş zaman aktivitelerine katılan bireyler üzerine yapılan bir 

araştırmada, bireyler tarafından istenen deneyimin,  kısa dönem odaklı ve parate-

lik (eğlence odaklı) aktivitelerde sağlandığı, uzun dönemli telik aktivitelerde birey-

lerin stresli ve huzursuz olduğu sonucuna varılmıştır (Houge, Hodge ve Boyes 

2010). Mackenzie, Hodge ve Boyes 2011 yılında, macera içeren aktivitelerde telik 

güdü ve paratelik güdü ile aktivitelere katılan bireylerin akış deneyimini belirle-

meye yönelik bir araştırma yapmışlardır. Bu araştırmada, telik güdü ile aktivitelere 

katılan bireylerin sonuç odaklı olmasından dolayı, aktivite esnasında endişe duy-

duklarını ancak, aktivitenin sonunda yüksek bir performans elde ettiklerinde ve ya 

bir başarı elde ettiklerinde haz duydukları belirlenmiştir. Araştırmacılar, paratelik 

güdü ile macera aktivitelerine katılan bireylerin, sonuç odaklı olamamalarından 
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dolayı aktiviteye ilişkin bir hedeflerinin olmadığını, bu bireylerin daha çok aktivi-

tenin kendisine ve diğer bireylerle olan ilişkisine odaklandığını dolayısıyla, aktivite 

esnasında daha fazla haz aldıklarını ortaya çıkarmışlardır. Yapılan çalışmalardan 

ve Apter’in kuramından hareketle, araştırmanın üçüncü hipotezi aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur. 

H3: Paratelik güdü ile (eğlenmek için) aktivitelere katılan bireyler, telik güdü ile 

(sonuç odaklı ve belirli bir amaç için) aktivitelere katılan bireylerden daha fazla 

haz alırlar. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, boş zaman aktivitelerine katılan bireylerin aktivitelere ilişkin tatmin 

düzeylerini belirmek amacıyla, betimsel bir yaklaşım benimsenmiştir. Bir ön ça-

lışma niteliğinde olan bu çalışmada, nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. 

Zaman kısıtı nedeniyle henüz tamamlanmayan çalışmada, verilerin anket aracılığı 

ile toplanmasına devam edilmektedir.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Eskişehir Anadolu üniversitesinde örgün öğretim gören 

tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin araştırma 

evreni olarak seçilmesinin nedeni, üniversite bünyesinde doğa sporları, fotoğrafçı-

lık, tiyatro, sinema,  müzik, plastik sanatlar, tasarım, turizm ve gezi kulüpleri gibi 

birçok öğrenci kulüplerinin olması ve üniversite içinde spor tesislerinin yanı sıra, 

kafelerin olmasıdır. Araştırmanın evreni belirlendikten sonra, dikey yöntem (Ko-

zak 2014: 112) ile (genelden özele doğru gidilerek) örneklem belirleme sürecinin 

kuramsal nüfusunu belirleme aşamasına (Erdoğan 2003: 167) gelinmiştir. Araş-

tırmanın kuramsal nüfusunu, 2017-2018 öğretim yılında Anadolu Üniversitesinde 

eğitim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmacıların zaman kısıtlılığı 

nedeniyle kuramsal nüfusunun tamamına ulaşabilmesi mümkün olmadığından, 

araştırmanın örneklemi kolayda örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. 

Veri Toplama Süreci 

Veriler, 02.08.2017-20.08.2017 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi ile 

toplanmıştır. Uygulama süreci sonucunda, araştırmacılar toplamda 70 katılımcı ile 

görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerde katılımcılardan son 12 ay içinde en çok 

katıldığı 10 rekreasyon aktivitesini belirtmeleri istenmiştir. Açık uçlu olarak yönel-

tilen bu soruya katılımcılar, 5 dakika ile 7 dakika arasında yanıt vermişlerdir.  
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Soru Formunun Oluşturulması 

Araştırmanın veri toplama sürecinin ikinci bölümünü oluşturan nicel araştırma 

süreci henüz tamamlanmamıştır. Bu süreç için gerekli olan soru formu, araştırma-

cılar tarafından hazırlanmış olup, veri toplama aşamasına geçilmemiştir. Söz konu-

su olan soru formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların demog-

rafik bilgilerini elde etmeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu bölüm, katılımcıla-

rın yaşı, cinsiyeti ve gelir durumuna ilişkin sorulardan oluşmaktadır. Soru formu-

nun ikinci bölümünde, 19 tane boş zaman aktivitesi yer almaktadır. Katılımcılara 

bu 19 aktiviteye, son 12 ay içinde kaç gün katıldıkları açık uçlu olarak sorulmuştur. 

Ayrıca bu bölümde, çalışmanın kuramsal alt yapısını oluşturan üç güdü kuramın-

dan hareketle, katılımcıların boş zaman aktivitelerindeki tatmin düzeylerini belir-

lemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Söz konusu ifadeler Hills, Argyle ve Ree-

ves’in 2000 yılında yaptıkları çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur. Katılım-

cılardan bu ifadeleri, katıldıkları aktiviteler bazında aralıklı ölçüm düzeyi (5’li Li-

kert Tipi) ile değerlendirmeleri istenmiştir.  Soru formunun bu bölümünde yer 

alan ifadeler aşağıdaki gibidir. 

Katıldığım aktiviteden haz aldım. 

Katıldığım aktiviteye belirli bir amaç için katıldım. 

Katıldığım aktivite, beceri gerektiren bir aktivitedir. 

Katıldığım aktivitede iyi olduğumu düşünüyorum. 

Katıldığım aktivite, zorluk içeren bir aktivitedir. 

Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Araştırmacılar, veri toplamaya başlamadan önce soru formunun yüzeysel ve kap-

sam geçerliliğini sağlamak amacıyla soru formunu 6 uzman görüşüne sunmuştur.  

Uzmanlardan gelen öneriler doğrultusunda soru formuna son hali verilmiştir. Ar-

dından araştırmanın güvenirliliğini sağlamak amacıyla pilot çalışma uygulanacak-

tır. Pilot çalışmadan beklenen güvenirlilik kat sayısı elde edilirse, araştırma için 

veri toplama süreci başlayacaktır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde katılımcıların belirttiği 19 aktivite 

Tablo 1’de verilmiştir. Bu tabloya göre katılımcıların son 12 ay için de en sık katıl-

dığı aktivitelerin; Telefon/Tabletten sosyal medyaya bağlanmak, arkadaşlarla vakit 

geçirmek, TV izlemek, müzik dinlemek ve kitap okumak olduğunu görüyoruz. En az 
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katılınan aktivitelere bakıldığında ise kişisel gelişim aktivitelerine katılmak, gönül-

lü organizasyonlarda yer almak, ve resim yapmak aktiviteleri göze çarpmaktadır. 

Tablo 1. Katılınan aktiviteler ve katılımcı sayısı 
Katılınan Aktiviteler Belirten katılımcı sayısı 

Telefon/Tabletten sosyal medyaya bağlanmak 57 
Arkadaşlarla vakit geçirmek 54 
Tv izlemek 52 
Müzik dinlemek 50 
Kitap okumak 47 
Sinemaya/Tiyatroya gitmek 39 
Aktif spor yapmak 32 
Bilgisayar/Konsol oyunu oynamak 27 
Kafelerde oturmak 27 
Bisiklete binmek 26 
El becerisi aktiviteleri 14 
Tatile çıkmak 13 
Dans etmek 12 
Fotoğraf çekmek 12 
Müzik performansı sunmak 11 
Piknik yapmak 10 
Resim yapmak 8 
Gönüllü organizasyonlarda yer almak 7 
Kişisel gelişim aktivitelerine katılmak 6 

DEĞERLENDİRME 

Katılımcılardan elde edilen bu bulgular, veri toplama sürecinin nicel kısmını oluş-

turan soru formunun ikinci bölümünü oluşturmaktadır. Bu bölümde katılımcılar-

dan 19 aktiviteye son 12 ay içinde kaç gün katıldıklarını belirtilmesi istenecektir. 

Elde edilen verilerden hareketle, katılınan aktiviteler katılım sıklığına göre kümele 

analizi ile gruplandırılacaktır.  Soru formunun üçüncü bölümünde aralıklı ölçüm 

düzeyi ile sorulan beş sorunun, katılımcının son 12 ay içinde en çok katıldığı aktivi-

teler için değerlendirmesi istenecektir. Bu beş ifade, katılan aktivitelerin amaç 

eğlenme, yetenek, beceri ve zorluk özelliklerini göstermektedir. Küme analizi ile 

ortaya çıkan aktivite kümeleri ile aktivitelerin söz konusu beş özelliği arasındaki 

ilişki düzeyinin, korelasyon analizi sonucunda ortaya çıkarılması hedeflenmekte-

dir. Bu korelasyon analizi neticesinde zorluk, beceri ve eğlenme arasındaki ilişki-

nin örneklem kapsamında Csikszentmihalyi’nin akış kuramı ile desteklenip destek-

lenmediğine bakılacaktır. Ayrıca korelasyon analizinde, Apter’in telik ve paratelik 

kuramı için amaç ile eğlenme arasındaki ilişki, Bandura’nın öz yeterlilik kuramı 

için yetenek ile eğlenme arsındaki ilişki incelenecektir. 
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Katılımcıların yanıtlarına göre en az ve en çok amaç içeren aktiviteler belirlenecek-

tir. Bu aktiviteler en az amaç içeren ve en çok amaç içeren aktiviteler olarak iki 

gruba ayrılacaktır. Ayrılan bu gruplar arasında T testi yapılarak sıklık, eğlenme, 

yetenek, beceri ve zorluk ifadeleri karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma neticesinde 

Apter’in telik ve paratelik kuramında olduğu gibi amacın yüksek olduğu telik akti-

vitelerde, aktiviteye katılım sıklığının ve yapılan aktivitede eğlenme ortalamasının 

düşük olarak çıkması, amacın düşük olduğu paratelik aktivitelerde ise aktiviteye 

katılım sıklığının ve yapılan aktivitede eğlenme ortalamasının yüksek olarak çık-

ması beklenmektedir. 

Çalışmanın nicel aşamasının da tamamlanmasıyla birlikte araştırmanın örneklemi 

kapsamında bu üç kuramın desteklenip desteklenmediği belirlenecektir. Araştırma 

sonuçlarının alanyazına katkı sağlanması beklenmektedir. Bu üç kuramın rekreas-

yon alanında geçerli olup olmayacağı yapılacak farklı çalışmalarla da test edilmeli-

dir. 
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ÖZ 

Bildiride Tarihi Peyzaj kapsamında 1915 Çanakkale Savaşı özelinde bir muharebenin ger-
çekleştiği mekânda her yönüyle nasıl temsil edilebileceği konusuna çözüm olarak mekân 
algısı analizi yaklaşımı önerilmektedir. 1915 Muharebe Alanı’nda bu mekân algısının tanım-
lanmasında amaç ziyaretçilere savaş ortamını yeniden yaşatmak ya da savaşı canlandırmak 
değil, her yönüyle ve sistematik olarak ilgili tarihi bilgiyi sunmak olmuştur. Resmi olarak 
Türkiye’nin Tarihi Milli Parkı olarak tanımlanmış; aynı zaman da Barış Parkı olarak da isim-
lendirilen muharebe alanında ziyaretçilerin stratejik olarak deneyimlenmesi planlanan 
duygular, tarihi peyzajdaki mekân algısı analizinin de sonuç hedefi olarak alınmıştır. Bu 
stratejik hedefler ise birincil olarak ulusal tarihimizin derinliklerinde mevcuttur. İkincil an-
cak aynı derecede önemli diğer hedef belirleyici ise “yurtta barış dünya da barış” mottosu-
dur. Çalışma sonucunda, 1915 muharebe alanı için mekân algısı planı geliştirilmiş ve harita-
lanmıştır. Gelibolu Yarımadası ziyaretçi yönetiminin bu çerçeve de planlanması önerilmek-
tedir. Plan ile ortaya konulan odak alan, hat ve anıt çevrelerinde yürütülecek peyzaj tasa-
rım ve uygulama çalışmaları için çerçeve öneriler geliştirilmiştir. Muharebe alanlarının ko-
runması, onarımı ve bakımına yönelik peyzaj tasarımı ve ziyaretçi yönetimi çalışmaları kıla-
vuz belgeler çerçevesinde yürütülmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Tarihi Peyzaj, Savaş, Mekân Algısı, Ziyaretçi Yönetimi 

GİRİŞ 

Mekânlar nesnel hacimlerken, duyular ve duygularla öznelleşerek (Gezer 2012) 
kişisel deneyimlere dönüşmektedir. Mekânsal tasarım ve planlama ile biçimlendi-
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rilmiş mekân, kullanıcı ve ziyaretçilerin duygularını etkilemektedir, gerçekte de 
amaç bu duyguyu yönetmek olmalıdır. Dolayısıyla duygu yönetimi konusunda 
tasarımcının başarısı ziyaretçinin mekânı kullanma biçimine yansımaktadır. Bu 
bildiride 1915 muharebe alanında, algıya/hislere dayalı olarak mekân analizleri 
gerçekleştirilmiş ve haritalanmıştır. Ardından bu analizlerin mekânda yürütülecek 
mekânsal planlama ve tasarım çalışmalarına ilişkin de çerçeve öneriler; yapısal ve 
bitkisel peyzaj tasarımı, kentsel tasarım, kırsal peyzaj planlama eylem alanları 
kapsamında geliştirilmiştir. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın ana materyalini Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı özelinde Çanak-
kale Savaşlarının mekâna yansıyan izleri oluşturmaktadır. Mekân algısı analizinde 
kullanılan peyzaj ögelerinin belirlenmesinde alanın tarihsel önemi temel belirleyici 
olmuştur. Bu bağlamda savaş il ilişkili ögeler; baskın imge, tarihi alan miras ögeleri, 
alan işaretleri ve izler, odak noktaları, mekân oluşumları, röperler, bakı noktaları 
ve vistalar,  simgesel ögeler ve silüet başlıkları altında irdelenmiştir. Belirtilen her 
bir mekân tanımı için savaş ile ilişkili ögelerin sınıflandırılmasında çok sayıda yerli 
ve yabancı kitap ve filmden yararlanılmıştır. Ögelerin alan envanterinin hazırlan-
masında yararlanılan başlıca kaynak Bademli (2004) tarafından koordine edilen 
Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (Barış Parkı) Uzun Devreli Gelişme Planı 
Çalışmaları raporu ve veri tabanıdır. Ayrıca Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı 
Odak Alanları Fikir Projesi Yarışması (2014) sonuç raporları da irdelenmiştir. 

BULGULAR 

Alt başlıklar halinde tanımlanan ve çalışma alanı çerçevesinde tespit edilen ögeler 
Şekil 1’de görüldüğü üzere haritalanmıştır. 

1. Baskın İmge

Duyularla algılanan, bir uyaran söz konusu olmaksızın bilinçte beliren, hayal edile-
bilen (Anonim 2016) savaşa dair nesneleri ve olayları yansıtan mekânlar baskın 
imge alanı olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda “Çanakkale Şehitleri Anıtı” tek 
başına baskın imge olarak belirlenmiştir. Geniş peyzajlardan algılanabilen anıt; 
1915 Gelibolu savaşları tarihi kapsamında her kişinin hafızasında en önemli imge 
olarak kalmalıdır. 

2. Tarihi Alan Miras Ögeleri

Çanakkale Savaşı ile ilgili olarak daha önceden belirlenmiş ve zaman içerisinde 
belirlenebilecek tüm özellikler tarihi alan için öncelikli miras ögeleri olarak değer-
lendirilmiştir. Bunun yanı sıra kültürel peyzajın bütünlüğü açısından Gelibolu ya-
rımadasının tarihsel önem taşıyan ve savaş dışı diğer özellikleri birlikte ele alın-
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mıştır. Bu amaçla bu araştırmadaki önceki çalışmalara dayalı tüm veriler, Şahin vd. 
(2014) ‘de belirtilen peyzaj ögeleri kayıt formundaki sadece tarihi kaynaklarla ilgili 
kategoriler ve kodlama sistemi kullanılarak haritalanmıştır (Çizelge 1). 

Çizelge 1.Tarihi kaynaklarla ilgili kategoriler ve kodlama sistemi 
KAYNAK TİPİ KAYNAK_KOD 

4. TARİHİ VE KÜLTÜREL KAYNAKLAR 
6 Müzeler K_KOD4.0.6 
12 Tarihi izler K_KOD4.0.12 
13 Tarihi savaş alanları K_KOD4.0.13 
14 Tarihi mezarlıklar K_KOD4.0.14 
27 Anıtlar K_KOD4.0.27 
28 Şehitlikler K_KOD4.0.28 
29 Tarihi yerleşim alanları K_KOD4.0.29 
39 Sit alanları K_KOD4.0.39 
5. ARKEOLOJİK KAYNAKLAR 
2 Arkeolojik yerleşimler K_KOD5.0.2 
3 Kale ve/veya surları K_KOD5.0.3 
6 Höyük K_KOD5.0.6 

3. Alan İşaretleri ve İzler

Savaş sırasında tesis edilen ve kullanılan her türlü mekân alan işaretlerini ve izle-
rini oluşturmaktadır.  Tarihi Alan Planlaması kapsamında bu mekânlar aşağıdaki 
kategorilerde ve bölgeleme yapılarak tanımlanmıştır. 

3.1 Önemli Top Alanları 
3.1.1 Mesudiye Topu (69) 
3.1.2 Küçük Anafartalar Topları (102) 

3.2 Siper Yoğunluk Bölgeleri 
3.2.1 Düz Tepe Siperleri Bölgesi 
3.2.2 Conk Bayırı Siperleri Bölgesi 

3.3 Tabyalar 
3.3.1 Rumeli Hamidiye Tabyası 
3.3.2 Rumeli Mecidiye Tabyası 
3.3.3. Namazgâh Tabyası 
3.3.4 Ertuğrul Tabyası 

3.4 Türk Karargâh Yeri 
3.5 Nusret Gemisi Mayın Yerleştirme Hattı 
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Şekil 1. Mekân algısı analizi 
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4. Odak Noktaları

Savaşların geçtiği önemli cepheler ve bilgilendirme noktaları odak alanları oluş-

turmaktadır. 

4.1 Önemli Cepheler 

4.1.1 Settülbahir 

4.1.2 Çıkartma Koyları 
4.1.2.1 S Kumsalı (Eski Hisarlık Koyu) 
4.1.2.2 V Kumsalı (Ertuğrul Koyu) 
4.1.2.3 W Kumsalı (Tekke Koyu) 
4.1.2.4 X Kumsalı (İkiz Koyu) 
4.1.2.5 Y Kumsalı (Pınariçi Koyu) 
4.1.2.6 Z Kumsalı (Anzak Koyu, Arıburnu Koyu, Suva Koyu) 

4.1.3 Conkbayırı Bölgesi 
4.1.4 Kanlısırt Bölgesi 
4.1.5 Kırmızı Sırt Bölgesi 
4.1.6 The neck mezarlığı bölgesi 
4.1.7 Alçıtepe yerleşimi bölgesi 

4.2 Bilgilendirme odakları 
4.2.1 Eceabat Yerleşimi 
4.2.2 Alçıtepe Yerleşimi 
4.2.3 Conkbayırı Yazıtları Bölgesi 
4.2.4 Çanakkale Destanı Tanıtım Yeri 

5. Mekân Oluşumları

Tarihi yarımadada savaş sonrası ve savaşla ilgili olarak sonradan oluşturulmuş 

alan işaretleri ve izleri bu kategoriyi oluşturmaktadır. 

6. Röperler

Çanakkale savaşı açısından milli park planlama hedefleri hakkında bilgi veren alan, 
hat ya da noktalardır. Bu hedefler ve hedefleri yansıtılacağı duraklar/ögeler aşağı-
da verilmiştir:  

6.1 Çanakkale savaşının “ulusal dirilişin başlangıcı” olduğunun duyumlandı-
rılması 

6.1.1Eceabat 

6.2 İlk saldırı yerinin, hazırlıkların ve yaşananların duyumlandırılması 
6.2.1 Settülbahir kale ve tabyalar ile kıyıya çıkma bölgesi 
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6.2.2 Denizaltı mayınları Türk savunma hatları (Kilitbahir ve Sul-
tan kalesi arası) 

6.3 Mustafa Kemal Paşa’nın varlığının duyumlandırılması 
6.3.1 57. Piyade Alayı Tepesi ve Şehitliği 
6.3.2 Atatürk’ün saatinin parçalandığı yer 
6.3.3 Conk Bayırı Atatürk Heykeli 
6.3.4 Kemalyeri Kitabesi 
6.3.5 Bigalı’daki Atatürk Evi ve Müzesi  

6.4 Zafer duygusunun duyumlandırılması 
6.4.1 18 Mart Zaferi: 'Seyit Onbaşı Heykeli alanı ve Nusret Mayın 
Gemisi mayın hattı izi 
6.4.2 Conkbayırı bölgesi 
6.4.3 Kocaçimen Tepe Bakı Terası 
6.4.4 10 Ağustos Ağıl Deresi (Düşmanın çekildiği yer) 

6.5 Askerlerin savaş içerisinde yaşadıklarını ve hislerinin derinden duyum-
landırılacağı alanlar 

6.5.1 Anzak-Arburnu-Suva Koyu düşman mezarlıkları hattı 
6.5.2 Yalnız Çam düşman mezarlıkları hattı  
6.5.3 Mehmetçik düşmanla yan yana uyuyor  
6.5.4 Ezineli Yahya Çavuş savunma alanı  

7. Bakı Noktaları ve Vistalar

Savaşta önemli rol almış bakı noktaları ile savaş dışı olmakla birlikte alana pano-

ramik görünüm sağlayan tepe noktaları ile yarımadanın boğaza kıyı olan ve savaş 

alanına görünüm sağlayan yol boyları bu kapsamda değerlendirilmiştir. 

7.1 Arburnu Yarları ve yüksek sırt 
7.2 Kocaçimen Tepe bakı terası 
7.3 Alçıtepe bakı terası 

8. Simgesel Ögeler

Simge duygularla ifade edilemeyen bir şeyi, somut nesne veya işaret ile ortaya 

koyan ögelerdir. Çanakkale savaşı açısından milli park planlama hedeflerini yansı-

tan başlıca anıtlar bu kategoride ele alınmıştır. 

8.1 18 Mart Zaferi alanı (Seyit Onbaşı Heykeli alanı) 
8.2 Conkbayırı kitabeleri 
8.3 Eceabat- Tarihe Saygı anıtı 
8.4 Mehmetçiğe Saygı Anıtı 
8.5 57. Alay Şehitliği 
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9. Silüet

Savaş alanlarına denizden görünüm sağlayan alanlar ele alınmıştır. 

9.1 Anzak yarları peyzajının izlendiği açı 
9.2 Çanakkale Boğazından “Dur Yolcu” yazısının izlendiği açı 

Şekil 2, savaş sırasında Norman Wilkinson tarafından yapılan (1916 tarihinde ya-
yınlanmıştır) Anzak yarları siluetlerini göstermektedir. 

Şekil 2. Savaş sırasında Norman Wilkinson tarafından yapılan Anzak yarları siluet-
leri (Kaynak: Wilkinson, 1915) 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mekân koruma ve geliştirmeye ilişkin sorunlar ve olanaklar aşağıda Çizelge 2’de 

verilmiştir. 

Çizelgede yer alan sorunlar uygulama rehberleri ile çözümlenebilir. İlk sorunun 

çözümlenebilmesi için öncelikli olarak Kırsal Peyzaj Planı’nın gerçekleştirilmesi 

önerilmektedir. Öte yandan alt ölçekteki mekân yaratma ile ilgili sorunlar belirli 

tasarım kriterleri çerçevesinde yapılmalıdır. Aşağıda bu tasarım süreci özetlenmiş-

tir (Historic England, 2016’dan uyarlanarak): 

AŞAMA 1:  Anısal Alanın Önemini Kavrama 

AŞAMA 2: Projelendirme 

1.Sörvey

1.1 Anıtların mimari durumuna ilişkin sörvey
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1.2 Yapılı peyzaj özellikleri sörveyi: Peyzaj sörveyi ile yollar, çitler, kapılar 

ve oturma birimleri gibi alanın karakterini tanımlamaya yardımcı olan 

özellikler kaydedilir. 

1.3 Bitki örtüsü sörveyi:  Ağaçlar, çalılar, vb. mevcut bitki türleri ve sağlık 

durumları kaydedilir.   

1.4 Biyolojik özellikler sörveyi: Bitkiler, kuşlar, böcekler ve hayvanlar ha-

bitat özellikleri ile kaydedilir. 

1.5 Toprak özellikleri sörveyi: Toprak tipi kullanılacak bitkilerin seçimini 

ve dikim başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple ayrıntılı toprak 

analizlerine gereksinim bulunmaktadır. 

1.6 Alt yapı sörveyi: Bölgede bulunan su ya da elektrik gibi alt yapı olanak-

ları kaydedilir.  

1.7 Röleve sörveyi: Anıtsal alan ölçüleri, topografik yükseklik verileri ile 

birlikte haritalanır.  

2. Tasarım: Yerel tarz ve karakterin mekân tasarımına yansıtılabilmesi için,

yerel otorite tarafından yayınlanan bir “Tasarım Rehberi”, “Koruma Alanı De-

ğerlendirme Kılavuzu” ya da “Peyzaj Kuralları Kılavuzu” benzeri dokümanlar 

yardımcı olacaktır.   

3. Anıtsal mekâna ilişkin restorasyon, renovasyon, konservasyon, rekonstrük-

siyon, restitüsyon projelerinin programlanması 

AŞAMA 3: Uygulama  

AŞAMA 4: Yönetim 

Çizelge 2: Mekân koruma ve geliştirmeye ilişkin sorunlar ve olanaklar 
ANA SORUN 1: Kent peyzajı estetiğinin ve ekolojik adaptasyonunun düşük olması 
Sorun Açıklamaları Çözüm Yolları 
ALT SORUN 1.1. Cadde peyzajı master 
planın olmayışı  

 İyi niyetli sokak iyileştirme çalışmaları-
na karşın, tek düze ve her yerde görüle-
bilecek (fark yaratmayan) uygulamalar
bulunmaktadır.

 Açık yeşil alan sistemi ile birlikte
kurgulanmış özgün bir cadde pey-
zajları tasarlanmalıdır.

 Yol peyzajları , alanın doğal ve kül-
türel özelliklerini vurgulayan man-
zara yolları olarak tasarlanmalıdır.
Bu bağlamda odaklar, röperler ve
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ANA SORUN 1: Kent peyzajı estetiğinin ve ekolojik adaptasyonunun düşük olması 
Sorun Açıklamaları Çözüm Yolları 

 Yerleşim alanlarındaki bitkilendirme-
lerde, sağlıklı olmayan bitki habitüs ge-
lişimi izlenmiştir.

 Havai elektrik hatları çirkin görünüme
sebep olmaktadır.

 Hatalı bitki seçimleri ve dikim teknikleri
dolayısıyla yol estetiği bozulmuştur.

 Bağlantı yolları ve ara yollarının taşıt
ağırlıklı olup, gerek yapısal gerek bitki
malzemeleri kapsamında estetik ölçüt-
lerden uzaktır.

 Araçlar için park yerleri ya belirsizdir ya
da yoktur.

bu peyzaj ögelerinin görünürlük 
analizleri belirleyici olmalıdır. Tari-
hi öneme sahip boğaz manzarasının 
yol boyunca görünürlüğü sağlanma-
lıdır. 

 Cadde peyzajları tasarımı için uygu-
lama alanları seçilmelidir. Bu amaç-
la, odaklara yakınlık/erişilebilirlik,
tarihi öge varlığı, sokak konumu
(vurgu, manzara, solar radyasyon,
gölge durumu, vb.  ölçütleri içerecek
uygulama kılavuzları hazırlanmalı-
dır.

 Her türlü cadde peyzajı tasarımla-
rında doğal bitki örtüsünden yarar-
lanılmalıdır. Öte yandan, yol boyu
vurgu etkisi yaratma amaçlı olarak,
tasarımlarda ekzotik bitki kullanı-
labililir.

 Her türlü bitki kullanımında, su
bütçesi hesaplamaları yapılmalıdır.
Alanın kıt su kaynaklarını etkin kul-
lanım amacıyla, doğal su girdisinin
yeterli olacağı tasarımlar geliştiril-
melidir.

 Yol ağaçları ve kök gelişim alanları
için gerekli mekân, imar planlarının
hazırlanışı sürecinde, diğer alt yapı
hatları ile birlikte ele alınmalı ve ga-
ranti altına alınmalıdır.

 Yol peyzajı master planı tarihi pey-
zaj odak alanlarına göre farklı tipo-
lojiler taşımalıdır. Böylece savaş ta-
rihinin algılanması, mekânsal anla-
tımdaki farklılıklar dolayısıyla ko-
laylaştırılabilir..

 Alanın geneline uygun cadde peyza-
jı tasarım rehberi oluşturulmalıdır.
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ANA SORUN 1: Kent peyzajı estetiğinin ve ekolojik adaptasyonunun düşük olması 
Sorun Açıklamaları Çözüm Yolları 

Öte yandan doğal özellikler ve sava-
şa ilişkin tarihi lokal sahneler doğ-
rultusunda özgün desenler, işlevler 
ve imajlar oluşturulmalıdır. 

ALT SORUN 1.1. Yerleşim alanları peyzaj 
master planının olmayışı 

 Doğal süreçler, yaban yaşamı, biyolojik
ve peyzaj çeşitliliğinde kayıplar ortaya
çıkabilir (mekâna ilişkin zamansal deği-
şim ölçülemediğinden mevcut kayıplara
ilişkin kesin bilgi verilememiştir.)

 Tarihi ve kültürel değerlerde odak, hi-
kayelendirme, yönlendirme vb. tasarım-
lar bulunmamaktadır.

 Kırsal peyzaj planına alan bütünün-
de açık ve yeşil alan sistemi planı
oluşturulmalıdır. Yerleşim alanla-
rında ve özellikle Eceabat kapsa-
mında yeşil alanlar bu sistem ile en-
tegre edilecek biçimde peyzaj kori-
dorları ile bağlanmalıdır.

ANA SORUN 2: Alana ilişkin peyzaj planının (kırsal peyzaj planının) olmaması 

Sorun Açıklamaları Çözüm Yolları 
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 Savaş, yangınlar, hatalı tarım uygulama-
ları ve yoğun turizm ile bozulmuş ve bo-
zulmakta olan peyzajların hassasiyet
dereceleri belirlemesi bulunmamakta-
dır. Dolayısıyla peyzaj koruma gerekti-
ren öncelikli kırsal alanlar belirlenme-
miştir.

 Doğal süreçlere dayalı analizlerin bu-
lunmaması sebebiyle, doğal duruma
ilişkin envanter ve analizlerin ekolojik
süreçler bağlamında bütünleşik analiz-
leri bulunmamaktadır.

 Peyzaja ilişkin konservasyon, restoras-
yon, rehabilitasyon ve rejenerasyon
alanları ayrıştırılmamıştır.

 Kırsal peyzaj planı, özellikle peyzaj
tiplerine ve ilişkili kilit ekolojik sü-
reçlere dayalı olarak geliştirilmeli-
dir.

 Ziyaret amaçlı ya da turizm amaçlı
kullanım alanlarında taşıma kapasi-
tesi analizlerinin (Ekolojik, ziyaretçi
ve ekonomik taşıma kapasiteleri)
hesaplanması, aşırı kullanımlardan
kaynaklanabilecek zararlanmaların
önlenebilmesi amacıyla gereklidir.

ANA SORUN 3: Mekân oluşumlarına ilişkin sorunlar (Mevcut anıtlar, şehitlikleri, ve 
diğer tarihi mekânlara ilişkin “mekânsal tasarımın” önemli bir estetik ve işlevsel 
ölçütü olan mekân oluşturma durumu, gözlemlere dayalı olarak incelenmiştir.) 

Sorun Açıklamaları Çözüm Yolları 
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 Genel olarak, tarihsel ögeler bulunduk-
ları peyzajın özellikleri ile tarihsel
önemlerinin birlikte yorumlandığı
mekân tanımlamalarından yoksundur.

 Bitki materyali kullanımında karmaşa
mevcuttur.

 Tarihi olaylar ve katmanlar ile bütünle-
şik olarak düzenlenmiş olma düzeyleri
zayıftır.

 Yol güzergâhları mekân tanımlamada
etkin olarak kullanılabilecek ögelerdir.
Yol peyzajlarının, görünürlük analizleri-
ne dayalı olarak yeniden tasarlanması
gereklidir. Yol boyu bitkisel tasarımlar-
da tarihin yansıtılabileceği ilkeler uygu-
lanmamıştır ya da zayıftır. Perdeleme ve
vurgulamaya yönelik uygulamalara ge-
reksinim duyulmaktadır.

 Tarihi değere sahip özel mekanlar-
da peyzaj tasarımları kriteleri uygu-
lanmalıdır.
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ÖZ

Bu çalışmada, önce otomasyonda gelinen nokta değerlendirilmiş, sonrasında otomas-
yonun gelecekte dünyayı nasıl etkileyebileceği üzerine argümanlar geliştirilmiştir. Elde 
edilen bulgular ve öngörüler, otomasyonun giderek artan bir hızla yaygınlaşacağı yö-
nündedir. Otomasyonun yakın gelecekte ortalama çalışma sürelerinin kısalmasına se-
bep olacağı, orta ve uzun dönemde ise otomasyon sonucu, çalışmanın tamamen orta-
dan kalkabileceği vurgulanmıştır. Daha sonra çalışmanın azaldığı ve tamamen ortadan 
kalktığı bir dünyada, insanlığın nasıl bir duruma evrileceği üzerine tezler geliştirilmiştir. 
Çalışma böyle bir gelecekte rekreasyona atfedilen önemin misliyle artacağı ve olasılık-
la geleceğin en önemli faaliyetlerinden biri belki de en önemlisi olacağı öngörüsüyle 
tamamlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Otomasyon, Boş Zaman, Temel Gelir, Kapitalizm, Rekreasyon

GİRİŞ 

Çalışma, otomasyonun dünya ve toplum üzerinde yapmakta olduğu ve yapacağı 
etkilere odaklanmıştır. Otomasyon (robot, bilgisayar vb.) kullanımı hemen hemen 
her sektörde hızla artmaktadır. Otomasyon (bilgisayarlaşma) “çevremizi anlamak 
ve biçimlendirmek için beyinlerimizi kullanma kabiliyetimizi” çok üst seviyelere 
çıkarmamızı, hatta onu ikame etmemizi mümkün kılmaktadır. Günümüzde, 
bilgisayar ve robotlar, ekonominin her unsuruna hızla yayılmakta, sadece tarım ve 
imalat gibi geleneksel alanlarda değil, tıptan hukuk ve nakliyeye kadar çok çeşitli 
sektörlerde hem düşük hem de yüksek vasıflı işlerde emeğin yerini almaktadır, 
gelecekte bu ikamenin artarak süreceği öngörülmektedir. Teknoloji, hastalara daha 
iyi teşhis koymak için ciltlerce tıp kitabını taramada doktorlara yardım etmek 
amacıyla test edilmeye başladı bile. Geleneksel olarak yüzlerce acemi avukatın 
yaptığı ve aşırı zaman alıcı bir iş olan hukuki belgelerin incelenmesi, bu 
teknolojinin bir diğer ümit verici uygulama alanıdır. 

Oxford Üniversitesi araştırmacıları Carl B. Frey ve Michael A. Osborne, ABD çalışma 
bakanlığının çeşitli mesleklere ilişkin detaylı araştırmalarından yararlanarak 2013 
yılında hazırladıkları bir çalışmada, ABD’deki güncel istihdamın %47’sinin son 
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teknolojik gelişmeler sayesinde bilgisayarlaşmanın hedefinde olduğu tahmininde 
bulunmuşlardır (Frey ve Osborne, 2013). Otomasyonun daha da hızlanmasıyla, 
yakın gelecekte emekten büyük oranda tasarruf edilerek maliyetler düşecek, kalite 
artacak, bunlar da ortalama çalışma saatlerinin düşmesine, bu da boş zamanların 
artmasına yol açacaktır. Bu durumda, artan boş zamanların nasıl değerlendirileceği 
daha da önemli bir mesele halini alacaktır. İnsan emeğinin yerini makinelerin, 
robotların almasına paralel olarak bir başka beklenti de işsizlik oranlarında artış 
olacağı yönündedir. 

Yakın gelecekte, politika yapıcıları tarafından, iki uygulamanın hayata geçirilebile-
ceğini söyleyebiliriz; birincisi haftalık ortalama çalışma saatinin 40 saatlerden 
kademeli olarak 30, 20 ve daha da az saate indirilmesi, bunun sonucu azalacak 
ortalama gelirin birim saat ücretlerinin artırılmasıyla giderilmesi. İkincisi makine-
lerin, robotların emeğin yerini almasıyla oluşacak işsizliğe çözüm olarak, tüm yurt-
taşların asgari bir ödeme almasını garanti altına alan “Temel Gelir” gibi bir kavra-
mın hayat bulması. 

Temel argüman, gittikçe artan otomasyonun ekonominin tüm alanlarında süreceği; 
üretim sürecinde insan emeğine duyulan ihtiyacın, orta veya uzun vadede “tümüy-
le” ortadan kaldırılabileceği ve tüm işleri makinelerin yaptığı, boş zamandan ibaret 
bir hayat yaşamanın mümkün olabileceğidir.  

Bütün analizin başlangıç noktası, kapitalizmin “sona erecek olması” dır. Kapitaliz-
min tarihe gömüldüğü, kıtlık sorununun ortadan kalktığı eşitlikçi bir düzende, boş 
zamanların nasıl değerlendirilebileceği, geleceğin en önemli sorunsallarından biri 
olarak karşımıza çıkıyor.  

YÖNTEM 

Çalışmanın ilk bölümünde nicel araştırmalardan yararlanılarak, günümüzde oto-
masyonun (bilgisayarlaşma, robotlaşma) geldiği nokta tasvir edilmiştir. İkinci bö-
lümde, eldeki verilerden ve tahminlerden yola çıkılarak bir tür “sosyalbilimsel 
kurmaca” tasarlanmaya çalışılmıştır. Bu, gelecekteki siyasi çatışmalarımızın içinde 
kendini göstereceği olasılıklar uzamını keşfe çıkmak için sosyalbilimlerin araçları-
nı, spekülatif kurmacanın araçlarıyla birleştirerek kullanma girişimidir. Sosyalbi-
limleri,  bilimkurgudan ayıran şeylerden biri, ilki dünyayı olduğu haliyle tarif et-
mekle ilgiliyken, ikincisinin dünyanın neye evrilebileceğiyle ilgili spekülasyonlar 
yapmasıdır. Ancak aslında her ikisi de, farklı yollarla da olsa hayal gücü ile ampirik 
araştırmaların birleşimidir. İkisi de soyut ve doğrudan algılanabilir olmayan yapı-
sal güçlerin biçimlendirdiği şeyler olarak ampirik olguları ve deneyimleri anlama 
girişimidir. Bu geleceği kesin bir şekilde tasvir eden bir “fütürizm” değildir. Örne-
ğin, Ray Kurzweil, "The Age of Spiritual Machines-Ruhsal Makineler Çağı” 
(Kurzweil,1999)  ve ”The Singularity is Near- Fevkaladelik Yakın” (Kurzweil,2005) 
adlı kitaplarında geleceğe ilişkin kesin tarihler veren öngörülerde bulunmuştur. 
Kurzweil, 2009’da arada mesafe bulunmasına rağmen obje ve insanlara dokunup 
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hissedebileceğimizi, 2019'da insanların otomatize kişiliklerle arkadaş, öğretmen, 
hatta sevgili formunda çeşitli ilişkilerde bulunacağını, 2029'da insanoğlunun nere-
deyse tamamen sanal öğretmenler tarafından eğitileceğini, 2049 yılı itibarıyla bil-
gisayarların dünyayı değiştirecek her türlü sonucuyla beraber, insanınkine benzer 
bir zekaya ulaşmış olacağını söyler. Bu bildiride, böyle kesin bir “fütürist” yakla-
şımdan kaçınılarak, çalışmanın çok azaldığı ya da tamamen ortadan kalktığı bir 
dünyada, yaşanması muhtemel onlarca olasılıktan belki de en pozitif olanı “sosyal-
bilimsel bir kurmaca” yoluyla tasvir edilmeye çalışılmıştır. 

OTOMASYONUN EVRİMİ VE TEMEL GELİR KAVRAMI 

İleri tarihlerde yazılacak tarih kitapları, büyük olasılıkla 21.yy’ da insanlığı en fazla 
etkileyen olgunun otomasyon olduğu noktasında benzeşecektir. 

Otomasyon (Automation), insan öğesine yer vermeden üretim süreçlerinin yerine 
getirilmesi ve denetimidir. Otomasyon, önceleri insan emeği ile yapılan işlerin, 
mekanik aletler, bilgisayarlar ve kendi kendine çalışan makinelerle yapılması du-
rumuydu. Bu kavram ilk başlarda, imalat sürecinde malzemenin bir makineden 
diğerine otomatik biçimde aktarılmasını, her birinde üretimin belli bir bölümünün 
yapılarak, insan eli değmeden imalatın gerçekleştirilmesini ifadede kullanılıyordu. 
Zamanla, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, buna otomatik iletişim ve denetim 
mekanizmaları da eklenmiştir, iletişim, bir makinenin veya üretim aracı-
nın bilgisayar programındaki talimatları izleyerek faaliyet göstermesidir. Otomatik 
denetim ise, makinenin yaptığı işlerde önceden programlanana göre bir sapmanın 
ortaya çıkması durumunda, gerekli düzeltmenin kendiliğinden sağlanması duru-
mudur. Bu son iki faaliyet günümüzde, insanın zihinsel çalışmasının yerini büyük 
ölçüde almış bulunmaktadır. Otomasyon sonucu emekten tasarruf edilerek, üre-
timde belli hizmetler makinelere bırakılır. Bu makinelerin kullanılması sonucu 
üretim, sürekli, otomatik olarak ve herhangi bir müdahaleyi gerektirmeksizin ger-
çekleştirilmektedir. 

Otomasyonun avantajları; maliyet düşüşü, kalite artışı, zamandan tasarruf ve iş 
kazalarının azalması olarak özetlenebilir. Buna karşılık, otomasyon sonucu işlet-
melerin yatırım harcamaları artar ve işsizlik meselesi ortaya çıkar. 

Önce otomasyonun (bilgisayarlaşma, robotlaşma) günümüzde geldiği noktaya 
bakalım: Eric Brynjolfsson ve Andrew McAfee, günümüzü “ikinci makine çağı” ola-
rak tanımlarlar. Tıpkı ilk makine çağının (Endüstri Devrimi) insan kasının yerine 
makine gücünü geçirmesi gibi, otomasyonda (bilgisayarlaşma) “çevremizi anlamak 
ve biçimlendirmek için beyinlerimizi kullanma kabiliyetimizi” çok üst seviyelere 
çıkarmamızı, hatta onu ikame etmemizi mümkün kılmaktadır.  Brynjolfolsson ve 
McAfee, bilgisayar ve robotların ekonominin her unsuruna hızla sirayet ettiğini, 
sadece tarım ve imalat gibi geleneksel alanlarda değil, tıptan hukuk ve nakliyeye 
kadar çok çeşitli sektörlerde hem düşük hem de yüksek vasıflı işlerde emeğin yeri-
ni aldığını ve daha fazla oranlarda alacağını öne sürmektedirler (Brynjolfolsson ve 
McAfee, 2014). 

https://www.nedir.com/kavram
https://www.nedir.com/imalat
https://www.nedir.com/ileti%C5%9Fim
https://www.nedir.com/bilgisayar
https://www.nedir.com/tasarruf
https://www.nedir.com/otomatik
https://www.nedir.com/kalite
https://www.nedir.com/yat%C4%B1r%C4%B1m
https://www.nedir.com/i%C5%9Fsizlik
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Oxford Üniversitesi araştırmacıları Carl B. Frey ve Michael A. Osborne, ABD çalışma 
bakanlığının çeşitli mesleklere ilişkin detaylı araştırmalarından yararlanarak 2013 
yılında hazırladıkları bir çalışmada, ABD’deki güncel istihdamın %47’sinin son 
teknolojik gelişmeler sayesinde bilgisayarlaşmanın hedefinde olduğu tahmininde 
bulunmuşlardır (Frey C.B.ve Osborne M.A, 2013). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
örgütünden (OECD) Stuart Elliot’ da aynı kaynaktaki verilerden hareketle fakat 
daha uzun bir zaman çerçevesini kapsayan bir yaklaşımla aynı rakamın %80 kadar 
yüksek olabileceğini öne sürer (www.oecd.org). 

2011’de IBM Watson süper bilgisayarlarıyla gündemin başköşesine oturmuştu. Bu 
bilgisayarlar Jeopardy adlı bir oyunda insan rakiplere karşı mücadele etmiş ve 
kazanmışlardı. Bu başarı bir ölçüde önemsiz bir reklam kampanyası olsa da, Wat-
son’ın başka daha değerli işler yapmaya yarayabileceğini de göstermişti. Teknoloji, 
hastalara daha iyi teşhis koymak için ciltlerce tıp kitabını taramada doktorlara 
yardım etmek amacıyla test edilmeye başladı bile. Nitekim sistemin asıl amacı da 
budur. Ancak aynı zamanda, müşteri hizmetleri ve teknik destek uygulamaları 
amacıyla geliştirilmiş ‘’Watson Engagement Advisor‘’ (Watson Etkileşim Danışma-
nı) şeklinde de piyasaya sürülmektedir. Yazılım, kullanıcıların serbest biçimde 
iletilen ve doğal dille sorduğu sorulara yanıt vererek, şu anda bu işle meşgul olan 
çağrı merkezi çalışanlarının yerini alma potansiyeline sahiptir (www.ibm.com). 
Geleneksel olarak yüzlerce acemi avukatın yaptığı ve aşırı zaman alıcı bir iş olan 
hukuki belgelerin incelenmesi, bu teknolojinin bir diğer ümit verici uygulama ala-
nıdır.  Bir Türk girişimci tarafından tasarlanan, kullanıcıların, hukuki sorunlarını 
Facebook Messenger üzerinden yazılı olarak çözen, “Hukuk Chat Robot” adındaki 
ilk yerli Chatbot, Ekim 2017 itibariyle aktif kullanıma açılmıştır. 

Henüz birkaç sene öncesine kadar, kendi kendine çalışan arabalar teknik becerile-
rimizin ötesinde görünüyordu. Oysa şimdi sensör teknolojisi ile kapsamlı harita 
veri tabanları, google’ın kendi kendine çalışan araba filosu gibi projeleri gerçeğe 
dönüştürüyor.  Locus Robotics isimli bir şirket, büyük depolardaki siparişleri işle-
yecek, büyük ihtimalle Amazon, Hepsiburada ve diğer firmalarda bugün kötü ko-
şullarda çalışan işçilerin yerini alacak bir robot üretmiş bulunuyor (Garfield,2016). 

Otomasyon, özellikle ABD ve diğer zengin ülkelerde, bir zamanlar insan emeğinin 
en büyük dilimini içeren fakat bugün istihdamın sadece küçük bir bölümüne teka-
bül eden tarımda dahi gelişmeyi sürdürüyor. California’da, Meksika ekonomisin-
deki koşulların değişmesi ve sınırlardaki baskılar, emek kıtlığına yol açmıştır. Bu 
da çiftçileri, meyve toplama gibi bugüne kadar insan elinin duyarlılığını gerektiren 
hassas işleri dahi halledebilecek yeni makinelere yatırım yapmaya itti (Brat,2015). 
Bu gelişme sürekli kendini tekrarlayan bir kapitalist dinamiği gözler önüne seri-
yor: İşçiler güçlendikçe ve daha iyi ücretler aldıkça, kapitalistler üzerindeki oto-
masyonu arttırma baskısı artıyor. Düşük ücretli göçmen tarım işçilerinden oluşan 
devasa bir havuz söz konusu olduğunda, 100 bin dolarlık bir meyve toplayıcısı 
göze müsriflik olarak görünüyor. Ancak işçiler daha az sayıda olduğunda ve daha 
iyi ücretler istediklerinde, yerlerine makine koyma dürtüsü yoğunlaşıyor. 

http://www.ibm.com/
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Otomasyonun kalbi Japonya’ da robotlar günlük yaşamda kullanılmaya başlandı 
bile. Örneğin, bir süre önce Tokyo'da bir alışveriş merkezinde başlayan uygula-
mayla, insan çalışan yerine bir robot,  müşterileri karşılamaya başlamış, hatta müş-
terileri neşeli bir şekilde karşılayan bayan çalışanın bir robot olduğunu öğrenenler 
şaşkına düşmüştü. Toshiba tarafından üretilen bu "humanoid" robotlar gerçekçilik-
te yeni boyutlara ulaşıyor. Ses ve görüntüleri tanıyabilme ve yeni şeyler öğrenmeyi 
mümkün kılan robot programlama teknolojisindeki gelişmelerin, hızla yaşlanan bir 
nüfusa ve azalan iş gücüne sahip Japonya'ya büyük yardımda bulunacağı düşünü-
lüyor. Japonya devleti, şirketleri 'robotik teknolojisinin fabrikalardan çıkıp toplu-
mun ve ekonominin her alanına yayılması' yönünde teşvik ediyor. Beş yıllık devlet 
destekli bir program (robot devrimi girişimi) yaklaşık 200 şirket ve üniversitenin 
desteğiyle akıllı makine kullanımını üretim, tedarik zinciri, inşaat ve sağlık alanla-
rına yaymayı planlıyor. Japonya ayrıca 'robot devrimi' ile 2020 yılına kadar robotik 
satışlarını yıllık 600 milyar yen’den (4,9 milyar dolar),  2.4 trilyon yen’e (19,4 mil-
yar dolar) çıkarmayı planlıyor. Uluslararası fabrika robotu üretiminde piyasanın 
yaklaşık yüzde 50'sini elinde bulunduran Japon şirketleri, robot üretiminde kulla-
nılan parçalarda ise piyasanın yüzde 90'ını kontrol ediyor. Japonya gibi,  530 robo-
tik şirketi olan Çin’de piyasa payını 2012'de yüzde 4'ten, 2014'te yüzde 13'e çıka-
rarak piyasada söz sahibi olma yolunda ilerliyor. Güney Kore, 2009 yılından bu 
yana robot satışlarını ikiye katlayarak 2013'de 2.4 trilyon Won'a (2.2 milyar dolar) 
çıkardı. Japonya, Almanya ve ABD'nin aksine, Güney Kore fabrika robotları yerine 
sağlık hizmetleri gibi piyasalarda çalışacak servis robotları üzerinde çalışıyor. Ja-
ponya, ABD'de geçtiğimiz yıllar içinde savunma harcamalarının ilerlettiği robot 
sektörünü yakından takip ediyor. Tokyo Üniversitesi'nden iki profesör tarafından 
kurulan ve iki ayakları üzerinde yürüyen bir robot geliştiren Schaft, Japonya içinde 
yatırımcı bulamayınca yüzünü ABD’ye dönmüş ve Google tarafından satın alınmış-
tı. 2025 yılına kadar, Japonya'da robotların fabrika işgücü maliyetlerini yüzde 25 
azaltması öngörülüyor. Japonya, robotların lojistik destek sunmasını, ameliyat 
yapmasını ve deprem gibi doğal felaketlerde yardımcı olmasını amaçlıyor. Diğer 
robotik öncelikler ise ticari ve hemşire tipi robotlar. Bu alanda çalışmalar çerçeve-
sinde, Panasonic, bir yataktan, tekerlekli sandalyeye dönüşen bir robot geliştirmiş-
ken, Cyberdyne isimli bir Startup teknoloji şirketi ise hastaların hareket etmesine 
ve yürümesine yardımcı olan bir cihaz üretti (www.businessht.com.tr). 

Daha bir sürü başka örnek verilebilir: Doktorlar yerine robot anestezi uzmanları, 
McDonalds çalışanları yerine hamburger yapan makineler, birgün içinde koca evler 
dikebilen büyük ölçekli 3D yazıcılar, Eylül 2017’ de bir robotun, kocaman bir sen-
foni orkestrasını başarıyla yönetmesine kadar. 

Otomasyonun ne hızla gelişebileceği ve hangi süreçlerin otomasyona tabi olacağı 
konusunda birçok tartışma var. Biz bu tartışmalara otomasyon konusunda iyimser 
olanların önermelerinden, 20–30 yıl gibi kısa bir süre içinde insanların yaptığı her 
şeyi robotların hiç şikayet etmeden ve 24 saat boyunca yapabildiği, olağan tüketim 
mallarında kıtlığın tarihe gömüldüğü bir dünyada yaşayacağımız tezinden hareket 
edeceğiz.  
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Bu görüşler çok fazla iyimser olarak görülebilir, ancak aralarında Bryanjolfsson ve 
McAfee‘nin de bulunduğu kişiler, ufukta köklü ve büyük hiçbir atılım olmasa bile, 
hali hazırda gördüğümüz atılımların yeniden şekillendirilmesi ve rafine edilmesi 
ile elde edilecek çok şey olduğunu savunmaktadırlar. Bu alışılmış bir tarihsel eği-
limdir; örneğin Büyük Buhran sırasında keşfedilmiş birçok yeni teknikten, savaş 
sonrasındaki hızlı gelişmeye kadar tam olarak yararlanılamamıştır. Dahası 
GSMH’de henüz sayısal bir karşılık bulmamış değişimler bile, toplumsal zenginli-
ğimize katkı sunabilmektedir. Örneğin internette devasa miktarda bilginin serbest 
ve hızlı bir şekilde aktarılması, bu bildiriyi yazma kabiliyetimi büyük oranda art-
tırmıştır.  

Otomasyon ve verimlilik artışı,“yakın gelecekte” çalışmayı tamamen ortadan kal-
dırmasa bile, ortalama çalışma sürelerinin kısalmasının kaçınılmaz olacağını söyle-
yebiliriz. (Sadece yakın gelecekte, zira ilerleyen satırlarda, uzun vadede çalışmanın 
tamamen ortadan kalkabileceğine ilişkin bir argüman ileri süreceğim). Enteresan  
şekilde bugün hala birçok emek mücadelesi, çalışma sürelerinin kısaltılması üzeri-
ne değil, ücretlerle sosyal yardımların artmasına ve çalışma koşullarının iyileşti-
rilmesine odaklanmaktadır. Fakat 1930’lardaki Büyük Buhran’a dek, emek hare-
ketleri, çalışma saatlerinin sürekli azaltılması için de mücadele yürütmüş ve bunda 
başarılı da olmuşlardı. 19.yy da, günde on saat çalışma hareketi yerini 8 saat çalış-
ma hareketine bırakmıştı. 1930’lu yıllarda bile, Amerikan Emek Federasyonu haf-
talık çalışma süresini 30 saate indiren bir kanunu desteklemişti. Ancak 2. Dünya 
Savaşından sonra, çeşitli sebeplerden ötürü (sebeplerin büyük bölümü siyasidir), 
çalışmanın azaltılması emeğin gündeminden yavaş yavaş çıktı. Haftada 40 (veya 
daha fazla)  saat sorgusuzca kabul edildi (günümüzde de 40 saat civarında) ve 
mesele sadece bunun bedelinin ne kadar iyi ödeneceği halini aldı (www.ilo.org).  

Bu durum, 1930’larda günümüz insanlarının haftada on beş saat kadar kısa süre-
lerde çalışacağı tahmininde bulunan iktisatçı John Maynard Keynes’i şaşırtırdı. Bu, 
hala yaygın olarak standart kabul edilen kırk saatlik bir çalışma haftasının üçte 
birinden daha az bir süre çalışmak demek olurdu. Ayrıca verimlilik Keynes’ten bu 
yana üç kattan fazla arttı, dolayısıyla bu artışı kitleler adına serbest zaman şeklinde 
almak mümkündü. Bu olmadı, ama teknik açıdan imkansız olduğu için değil, 20. 
Yüzyıldaki siyasi tercihlerin ve toplumsal mücadelelerin sonuçları yüzünden (Key-
nes,1930). 

Çalışma süresinin kısaltılmasını toplumsal bir öncelik haline getirmeye karar ver-
seydik, verimlilik artışına paralel olarak çalışma saatlerini yavaş yavaş azaltabilir-
dik. Böylece insanlar, aynı yaşam standartlarından keyif alırken, gittikçe daha az 
çalışıyor olabilirlerdi. Nitekim bazıları, daha fazla eşya biriktirmek için fazla çalış-
mayı sürdürme tercihinde bulunsa bile, muhtemelen birçok kişi bunu yapmayacak-
tır.  

Çalışma süresinin kısalması, boş zamanın artmasının yanında, yaşam maliyetini de 
azaltabilir, çünkü diğer durumda yapması için başkasına para ödememiz gereken 
işleri yapmamız için vakit verir ve yol masrafı gibi sırf işe gitmek için yapmamız 

http://www.ilo.org/
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gereken harcamaları azaltır. Bunun da ötesinde, günümüz toplumu insan gelişimi-
ne hiçbir şey katmayan ve sadece başkalarının kasasını doldurmak için var olan 
işlerle doludur; öğrenci kredilerinin toplanması (eğitim ücretsiz olsa olmayacak bir 
borç) ve büyük bankalardaki tehlikeli, istikrarı bozucu spekülasyonlara imkan 
tanıyan bir çok pozisyon gibi. 

Yakın gelecekte, politika yapıcılarının önünde, çalışmanın azalmasına paralel ola-
rak hayata geçirilebilecek iki uygulamanın olduğunu söyleyebiliriz; birincisi hafta-
lık ortalama çalışma saatinin 40 saatlerden kademeli olarak 30, 20 ve daha da az 
saate indirilmesi, bunun sonucu azalacak ortalama gelirin birim saat ücretlerinin 
artırılmasıyla giderilmesi. İkincisi makinelerin, robotların emeğin yerini almasıyla 
oluşacak işsizliğe çözüm olarak, tüm yurttaşların asgari bir ödeme almasını garanti 
altına alan “Temel Gelir” gibi bir kavramın hayat bulması. 

Temel gelir, her insana tamamen koşulsuz olarak, yaptıkları işe veya herhangi 
başka bir niteliğe bakılmaksızın, teminat altına alınmış bir para verilmesi önerisi-
dir. İdeal durumda bu hibe, insanların çalışsalar da çalışmasalar da kabul edilebilir 
bir yaşam seviyesini sürdürmelerine yetecek kadar yüksek tutulacaktır (Frase, 
2016). 

Şöyle bir varsayımdan hareket edelim: “Ekonominin bozulmasına mahal vermeden 
herkese temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek evrensel bir hibe sağlamak müm-
kündür”. Soru şu olacaktır: Böyle bir evrensel hibe getirildiğinde ekonomi nasıl 
evrilecektir? 

Robert J. van der Veen ve Philippe van Parijs’in bu soruya cevabı, temel gelirin, 
kapitalistin verimliliği artırma dürtüsünün yönünü değiştireceğidir. Tatminkar bir 
evrensel hibeye hak kazanmak, aynı anda hem çekici veya memnun edici olmayan 
işlerin (artık hiç kimsenin hayatta kalmak için kabul etmek zorunda olmadığı işler) 
ücretlerini artıracak, hem de çekici, doğası gereği tatmin edici işlerin ortalama 
ücretlerini aşağı çekecektir. Temel ihtiyaçlar zaten her halukarda karşılandığı için, 
insanlar artık teminata alınmış gelir seviyesinin çok aşağısındaki yüksek nitelikli 
işleri kabul edebilecektir. Sonuç olarak kapitalist kar mantığı işin kalitesini artıran 
teknik yeniliklerle, örgütsel değişimleri her zamankinden daha çok besleyecek ve 
böylelikle birim ürün için gereken zahmet azalacaktır (Veen ve Parijs,1986). 

Bu eğilimi geleceğe taşıyacak olursanız, tüm ücretli emeğin yavaş yavaş ortadan 
kalktığı bir noktaya varırsınız. Emek artık ucuz olmayacağından, işverenler gittikçe 
daha fazla otomasyona geçme baskısı altında kalacak ve arzulanmayan işler tama-
men otomatikleşecektir. Buradaki mantık şudur: Ekonominin tamamen otomasyo-
na geçmesini engelleyen şeylerden biri, teknik çözümlerin olmayışı değil, ücretler 
çok düşük olduğu için insanları çalıştırmanın makineleri satın almaktan daha ucuz 
olmasıdır. Ancak temel gelire erişimin sağlanmasıyla beraber işçiler, nahoş ve dü-
şük ücretli işleri kabul etmeye daha isteksiz olacak, işverenler de bu tür işleri oto-
matikleştirmenin yollarını bulmak zorunda kalacaklardır. Bu arada arzulanan işle-
rin ücreti nihai olarak sıfıra inecektir, çünkü temel gelir zorunlu ihtiyaçlarını karşı-
ladığından, insanlar bu işleri hem ücretsiz olarak yapmaya istekli olacak hem de 
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bunu yapabilecek durumda olacaklardır. Uzun vadeli güzergah, insanların temel 
gelire gittikçe daha az bağımlı olduğu, çünkü istedikleri ve ihtiyaç duydukları şey-
leri parayla satın almak zorunda kalmadıkları bir geleceğe doğrudur (Frase,2016). 

OTOMASYON SONRASI KAPİTALİZM 

Otomasyon sonrası yakın gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı, eldeki veri-
lerle, hızla gelişen teknolojiyle ve hangi yöne evrileceği belirsiz siyasi yapı ve eko-
nomik düzenle bugünden kestirmek zor olsa da bu kimi akla uygun senaryolar 
ortaya koymamıza engel değil. Bu kesin bir “fütürist” gelecek ortaya koymaktan 
tamamen farklı. 

Bu senaryolar toplumun nasıl örgütlendiğini anlamaya, bugün karşımıza aldığımız 
ve gelecekte de karşımıza alacağımız birkaç temel meseleyi aydınlatmaya yönelik 
basitleştirilmiş modellerdir. Elbette gerçek yaşam her zaman daha karmaşıktır, 
ancak burada amaç diğer unsurları bir kenara koyup belli meselelere odaklanmak-
tır. Amaç, içinde bulunduğumuz ana dair bir kavrayış geliştirmek ve önümüzde 
stilize edilmiş bir halde duran olası gelecekleri haritalandırmaktır. 

Bu bağlamda onlarca olası gelecek haritalandırılabilir. Ancak bu bir bildirinin sınır-
larını aşar, hayli kalın bir kitap yazmayı göze almanızı gerektirir. Burada olası gele-
ceklerden sadece bir tanesine, ama en olumlu olanına odaklanacağız. Temel varsa-
yımım, gittikçe artan otomasyonun ekonominin tüm alanlarında süreceği; üretim 
sürecinde insan emeğine duyulan ihtiyacın orta veya uzun dönemde “tümüyle” 
ortadan kaldırılabileceği ve tüm işleri makinelerin yaptığı, boş zamandan ibaret bir 
hayat yaşamanın mümkün olabileceğidir. Böyle bir olası durumun “Rekreasyonun 
neredeyse tek faaliyet olduğu bir gelecekten” söz etmek olduğuna dikkatinizi çeke-
rim. Böyle bir gelecek gerçekleşirse “Rekreasyon” geleceğin en itibarlı mesleği 
olabilir.  

En iyi senaryoya göre, robot teknolojimizi bütünüyle herkesin yaşam standardını 
yükseltmek amacıyla kullanmak gerçekten mümkün olacaktır. Bir başka deyişle, 
yelpaze kıtlıktan bolluğa doğru gitmektedir. 

Geleceğin nereye evrileceği sadece teknolojik değişimlere bakarak öngörülemez. 
Teknolojik gelişmeler toplumsal dönüşümler için bağlamlar sunar, ancak onları 
doğrudan asla belirleyemezler; değişime aracılık eden şey daima örgütlü kitleler 
arasındaki iktidar mücadeleleridir. Örneğin Costanza gibi teknokrat yazarların 
söylediği üzere, kimin dünyanın nesnel yapısına ilişkin “doğru” görüşlere sahip 
olduğu değil, mücadeleyi kimin kazanıp kimin kaybettiğidir(Costanza,1999). 

Bakmamız gereken kapitalist sınıf ve mülkiyet ilişkisidir. Otomasyondan kimlerin 
faydalanacağını ve kimlerin zarar göreceğini belirleyen, nihayetinde tek başlarına 
robotlar değil, onlara sahip olanlardır. Bu sebeple kapitalist ekonominin krizini 
anlamadan otomasyondaki gelişmeleri anlamak mümkün değildir. Çünkü otomas-
yon, ne kendi içinde, ne de kendi başına bir sorun veya çözüm yolu olarak görülebi-
lir. Asıl tehlike karın ve büyümenin maksimize edilmesine adanmış ve para ile 
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gücün küçük bir seçkin kesimin elinde toplandığı bir ekonomide kendisini hangi 
yolla açığa çıkaracağıdır. 

Geleceğimiz sınıf iktidarı meselesi ise, günümüz dünyasına hakim büyük zenginlik, 
gelir ve siyasi güç eşitsizliğine karşı mücadelemizin nasıl sonuçlanacağına bağlıdır. 
Ya zenginlerin iktidarını koruyabildikleri ölçüde, onların otomatik üretimin nimet-
lerinden faydalandığı,  geri kalanımızın –eğer sağ kalabilirsek- ekolojik yıkımın 
bedellerini ödediği bir dünyada ya da daha eşitlikçi bir dünyaya yaklaşabildiğimiz 
ölçüde, müşterek bir fedakarlıkla müşterek bir refahın belli bir birleşimi olacak bir 
dünyada yaşayacağız.  

Kapitalizmin geldiği nokta; Merkezi Helsinki’de bulunan Dünya Gelişim Ekonomisi 
Araştırma Enstitüsü’ne göre dünyadaki en zengin 1000 kişinin toplam varlığı en 
fakir 2.5 milyar insanınkinin neredeyse iki katı. Dünyanın en zengin 20 insanı, en 
yoksul 1 milyar insanla eşit kaynaklara sahip.  Dünya nüfusunun en zengin %1 lik 
kesimi daha fakir olan %50’nin neredeyse 2000 katı kadar zengin ve nüfusun en 
zengin %20’ si üretilen malların %90’ını tüketirken, en yoksul %20 lik kesimde bu 
oran %1 (Davies,2008). 

Francis Bacon, Descartes ve hatta Hegel’in yaşadığı Aydınlanma Dönemi’nde, dün-
yanın hiçbir yerinde yaşam standardı, en fakir bölgeninkinin 2 katından yüksek 
değildi. Günümüzde ise, en zengin ülke olan Katar’da kişi başına düşen gelir, en 
fakir olan Zimbabve’dekinin 428 katıdır (Bauman,2013). 

Dünyada gittikçe artan zenginlik ve gelir eşitsizliği, eylemcilerin, politikacıların ve 
bilginlerin daha fazla odaklandığı bir konu haline geldi. Occupy Wall Street hareke-
ti “Biz %99’uz” sloganıyla dikkatleri üzerine toplayarak, son yıllardaki ekonomik 
büyümeden elde edilen kazancın neredeyse tümünün nüfusun %1’i veya daha azı 
elinde toplandığına dikkat çekmişti. İktisatçı Thomas Piketty ise zenginliğin tarihi 
ve eşitsizliğin gittikçe arttığı bir dünya tahayyülü hakkındaki dev çalışması “21.yy 
da Kapital” ile beklenmedik bir çoksatara imza attı (Piketty,2014). Bu ve benzeri 
gelişmeler yukarıdaki paragraftaki olumlu olasılığın gerçekleşeceği üzerine olan 
inancımızı arttırıyor. 

Sonunda sorunun, kıtlığın ve bolluğun dağıtımıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Oto-
masyonun, çoğunluğun fakirleşmesi ve sefalete düşmesine neden olmak yerine, 
herkese maddi refah sunmasını sağlamanın yolları vardır. Ancak bu olası gelecek-
ler, 20.yüzyılın sonu ve 21.yüzyılın başında tüm dünyaya hakim olandan çok daha 
farklı bir ekonomik sistemi gerektirmektedir. 

Bütün analizin başlangıç noktası, kapitalizmin “sona erecek olması” dır. Bu kapita-
lizme kesin ömürler biçen seküler eskatolojiye girişildiği anlamına gelmez; birçok 
sosyalist ve kıyamet vaizi bu hataya düşmüştür. Ne olursa olsun münferit sonlar 
hayal etmek fazla basite kaçmaktır; toplumsal sistemlere verilen “kapitalizm” ve 
“sosyalizm” gibi adlar birer soyutlamadır ve birinin diğerine dönüştüğünü söyle-
yebileceğimiz tek bir an dahi yoktur. Benim yaklaşımım sosyolog Wolfgang Stre-
eck’ e yakın: “Kapitalizmin sonu –ki bu bana göre çoktan başlamış bir süreçtir- 



4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 348 

denince zihnimde canlanan şey, kendi yarattığı sebeplerden ötürü ve geçerli bir 
alternatifin olup olmadığına bakılmaksızın kronik bir bunalım içine düşmüş top-
lumsal bir sistemin sonudur. Kapitalizmin nasıl ve ne zaman ortadan kalkacağını, 
yerine neyin geleceğini bilemeyiz; asıl önemli olan, halihazırdaki hiçbir gücün eko-
nomik büyüme, toplumsal eşitsizlik ve finansal istikrarsızlıkla, bu üçünün bir araya 
getirdiği olumsuz eğilimleri tersine çevirme imkanının olmamasıdır (Stre-
eck,2014). 

Kapitalizmin sona ermesinin kaçınılmaz bir son olduğunu iddia eden Karl Marx’da 
kapitalizm sonrası toplumun nasıl şekilleneceği ile ilgili öngörülerde bulunur. Ka-
pital’in üçüncü cildinde, “zorunluluk alanı” ile “özgürlük alanı” arasında bir ayrım 
yapar. Zorunluluk alanında, üretimdeki fiziksel emek yoluyla “ihtiyaçlarımızı karşı-
lamak, yaşamı sürdürmek ve yeniden üretmek için doğayla boğuşmak” zorunda-
yızdır. Bu toplumsal zorunluluk alanı der Marx, muhtemelen sosyalizm de dahil 
olmak üzere “tüm toplumsal oluşumlarda ve olası tüm üretim tarzlarında” mevcut-
tur. Bu durumda sosyalizmi kapitalizmden ayıran şey, üretimin kapitaliste ya da 
piyasalara göre işlemek yerine, rasyonel bir şekilde planlanması ve demokratik 
yollarla örgütlenmesidir. Ancak Marx’a göre, toplumsal gelişmenin bu seviyesi 
sadece şunun için bir önkoşuldur: “İnsani enerjinin kendinde bir amaç olan bu 
gelişimi, ancak temelinde bir zorunluluk alanı olursa çiçeklenebilecek bir özgürlük 
alanı”(Marx,1894). Marx’ın burada anlatmaya çalıştığı şey şudur: İnsanlık tarihi 
boyunca çalışma talihsiz bir zorunluluk olagelmiştir. Işıkları açık tutmak önemlidir 
ve bu çoğunlukla çalışmayı gerektirir; ancak ışıkları açık tutmak bizi insan yapan 
şey değildir, gerçek anlamıyla özgür olacaksak aşabileceğimiz ve aşmamız gereken 
bir zorunluluktur yalnızca. Özgürlük çalışmanın bittiği yerde başlar; özgürlük alanı 
mesai sonrasındadır, tatildedir, işte değil. Ve bu kapitalist bir patron için de çalışı-
yor olsanız, işçilerin mülkiyetindeki bir kooperatif için de çalışıyor olsanız geçerli-
dir. İşyeri her durumda özgürlüğün değil zorunluluğun alanıdır. 

Çoğumuz kapitalist üretim ilişkilerini öyle kanıksamışızdır ki, işbölümüne tabi 
olmayan insanları hayal etmek dahi güçtür. Planlar hazırlayan ve ardından bize 
onları hayata geçirmemiz için talimatlar veren patronlara sahip olmaya alışmışız-
dır. Marx’ın iddiası, kendi çıkarları için planlar yapanlarla, o planları hayata geçi-
renler arasındaki bariyerleri ortadan kaldırmanın mümkün olduğudur ki bu da 
elbette işletmeyi yönetenlerle yürütenler arasındaki ayrımın silinmesi demektir. 
Bu durumda “emek, hayatın sadece aracı olmaktan çıkıp temel amacı” haline gelir. 
Bu noktada iş artık iş olmaktan tamamen çıkacak, serbest zamanımızda yapmayı 
tercih ettiğimiz şey olacaktır. Bundan sonra artık hepimiz “Sevdiğiniz şeyi yapın” 
(günümüzde Ceo’ların, kişisel gelişim uzmanlarının öğrencilere verdiği, öğrencile-
rin de ama nasıl? diye karşılık verdikleri klişe öğüt) emrine –varoluşun gereği ola-
rak- uyabiliriz. Marx’ın sözüyle “Herkesten yeteneği kadar, herkese ihtiyacı kadar” 
(Marx,1894). 



Araştırma Bildirileri 349 

KITLIK SORUNU AŞILDIKTAN SONRA NE OLACAK? 

Peki kıtlık sorunu çözüldükten sonra, bütün gün ne yapacağız? Çalışma ortadan 
kalkınca ya da çok azalınca, insanlığın en büyük derdi bu boş zamanları nasıl geçi-
recekleri olacaktır. Sefahat ve miskinlik içerisinde öylece oturacak mıyız? Marx’ın 
deyişiyle “emek hayatın sadece aracı olmaktan çıkıp temel amacı haline gelirse”, 
hayır. Hangi faaliyetlere ve projelere girişirsek girişelim, bunları, bir ücrete ihtiya-
cımız olduğu veya kooperatife aylık saat borcumuz olduğu için değil, içsel anlamda 
tatminkar bulduğumuz için hayata geçireceğiz. İşle ilgili kararların, zaten maddi 
olmayan hesaplarla alındığı düşünüldüğünde, seçme fırsatına sahip olacak kadar 
ayrıcalıklı insanlar için bu pek çok alanda pek de mantıksız değildir. Milyonlarca 
insan, önlerinde çok daha kazançlı kariyer fırsatları olduğunda bile, öğretmen veya 
sosyal hizmet uzmanı olmayı yahut küçük organik çiftlikler kurmayı tercih etmek-
tedir.  

John Maynard Keynes,  “Torunlarımızın Önündeki Ekonomik Olasılıklar” adlı 1930 
tarihli yazısında, birkaç kuşak sonra (günümüzü kastediyor) şunların gerçekleşe-
ceğini öngörmüştü: “İnsan gerçek ve değişmez sorunuyla yüzleşecek: Acil ekono-
mik kaygılardan kurtulduktan sonraki özgürlüğünü nasıl kullanacağı, ‘’Boş Zama-
nını” nasıl dolduracağı, bilgece, uyum ve refah içinde yaşama gayretinde, hangi 
bilimin ve bileşik faizin onun adına gerçekleştirileceği”(Keynes,1930). 

   Temel üretimin tamamının robotlar veya makineler tarafından yapılacağı böylesi 
bir olası gelecekte “Ekonomik Rekabet”e  (maliyetleri düşürüp ucuza satarak raki-
bini alt etme, pazar payını artırmak için stratejiler geliştirme gibi) ihtiyaç kalmaya-
caktır. Yaşamı sürdürmek için ekonomik rekabete ihtiyaç duymayan bir toplum 
“kapitalizm” den hızla uzaklaşacaktır. Bunun zamanını ve kapitalizm sonrası nasıl 
bir toplumda yaşanılacağını bugünden bilemeyiz. Ancak ekonomik rekabetin ol-
madığı bir toplumun daha “eşitlikçi” ve “paylaşımcı” olacağı ortadadır. Ekonomik 
rekabetin sonlanması her türden rekabet bitecek anlamına gelmez. Ekonomik Re-
kabet’ in yerini “Yaratıcı Rekabet” alacaktır. İnsanlık, müzik, resim, heykel, yazar-
lık, spor, sinema, tiyatro ve diğer rekreasyon faaliyetlerinde en nitelikliyi vücuda 
getirme konusunda –ki buna ne kadar bugünkü anladığımız manada rekabet denir-
se-  bir rekabetin içinde olacaktır. Böylece insanlık “Nicel” den “Nitel” e evrilmiş bir 
dünyada yaşamaya başlayacaktır. 

EPİKUROS’UN YOLU 

Bu olası “çalışmanın gerekmediği” bir toplumda boş zamanlarımızı nasıl geçirece-
ğimiz ile ilgili sübjektif değerlendirmem, bu konuda kaygı yaşamamamız gerektiği-
ni söyleyen Epikuros’ a çok yakın. 

Kongrenin yapıldığı Kuşadası’nın hemen karşısındaki Samos Adası’nda yaşayan 
Epikuros, M.Ö 341’de, Platon’dan sadece 8 yıl sonra doğmuş ama Platon’dan pek 
etkilenmemişti. Ölümden sonraki yaşama inanmayan Epikuros’un asıl derdi, haya-
tın hele elde sadece bir tanecik varken, mümkün en iyi şekilde nasıl yaşanabilece-
ğiydi. Bu soru, felsefenin en temel sorusu hatta tüm soruların sorusudur.  
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Epikuros’un yanıtı, insanın yaşayabileceği en iyi yaşamın mutlu, hazla dolu bir 
yaşam olduğuydu. Bu basmakalıp gibi görünen yanıtın sadece bir başlangıç noktası 
olduğunu düşünüyordu, zira yanıt kendisiyle birlikte bir yığın zor soruyu gündeme 
getiriyordu: “Mutlu bir hayat nelerden oluşur?”, “Hangi hazlar sahiden tatmin edici 
ve kalıcıdır?”, “Neden kendimizi mutluluğa erişmekten mahrum edip duruyo-
ruz?”(Klein, 2012). 

Bugün, insanlık, kendisini sürekli yeni hedefler belirleyerek var edebileceğine ina-
nıyor. Bundan 2400 yıl önce Epikuros, bu sürekli didinmenin insanlığın varoluşuna 
aykırı olduğunu söylemiş. Bugünün insanı, inançları arasında bocaladığından, ara-
yışlarında da bocalıyor. Burada Epikuros, Zen Budistlerinin “didinmenin” beyhude-
liği dediği şeye işaret ediyor. Oysa bu beyhude didinme günümüz kültürünün mi-
henk taşı neredeyse. Yaşlılıkta bile, yapabiliyorken kendimize yeni hedefler belir-
lemekten, tatmin edici yeni ihtiraslar bulmaktan vazgeçmiyoruz. “Didinene” dur 
durak yoktur. Hayat boyu hedefler hedefleri takip eder. Öte yandan saat tıkırda-
maya devam eder. Tik tak, tik tak. Soluk soluğa kalırız. Ve bir de bakarız ki hayatı-
mızın ikindisinde sessiz, sakin oturup geçen yıllarımızı keyifle anmaya, dostlarla 
güzel bir muhabbete, müzik dinlemeye, yaşadıklarımızı hüzün ve kahkahayla pay-
laşmaya vaktimiz kalmamış. Ve bunlar için bir şansımız daha olmayacak. 

Şu çılgın alışveriş dünyasında –ihtiyacımız olmayan şeyleri alırken- Epikuros’un 
son derece önem verdiği “sakin zevk” ilkesini görmek mümkün değildir. Epikuros 
şöyle der: “Yeterlinin az geldiği insana hiçbir şey yetmez.” Sade, basit zevklere 
yönelin der Epikuros. Sadece ucuz olmakla kalmaz, vücuttan daha az vergi alırlar 
çünkü (Klein,2012). 

Epikurosçular, siyasetle neredeyse hiç ilgilenmiyorlardı. Hatta gerçekten doyurucu 
bir hayat için kişinin kendini kamusal alandan uzaklaştırması gerektiğine, herkesin 
yaşa ve yaşat politikasını seçip kendi mutluluğunu kovaladığında toplumun çok 
daha iyi işleyeceğine inanıyorlardı. Bu görüş Epikuros’un temel düsturlarından 
birinden kaynaklanıyordu. “Hoş bir yaşam sürmeden bilgece, iyi ve adil yaşamak 
mümkün değildir.”  

Ancak Epikuros “Kendimizi gündelik işlerden ve siyasetten azad etmeliyiz,” der-
ken, aklında sadece kendimizi sürekli gereksiz şeyleri satın almaktan kurtarmamız 
gerektiği yoktu. Uyarısı hepimizin içinde kök salmış “kendini işine adama” mesele-
sine yönelikti. Bu ister çalışan, ister patron olun özgürlüğü kısıtlayan bir olgudur. 
İnsan patron bile olsa, özgürlüğü başkalarıyla uğraşmak zorunda olmasından dola-
yı kısıtlanacaktır. Patron olsa bile, gene başkalarına, ne yapmaları gerektiğini söy-
lemek, başkalarıyla tartışmak, çalışma azmi kazandırmak zorundadır. Yani kişi 
gene serbest değildir. Oysa özgürlük -Epikuros’un radikal varoluşsal özgürlüğü- 
mutlu bir hayat için elzemdir. 

Epikuros, felsefesine göre yaşayan bir adamdı. Bu da Atina’nın dış mahallelerinde 
izleyicileriyle birlikte bir proto-komün, Bahçe oluşmasına yol açtı. Bu topluluk 
burada sebze-meyve ekerek ve uzun sohbetler yaparak sade bir yaşam sürdürdü-
ler. Bahçe katılmak isteyen herkese açıktı ve kapısına şöyle bir yazı yerleştirilmişti: 
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“Yabancı, burada iyi vakit geçirebilirsin çünkü burada en yüksek iyi mutluluktur. 
Buranın bakıcısı iyi bir ev sahibidir; seni bol ekmek ve suyla karşılayacak ve “İyi 
ağırlanmadın mı? Bu bahçe iştahını kabartmaz, susuzluğunu giderir,” diyecektir. 
Epikuros döneminde Yunanistan’ da hüküm süren adetlerin aksine Bahçe’de ka-
dınlar da bulunuyordu. Felsefi muhabbetlerde eşit muamele görüyorlardı. İşte bu 
durum Atina’ da dedikoduların yayılmasına yol açmış, Epiküros ve takipçilerinin 
“ahlaksız hedonistler” olarak damgalanmasına neden olmuştur. Oysa hiç de öyle 
değildir. Bizzat Epikuros sakin hazları azgınlarına yeğlerdi. Sakin hazlar için “sade-
ce ucuz olmakla kalmaz, vücuttan daha az vergi alırlar” derdi. Devrin diğer Helenis-
tik felsefe akımlarının aksine Epikurosçuluk hem cinsiyet hem toplumsal sınıf ba-
kımından eşitlikçiliği kucaklıyor ve uyguluyordu. Epikuros zamanında filozofların, 
şairlerin ve oyun yazarlarının fikirleri Bahçe’nin, Akropolis basamaklarının ve 
Dionysos Tiyatrosu’nun çok ötesine uzanarak Atinalılar’ın günlük sohbetlerine 
girmişti. Dionysos tiyatrosunda gösteriye gelen seyircilerin, jüri rolünü üstlenerek, 
aralarında hangi karakterin eylemlerinin ve bakış açısının daha değerli olduğunu 
tartışmaları gündelik bir olaydı. Tiyatro sonrasında yapılan adalet, uygun davranış-
lar ve insani zaaflar üzerine tartışmalar sıklıkla hararetlenir, kavgalar çıkardı. O 
insanlar fikirlerden bahsederlerdi (Epikuros, 2014). 

Atina halkı filozofların fikirleri üzerine de konuşurdu. Epikuros, sürgit bilgi şölen-
lerine her sınıftan kadın ve erkekleri –köleleri dahi- aldığından fikirleri kamuya 
kolayca ulaşıyordu. Bu ulaşma halini, konuşmaya meraklı tüm toplumlarda görül-
düğü üzere dedikoduların kolaylaştırdığı kesindir. Antik Atinalıların bir söylenti ve 
dedikodu tanrıçası (Ossa) dahi vardı. Masadaki kadınlarla, kölelerle birlikte Epiku-
ros’un sofrası tam bir dedikodu konusuydu. Nahoşlukları, onursuz yanları olsa da, 
dedikodu yeni ve ilginç fikirlerin yayılması için çok güçlü bir araçtır. İşte Epiku-
ros’un dünyası böyle sade zevklere dayanan basit bir dünyadır. Sonuç olarak, oto-
masyon sonrası çalışmanın olmadığı bir toplumda Epikuros gibi bir yaşam, varolu-
şa uygun bir yaşam gibi duruyor ve Epikuros, boş zamanlarımızı nasıl değerlendi-
receğimiz konusunda fazla tasalanmaya gerek olmadığı yönünde insanlığa bir ipu-
cu verir bir halde, 2400 yıl öncesinden bizlere müzip bir el sallıyor. 

SONUÇ 

Otomasyon (robot, bilgisayar vb.) kullanımının hızla arttığı bir dünyada yaşıyoruz. 
Otomasyon (bilgisayarlaşma) “çevremizi anlamak ve biçimlendirmek için beyinle-
rimizi kullanma kabiliyetimizi” çok üst seviyelere çıkarmamızı, hatta onu ikame 
etmemizi mümkün kılmaktadır. Günümüzde, bilgisayar ve robotlar, ekonominin 
her unsuruna hızla yayılmakta, sadece tarım ve imalat gibi geleneksel alanlarda 
değil, tıptan, hukuk ve nakliyeye kadar çok çeşitli sektörlerde hem düşük, hem de 
yüksek vasıflı işlerde emeğin yerini almaktadır. Zamanla robot ve bilgisayar kulla-
nımının artarak süreceği, hatta günün birinde emeğin tamamen ortadan kalkabile-
ceği tahmin edilmektedir. 

Çalışmanın ortadan kalktığı ütopik bir geleceğe “yakın zamanda” ulaşamayacak 
olsak bile -uzun dönemde ulaşılabilir-, ona yaklaşabileceğimizi gösteren önemli 
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bulgular vardır. Otomasyonun hangi hızda artacağına paralel olarak, yakın gelecek-
te politika yapıcıları tarafından, olası iki uygulamanın hayata geçirilebileceğini 
söyleyebiliriz; birincisi, haftalık ortalama çalışma saatinin, 40 saatlerden kademeli 
olarak 30, 20 ve daha da az saate indirilmesi, bunun sonucu azalacak ortalama 
gelirin, birim saat ücretlerinin artırılmasıyla giderilmesi. İkincisi, makinelerin, 
robotların emeğin yerini almasıyla oluşacak işsizliğe çözüm olarak, tüm yurttaşla-
rın asgari bir ödeme almasını garanti altına alan “Temel Gelir” gibi bir kavramın 
hayat bulması. Uzun vadeli güzergah, insanların temel gelire gittikçe daha az ba-
ğımlı olduğu, çünkü istedikleri ve ihtiyaç duydukları şeyleri parayla satın almak 
zorunda kalmadıkları bir geleceğe doğrudur. 

Temel argüman, gittikçe artan otomasyonun ekonominin tüm alanlarında süreceği; 
üretim sürecinde insan emeğine duyulan ihtiyacın orta veya uzun dönemde “tü-
müyle” ortadan kalkabileceği ve tüm işleri makinelerin yaptığı, boş zamandan iba-
ret bir hayat yaşamanın mümkün olabileceğidir. Yaşamı sürdürmek için “Ekono-
mik Rekabet”e ihtiyaç duymayan bir toplum “kapitalizm” den hızla uzaklaşacaktır. 
Ekonomik Rekabet’ in yerini “Yaratıcı Rekabet” alacaktır. İnsanlık, müzik, resim, 
heykel, yazarlık, spor, sinema, tiyatro ve diğer rekreasyon faaliyetlerinde en nite-
likliyi vücuda getirme konusunda bir rekabetin içinde olacaktır. Böylece insanlık 
“Nicel” den “Nitel” e evrilmiş bir dünyada yaşamaya başlayacaktır. 

Böyle bir olası durumun “Rekreasyonun neredeyse tek faaliyet olduğu bir gelecek-
ten” söz etmek olduğuna dikkatinizi çekerim. Böyle bir senaryo gerçekleşirse “Rek-
reasyon”un geleceğin en itibarlı mesleği olabileceğini söylemek sanırım abartılı 
olmayacaktır.  
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ÖZ 

Amaç: Araştırma Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin “Beden İmajı ile 
Baş Etme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Üzerinde Etkisinin İncelenmesi” amacı ile yapılmış-
tır. Araştırma grubu, Rekreasyon, Antrenörlük, Spor Yöneticiliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği 
bölümlerinde öğrenim gören 289 (%49,8) kadın ve 291 (%50,2) erkek olmak üzere toplam 
580 öğrenciden oluşmaktadır. Yöntem:Araştırmada, Cash ve arkadaşları (2005) tarafından 
geliştirilen, Doğan, Sapmaz veTotan (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Beden İmajı Baş 
Etme Stratejileri Ölçeği”BİBSO ve öğrencilerin demografik bilgilerinden oluşan kişiseL bilgİ 
formu uygulanmıştır.Araştırmada elde edilen veriler SPSS v17 (Statistical Package For Social 
Sciences) Programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde iki grup arasındaki fark için ba-
ğımsız örneklem T testi, İkiden fazla grup arasındaki fark için ANOVA testi kullanılmıştır. 
Bulgular:Bölümlerin kendi içinde,cinsiyet değişkenine göre beden imajı geliştirme stratejile-
ri alt ölçeklerine bakıldığında, olumlu mantıksal kabullenme alt ölçeğinde Rekreasyon bö-
lümü kadın ve erkek öğrenciler arasında anlamlı farklılık bulunmuştur (P<0,05).Gelir değiş-
kenine göre beden imajı geliştirme stratejileri alt ölçekleri anlamlılık düzeylerine bakıldığın-
da, görünüşü düzeltme, olumlu mantıksal kabullenme ve kaçınma alt boyutlarında her dört 
bölümde anlamlı farklılık görülmüştür(P<0,05) Çalışmaya katılan Spor Bilimleri Fakültesi öğ-
rencilerinin gelir değişkenine göre beden imajı geliştirme stratejileri alt ölçekleri anlamlılık 
düzeylerine bakıldığında görünüşü düzeltme alt başlığında 1000ve altı-1001-2000, 1000ve 
altı 2001-3000, 1000ve altı -3001 ve üzeri,3001ve üzeri -1001-2000 arasında anlamda farklı-
lık görülmüştür. Olumlu mantıksal kabullenme alt başlığında ise 1000ve altı-3001ve üzeri, 
1001-2000 – 3001ve üzeri, 2001-3000-3001ve üzeri arasında anlamda farklılık bulunmuştur. 
Kaçınma alt başlığına bakıldığında ise 1000ve altı-1001-2000,1000ve altı-2001-3000 arasın-
da anlamda farklılık görülmüştür(P>0,05).Sonuç:Cinsiyet ayırt etmeksizin Spor Bilimleri Fa-
kültesi öğrencilerinin beden imajı ile baş etme strateji geliştirdikleri söylenebilir. Bu durum 
erkeklerinde en az kadınlar kadar görünüşlerine dikkat ettikleri kanısına varmamıza neden 
olmaktadır. Gelir seviyelerine göre strateji geliştirseler de gelir seviyesi düşük öğrencilerin 
beden imajı ile baş etme stratejileri geliştirirken sorun yaşadıkları ve öz güven kayıplarının 
olduğu söylenebilir.  Gelir seviyesi yükseldikçe öğrencilerin beden imajlarına daha fazla dik-
kat ettikleri ve öz güvenlerinin arttığı düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Beden, İmaj, Strateji, Görünüş, Öğrenci 
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GİRİŞ 

Bireyin tarihi süreç içersinden günümüze kadar hep dış görünüşüne, beden imajı-
na, önem vermesi, beğenilir olma arzusunu taşıdığı bilinmektedir. Bunun için ağaç 
yapraklarnı, yosunları, hayvan tüylerini ve derilerini ayrıca doğadaki çeşitli boya, 
kına gibi güzellik malzemelerini kullanarak daha estetik ve güzel görünmek için 
çaba gösterdikleri görülmektedir. 

Günümüzde de insanlar dış görünüşlerini çekici kılmak; daha kaslı ya da daha gü-
zel görünebilmek için pek çok etkinliklere katılmakta ve durmadan zihinlerindeki 
ideal şekle ulaşmak için elbise, boya, kozmetik, dövme, plastik cerrahi gibi çeşitli 
yöntemlere başvurmaktadır (Şensoy,2013). İmaj, büyük ölçüde diğer insanlarla 
olan ilişkiler neticesinde şekillenmektedir. Dış görünüşe verilen önemin toplumsal 
ilişkilere de etki ettiği düşünüldüğünde bireyin beden özellikleri ve bedenine ait 
tutumlarının insan ilişkilerinde etkileyici rol oynayabileceği söylenebilir(Avan, 
2015). Bireyin kendi vücudu karşısındaki his ve tavırlarını, bireyin kendi yaşantı-
ları neticesinde kendi vücudu hakkındaki tutumları İmaj,  olarak tanımlanabilir. 
Görünüş, görüntü, resim, fikir, kavram ve imge sözcükleri ile de açıklanabilen imaj 
sözcüğü, medya ve tüketim toplumu ile ilişkili olarak da kullanılan bir kavramdır. 
Yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş bir görünümdür ve her imajda bir gör-
me biçimi yatmaktadır (Tütüncü Ö, Aydın İ. 2012). 

Beden imajı ise kişinin kendi gözlemiyle oluşturduğu kendi fiziksel görünüşü 
olduğu ve çevrelerindeki diğer insanlardan gelen tepkileri gözlemleme olarak 
adlandırılır. Beden imajı aynı zamanda bedenlerinin nasıl görünmesi gerektiği, 
mükemmel oldukları algıladıkları gibi ideal bir görüntü olarak tanımlamaktadır. 
Genel olarak insanlar, beden imajını oluşturmak için kendi ölçümlerini kullanmak 
yerine vücut imgesinin görsel tasviriyle bağlantılı olarak kendi vücut imajını 
oluştururlar (O'Loughlin, K. 2013) 

Günümüz dünyasına bakıldığında, toplumun giderek artan biçimde fiziksel çekici-
lik standartlarını empoze ettiği, kadınların zayıflığı ve erkeklerin kaslılığının 
önemsendiği ve kültürel, fiziksel çekicilik, vücut ağırlığı ve vücut şekline yönelik 
cinsiyete dayalı standartlar getirildiği görülmektedir. Batı toplumu ve kültüründe, 
iyi antrenmanlı ve düzenli bir vücut, kendini toplum içerisinde sunmada çok önem-
li bir yatırım olarak kabul edilmekte olmasına rağmen katı ve titiz standartlardan 
dolayı, özellikle kadınların, genel vücut görünüşleri konusunda hoşnutsuz oldukla-
rı birçok araştırmacı tarafından iddia edilmektedir.(Güçlü, Yentür, 2008).Özellikle 
nesneleştirme kuramına göre kadınların medyanın etkisiyle sürekli güzel ve çekici 
kadın figürlerine maruz kalması sonucunda, üzerlerinde büyük bir baskı oluştuğu 
ve sürekli kendi beden görünümlerini sorgulamak durumunda kaldıkları savunul-
maktadır. Kadınların bedenlerinin farklı bölümleriyle ilgili çok daha fazla olumsuz 
duygu hissetmesinin nedenlerinden önemli bir bölümünü, günlük yaşamında sü-
rekli maruz kaldığı medya kanallarıyla empoze edilen figürler olduğu gösterilebil-
mektedir. Bunun dışında bireylerin beden imajlarını etkileyen bir başka öge ise 



4. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi 356 

akranlarıyla yaşadıkları deneyimler olduğunda ifade edilmektedir (Aslangi-
ray,2013). 

Bu çalışma Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin beden imajı ve 
bununla başa etme stratejilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amacı ile 
yapılmıştır.  

MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Çalışmaya, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim gören 192 
Rekreasyon, 137 Antrenörlük, 105 Spor Yöneticiliği, 146 Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği bölümü öğrencisi toplam 289 kadın ve 291 erkek olmak üzere 580 
öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. 
Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak 9 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 2005 yılında Cash 
ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, (Doğan, Sapmaz ve Totan, 2011) tarafından 
Türkçe uyarlaması yapılmış Beden İmajı Baş Etme Stratejileri Ölçeği (BİBSO) 
(Body Image CopingStrategies Inventory-BICSI) kullanılmıştır.Beden İmajı Baş 
Etme Stratejileri Ölçeği 29 maddelik öz bildirim tarzı ve likert tipi ölçme aracıdır. 
Ölçek bireylerin beden imgesi ile ilgili olumsuzluklarla baş etme tarzlarını içeren 
üç alt boyuttan oluşmaktadır. 1-10. maddeler görünüşü düzeltme, 11-21. maddeler 
olumlu mantıksal kabullenme, 22-29. maddeler kaçınma alt boyutlarını ifade et-
mektedir.İfadelere verilen cevaplar “Hiç katılmıyorum (1)” “Katılmıyorum (2) “ 
Katılıyorum (3)” “Tamamen katılıyorum (4)” şeklinde puanlanır, puan ortalaması-
nın yüksekliği ilgili alt boyuttaki stratejinin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. 

Verilerin Toplanması 

Anketler, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden gerekli izinler alındık-
tan sonra, gerekli açıklamalar yapılarak çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul 
eden öğrencilere dağıtılmış ve toplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS v17 programı ile analiz edilmiştir. Tamamlayıcı istatistik 
teknikleri ile değişkenlere ilişkin ortalama, standart sapma, frekans ve yüzdelik 
değerler bulunmuştur. Verilerin analizinde 2 grup arasındaki fark için Bağımsız 
Örneklem t testi, İkiden fazla grup arasındaki fark için ANOVA testi kullanılmış, 
gruplar arası farkın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Tukey testi uygu-
lanmıştır 
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BULGULAR 

Tablo 1.Cinsiyet 

Değişken  f % 

Kadın 289 49,8 

Erkek 291 50,2 

Toplam 580 100,0 

Tablo 1 de Çalışmaya katılanların 289 (%49,82)’si kadın, 291 (%50,2)’si erkektir. 

Tablo 2.  Yaş Durumuna Göre Frekans Tablosu 
f % 

18-21 yaş 169 29,1 

22-24 yaş 388 66,9 

25 ve üstü 23 4,0 

Total 580 100,0 

Tablo 2 da görüldüğü üzere çalışmaya katılan deneklerin yaşları 18-21 yaş 169 (%29,1) 
22-24 yaş 388 (%66,9) 25 ve üstü 23 (%4,0) olarak görülmüştür.

Tablo 3. Bölümlere göre dağılım 

Tablo 3’de Çalışmaya katılan deneklerin %33,1’i Rekreasyon, %23’si Antrenörlük, 
%18,1’i Spor Yöneticiliği, %25,22si Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümlerinde 
öğrenim görmektedir. 

Değişken  f % 

Rekreasyon 192 33,1 

Antrenörlük 137 23,6 

Spor Yöneticiliği 105 18,1 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 146 25,2 

Toplam 580 100,0 
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Tablo 4. Aylık Gelir Dağılımına Göre Frekans Tablosu 
f % 

1000vealtı 153 26,4 

1001-2000 201 34,7 

2001-3000 179 30,9 

3001veüzeri 47 8,1 

Total 580 100,0 

Tablo 4 te görüldüğü üzere 1000 ve altı 153 (%26,4),1001-2000 201 (%34,7), 2001-3000 
179 (%30,9),3001 ve üzeri 47 (%8,1) aylık gelir dağılımları olduğu görülmüştür. 

Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Beden İmajı Geliştirme Stratejileri Alt Boyutları 
Anlamlılık Değerleri 

Değişken 
Cinsiyet n x ss t p 

Görünüşü Düzeltme 
Kadın 289 25,0277 6,27710 

,234 ,815 
Erkek 291 24,9038 6,45710 

Olumlu Mantıksal 
Kabullenme 

Kadın 289 29,2664 5,99493 
1,353 ,177 

Erkek 291 28,5876 6,08801 

Kaçınma 
Kadın 289 18,7647 5,52582 

,196 ,844 
Erkek 291 18,6735 5,65136 

Tablo 5 Cinsiyet değişkenine göre Beden İmalı geliştirme Stratejileri Alt ölçekleri ara-
sında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(P>0,05). 
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Tablo 6. Öğrenim Görülen Bölüm İçin Cinsiyet Değişkenine Göre Beden İmajı Geliştirme 
Stratejileri Alt Boyutları Anlamlılık Değerleri 

Bölüm Cinsiyet n X ss t p 

Rekreasyon 

Görünüşü Düzeltme 
Kadın 92 24,4022 5,97257 

-,942 ,348 
Erkek 100 25,2500 6,46103 

Olumlu Mantıksal 
Kabullenme 

Kadın 92 30,8696 5,39071 
3,318 ,001 

Erkek 100 28,1600 5,88221 

Kaçınma 
Kadın 92 18,0109 5,05898 

-1,471 ,143 
Erkek 100 19,1700 5,79456 

Antrenörlük 

Görünüşü Düzeltme 
Kadın 75 25,7867 6,87395 

1,304 ,194 
Erkek 62 24,1935 7,39924 

Olumlu Mantıksal 
Kabullenme 

Kadın 75 29,0800 6,40895 
-,073 ,942 

Erkek 62 29,1613 6,54165 

Kaçınma 
Kadın 75 19,7600 5,70642 

1,012 ,313 
Erkek 62 18,7581 5,83569 

Spor Yöneti-
ciliği 

Görünüşü Düzeltme 
Kadın 53 24,9623 5,77116 

-,998 ,321 
Erkek 52 26,0962 5,86869 

Olumlu Mantıksal 
Kabullenme 

Kadın 53 27,8491 6,18744 
-1,158 ,250 

Erkek 52 29,2115 5,86226 

Kaçınma 
Kadın 53 18,7358 5,21518 

-,529 ,598 
Erkek 52 19,2692 5,12248 

Öğretmenlik 

Görünüşü Düzeltme 
Kadın 69 25,0870 6,40941 

,845 ,399 
Erkek 77 24,2208 5,97059 

Olumlu Mantıksal 
Kabullenme 

Kadın 69 28,4203 5,79149 
,162 ,872 

Erkek 77 28,2597 6,16954 

Kaçınma 
Kadın 69 18,7101 6,08059 

1,191 ,235 
Erkek 77 17,5584 5,59956 

Tablo 6. Rekreasyon bölümü olumlu mantıksal kabullenme alt ölçeğinde kadın ve er-
kekler arasında anlamda farklılık bulunmuştur. (P<0,05). Diğer araştırma gruplarında 
anlamda farklılık bulunmamıştır (P>0,05). 
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Tablo 7. Okudukları Bölüm Değişkenine Göre Beden İmajı Geliştirme Stratejileri Alt 
Ölçekleri Anlamlılık Tablosu 

n x ss f P 

Görünüşü Düzeltme 

Rekreasyon 192 24,8438 6,23002 

,438 ,726 

Antrenörlük 137 25,0657 7,13443 

Spor Yöneticili-
ği 

105 25,5238 5,81955 

Öğretmenlik 146 24,6301 6,17561 

Total 580 24,9655 6,36285 

Olumlu Mantıksal Kabullenme 

Rekreasyon 192 29,4583 5,79839 

1,161 ,324 

Antrenörlük 137 29,1168 6,44555 

Spor Yöneticili-
ği 

105 28,5238 6,03849 

Öğretmenlik 146 28,3356 5,97382 

Total 580 28,9259 6,04614 

Kaçınma 

Rekreasyon 192 18,6146 5,47124 

1,210 ,305 

Antrenörlük 137 19,3066 5,76572 

Spor Yöneticili-
ği 

105 19,0000 5,15155 

Öğretmenlik 146 18,1027 5,84009 

Toplam 580 18,7190 5,58452 

Tablo 7 da Okudukları Bölüm Değişkenine Göre Beden İmajı Geliştirme Stratejileri Alt 
Ölçeklerine bakıldığında herhangi bir anlamda farklılık saptanmamıştır(P<0,05). 
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Tablo 8. Gelir Değişkenine Göre Beden İmajı Geliştirme Stratejileri Alt Ölçekleri Anlam-
lılık Tablosu 

n x ss f P Anlamlılık 

Görünüşü 
Düzeltme 

1000vealtı 153 22,9935 6,54287 

9,957 ,000 

1000ve altı-1001-2000 
1000ve altı-2001-3000 

1000ve altı-3001ve üzeri 
3001ve üzeri-1001-2000 

1001-2000 201 24,8259 6,16721 

2001-3000 179 26,1285 6,24412 

3001veüzeri 47 27,5532 5,17439 

Toplam 580 24,9655 6,36285 

Olumlu Man-
tıksal Kabul-

lenme 

1000vealtı 153 29,1961 6,31837 

3,228 ,022 
1000ve altı-3001ve üzeri 
1001-2000-3001ve üzeri 
2001-3000-3001ve üzeri 

1001-2000 201 29,2090 5,86653 

2001-3000 179 29,0615 5,95410 

3001veüzeri 47 26,3191 5,81268 

Toplam 580 28,9259 6,04614 

Kaçınma 

1000vealtı 153 17,4118 5,28594 

4,095 ,007 
1000ve altı- 
1001-2000 

1000ve altı-2001-3000 

1001-2000 201 18,9801 5,60264 

2001-3000 179 19,2905 5,67712 

3001veüzeri 47 19,6809 5,55254 

Toplam 580 18,7190 5,58452 

Tablo 8 da Gelir Değişkenine Göre Beden İmajı Geliştirme Stratejileri Alt Ölçekleri An-
lamlılık düzeylerine bakıldığında görünüşü düzeltme alt başlığında 1000 ve altı-1001-
2000, 1000v e altı 2001-3000, 1000 ve altı -3001 ve üzeri, 3001 ve üzeri -1001-2000 
arasında anlamda farklılık görülmüştür. Olumlu mantıksal kabullenme alt başlığında ise 
1000 ve altı-3001 ve üzeri, 1001-2000 – 3001 ve üzeri, 2001-3000-3001 ve üzeri arasın-
da anlamda farklılık görülmüştür. Kaçınma alt başlığına bakıldığında ise 1000 ve altı-
1001-2000,1000 ve altı-2001-3000 arasında anlamda farklılık görülmüştür(P>0,05). 

TARTIŞMA 

Beden imajı ile ilgili duygu ve düşünceler, uyum sağlayıcı ve öz- düzenleyici aktivitelere 
(baş etme çabaları gibi) teşvik ederken, beden imajına ilişkin acı veren inançlarla baş 
etmek için ve bunları yönetmek için kişi uyum sağlayıcı veya bedeni gizleme, görünüşü 
düzeltme gibi telafi edici davranışlar otaya koyabilir. Aslında birey böyle davranışa 
girerken kendilerini rahatsız eden durumla baş etmeye çalışırlar. Örneğin; kaçınma 
stratejileri, belirli tetikleyici durum veya insanlardan kaçınma davranışlarını içerirken, 
görünüşü düzeltme stratejileri de algılanan sorun yaratan özellikleri değiştirmeye yöne-
lik hareketiler içerir beden imajı baş etme stratejilerinden bazılarını görünüşü düzeltme 
ve kaçınma olduğunu ortaya koymaktadır(Özteke Kozan, H.,İ.ve ark,2017)Beden algısı; 
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bireylerin kişisel özellikleri, o toplumda görünüşe yüklenen anlam ve değerlendirmeler 
ile toplumun kültürel yapılarına göre şekil almaktadır. 

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin beden imajı ile baş etme strate-
jilerinin görünüşünü düzeltme, olumlu mantıksal kabullenme ve kaçınma alt boyutları-
nın bazı değişkenler üzerinde incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Spor bilimleri fakültesi 
öğrencilerinin beden imajı ile baş etme stratejilerinin cinsiyet, bölümlerin kendi içinde 
cinsiyet değişkenine göre farkının incelenmesidir. 

Çalışmamızda, Tablo 5’te Cinsiyet değişkenine göre beden imalı geliştirme stratejileri 
görünüşünü düzeltme, olumlu mantıksal kabullenme ve kaçınma alt boyutları arasında 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır(P>0,05). 

Görünüşü düzeltme alt boyutu incelendiğinde,  kırılma noktalarına bakıldığında her iki 
cinsiyette kırılma noktasının üzerinde olduğu için kadınlarında, erkeklerinde görünüşü 
düzeltmek için çaba harcadığından söz edebiliriz. Cinsiyete göre toplam puanları ince-
lendiğinde görünüşünü düzeltme alt boyutuna göre, kadınların(x=25,02) erkekle-
re(x=24,90), kadınların erkeklere oranla, görünüşünü düzeltmeye daha fazla önem 
verdikleri söylenebilir. Olumlu mantıksal kabullenme alt boyutu incelendiğinde,  Cinsi-
yete göre toplam puanlarına göre, kadınların(x=29,26), erkeklere(x=28,58) Kadınların 
erkeklere oranla olumlu mantıksal kabullenme alt boyutunu daha fazla kullandıkları 
söylenebilir. Kaçınma alt boyutu incelendiğinde, Cinsiyete göre kadın(x=18,76) ve er-
keklerin(x=18,67) kadın ve erkeklerin, oluşan olumsuzluklar karşısında duygu ve düşün-
celerini görmezden gelmeye çalıştıkları söylenebilir. Çalışmamızda Tablo 12 de okuduk-
ları bölüm için cinsiyet değişkenine Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor yönetici-
liği ve Antrenörlük bölümleri beden imajı geliştirme stratejileri, görünüşünü düzeltme, 
olumlu mantıksal kabullenme ve kaçınma alt boyutlarına bakıldığında anlamlı farklılık 
bulunmamıştır(P>0,05). Rekreasyon bölümü görünüşünü düzeltme ve kaçınma alt 
boyutlarında anlamlı farklılık bulunmazken(P>0,05). Olumlu mantıksal kabullenme alt 
boyutunda kadın ve erkekler arasında anlamda farklılık bulunmuştur(P<0,05).  

Çalışmamızda Okudukları bölüm içi cinsiyet değişkenine Beden eğitimi ve spor öğret-
menliği, Spor yöneticiliği ve Antrenörlük bölümleri beden imajı geliştirme stratejileri, 
görünüşünü düzeltme, olumlu mantıksal kabullenme ve kaçınma alt boyutlarına bakıl-
dığında anlamlı farklılık bulunmamıştır(P<0,05). Rekreasyon bölümü görünüşünü dü-
zeltme ve kaçınma alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmazken. Olumlu mantıksal 
kabullenme alt boyutunda kadın ve erkekler arasında anlamda farklılık bulunmuş litera-
türe bakıldığında olumlu mantıksal kabullenme alt boyutunda paralellik göstermekte-
dir. Görünüşünü düzeltme ve kaçınma alt boyutlarında paralellik göstermemektedir. 

Literatüre bakıldığında cinsiyet değişkenine göre incelendiğinde bazı çalışmalarla para-
lellik gösterirken bazı çalışmalarla göstermemektedir. Arslangiray(2013) e göre Üniver-
site öğrencilerinde beden imajının yordayıcıları olarak bağlanma stiller ve toplumsal 
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cinsiyet rolleri isimli çalışmasının da cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık buluna-
mamıştır. Haspolat, (2016) Üniversite Öğrencilerinde Beden İmajı Benlik Saygısı ve 
Sosyal Fobinin İncelenmesi göre beden imajı puanlarında cinsiyete göre, anlamlı farklı-
lık bulunmuştur. Thomas, F.,Melanie T. (2005)  yapmış olduğu çalışmasında, beden 
imajı baş etme stratejileri isimli çalışmasında, cinsiyete göre karşılaştırdığında, kadınlar 
tüm başa çıkma stratejilerini daha çok kullandıklarını bulmuşlar kadınlar ile erkekler 
arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Alagül, Ö., (2004). Farklı spor branşlarında ki 
sporcuların atılganlık ile beden algısı ilişkisi çalışmasında, cinsiyet değişkeni ve beden 
imaj arasında anlamlı fark bulmuştur.(Erşan ve Doğan 2002). Yapılan başka çalışmalar-
da örnekleme dahil edilen 15-17 yaş aralığında ki 531 28 öğrenciden, kadın ergenlerin 
%43’ünün, erkek ergenlerden ise, %18.3’ünün daha zayıf olmayı istedikleri saptanmış-
tır. Kuru (2008) cinsiyetler arasında Görünüşü Değerlendirme bakımından anlamlı bir 
farklılık bulmuş, Kadınların erkeklere göre fiziksel görünümlerinden daha çok rahatsız 
oldukları ve daha fazla dış görünümlerine yatırım yaptıkları; erkeklerin ise kadınlara 
göre bedenlerinden daha fazla hoşnut oldukları sonucunu bulmuştur. Özellikle vücut 
ölçülerinden memnun olmayan veya daha zayıf bir vücuda sahip olmak isteyen kadınlar 
için spor, başvurulan çözüm yollarından en önde gelenidir. Spor yapan kadınlar vücut-
ları hakkında genellikle olumlu düşüncelere sahiptirler. Yaptığı spor branşına göre de 
değişiklik göstermektedir. Yapılan pek çok çalışma da spor yapan kadınların spor yap-
mayan kadınlara göre vücutlarından daha hoşnut olduklarını ortaya koymuştur (Gül-
bahçe, 2011) 

Çalışmamızda, Tablo 7 da Okudukları bölüm değişkenine göre beden imajı geliştirme 
stratejileri alt ölçeklerine bakıldığında herhangi bir anlamda farklılık saptanmamış-
tır(P<0,05). 

Alagül, Ö., (2004). Farklı spor branşlarındaki sporcuların atılganlık ile beden algısı ilişkisi 
çalışmasında, bölümler arasında beden imajları arasında anlamlı fark bulunmuştur. 
Acar (2010) tarafından Türkiye’deki üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştır-
maya göre, fiziksel aktivite yapan ve yapmayan öğrenciler birbiri ile kıyaslandığında 
fiziksel aktivite yapan öğrencilerin beden algısının daha olumlu olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 8 de Gelir değişkenine göre beden imajı geliştirme stratejileri alt ölçekleri anlam-
lılık düzeylerine bakıldığında görünüşü düzeltme alt başlığında 1000ve altı-1001-2000, 
1000ve altı 2001-3000, 1000ve altı -3001 ve üzeri,3001ve üzeri -1001-2000 arasında 
anlamda farklılık görülmüştür. Olumlu mantıksal kabullenme alt başlığında ise 1000ve 
altı-3001ve üzeri, 1001-2000 – 3001ve üzeri, 2001-3000-3001ve üzeri arasında anlam-
da farklılık görülmüştür. Kaçınma alt başlığına bakıldığında ise 1000ve altı-1001-
2000,1000ve altı-2001-3000 arasında anlamda farklılık görülmüştür(P>0,05). 

Karagöz, N. ve Karagün 2015 Profesyonel sporcuların beden imajı üzerine betimsel bir 
çalışma isimli çalışmalarında sporcuların beden imajları aylık gelir değişkenine göre 
karşılaştırıldığında; anlamlı bir fark bulunamamıştır. Alagül, Ö. (2004). Farklı spor branş-
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larındaki sporcuların atılganlık İle Beden Algısı İlişkisi çalışmasında, beden imaj ve gelir 
düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında anlamlı farklılık bulunmuştur.  

Sonuç olarak cinsiyet ayırt etmeksizin Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin beden 
imajı ile baş etme strateji geliştirdikleri söylenebilir. Bu durum erkeklerinde en az ka-
dınlar kadar görünüşlerine dikkat ettikleri kanısına varmamıza neden olmaktadır. Gelir 
seviyelerine göre strateji geliştirseler de gelir seviyesi düşük öğrencilerin beden imajı 
ile baş etme stratejileri geliştirirken sorun yaşadıkları ve öz güven kayıplarının olduğu 
söylenebilir.  Gelir seviyesi yükseldikçe öğrencilerin beden imajlarına daha fazla dikkat 
ettikleri ve öz güvenlerinin arttığı düşünülmektedir. 
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ÖZ

Bu araştırmada 8-10 yaş arası çocukların rekreatif amaçlı yapılan yaratıcı drama oyunları ile 
empati becerilerinin geliştirilmesinin incelenmesi amaçlanmıştır. Amaç doğrultusunda 
hazırlanan Empatik Eğilim Ölçeği anketini Kocaeli ili İzmit ilçesinde bulunan Bilgi Küpü Etüt 
Merkezi’ne giden 8-10 yaş grubu 15 öğrenci doldurmuştur.8 hafta boyunca haftada 2 saat 
çocuklara yaratıcı drama oyunları ile rekreatif etkinlik olarak yaptırılmıştır. Yaratıcı drama 
etkinliklerinden sonra aynı ölçek çocuklara tekrar doldurtulmuştur. Empatik Eğilim 
Ölçeğinden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistiksel programında 
analiz edilmiştir. Ön test ve son testte öğrencilerin işaretledikleri şıkların dağılımında; 
frekans ve yüzde tanımlayıcı istatistiklerden, yaratıcı drama etkinlikleri öncesinde ve 
sonrasındaki değişim ise Wilcoxon testinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda 
çocukların empati becerilerinin yaratıcı drama etkinliklerinden sonra istatistiksel açıdan 
anlamlı ve olumlu düzeyde gelişmeye başladıkları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Drama, rekreasyon,  empati.

GİRİŞ 

Genel tanımıyla drama; ‘’bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir 

fikri ya da bir yaşantıyı bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun veya 

oyunlarla’’ canlandırmaktır (MEGEP, 2007). Yaratıcı drama ise; doğaçlama, rol 

oynama v.b tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılarak bir grup çalışması 

içinde bireylerin, bir yaşantıyı, bir olayı, bir fikri, kimi zaman bir soyut kavramı ya 

da bir davranışı, eski bilişsel örüntülerinin yeniden gözden geçirildiği ‘’oyunsu’’ 

süreçlerde anlamlandırılması, canlandırılmasıdır (Kara ve Çam, 2007). 

Drama yoluyla eğitim, günümüzün en önemli çağdaş öğretim yöntemlerinden biri-

dir. Drama çalışmaları ile önemli eğitsel kazanımlar elde edilir. Yaratıcı drama, 

oyunun ön planda olduğu ve yaratıcılığı geliştirmek için yapılan drama etkinlikle-
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ridir. Çünkü içinde etkin katılım vardır, yaparak yaşayarak öğrenme vardır. Dolayı-

sıyla drama, öğrencileri ezbercilikten uzaklaştırmakta ve etkili öğrenme ortamı 

sağlamaktadır  (Yiğit, 2010). 

Yaratıcı drama, tiyatro, sinema dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Yaratıcı dra-

ma insanı kuşatır ve geliştirir. Eğitim ve öğretimde öğretmenler pek çok konuda 

yaratıcı dramadan yararlanırlar. Rol oynama, yaratıcı dramanın önemli araçların-

dan biridir. Yaratıcı drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü 

olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir. Ayrıca, yara-

tıcı drama, eğitimin değişik basamaklarında yer alan diğer disiplinlerin pek çoğun-

da bir yöntem olarak uygulanabilir. Yaratıcı drama yoluyla öğrenme çabuklaştırılır, 

etkinleştirilir. Bu çalışmalar öğrencinin sözcükleri, tutum ve davranışları, devinim-

leri ve yaşam durumlarını anlamlandırmasını sağlar. Drama etkinliklerinde yer  

alan, yaratıcılığını geliştiren, vücudunu kullanan, iletişime geçen (sözlü-sözsüz) 

çocuk, sosyal yaşam içerisinde daha rahat ve güvenli olmaktadır (Gönen ve Dalkı-

lıç, 2003). 

San (2006) Türkiye’de yaratıcı drama alanında şu anda yapılanlara bakarak nele-

rin gerçekleştiğini şu  şekilde ifade etmektedir: 

• Yaratıcı drama yoluyla katılımcıları oynamaya teşvik etmek ve onların
kendi içlerindeki oyuncuyu keşfetmelerini sağlamak; 

• Katılımcıların giderek bu oyunlar içinde kendine ilişkin yeni, yaratıcı yeti
ve yetenekler bulmasına yardımcı olmak (rol oynama, resim yapma, me-
tin yazma)  

• Öğretmen gruplarının, çocuk ve gençlere ulaşmaları ve iletişim kurmala-
rında daha yeterli olma. 

• Onlar gibi oynayan, koşan, düşünüp tartışan bir kişi olarak öğretmenin öğ-
renciye yabancılaşmasını ortadan kaldırma. 

Empati, bir insanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygula-
rını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi 
süreci olarak tanımlanmaktadır. (Dökmen, 1995). Dökmen’e (2004) göre, empatik 
becerileri ve eğilimleri yüksek olan, bu yüzden de diğer insanlara yardım eden 
kişiler çevreleri tarafından daha çok sevilmektedir. Çünkü empati bireye sosyal 
uzlaşma, ileri düzeyde farkındalık, iletişim becerisi ve duygusal beceri kazandırır-
ken, ileri düzeyde acıma, önemseme, sinirlilik ve kızgınlık gibi diğer antisosyal 
davranışların da kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktadır 
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YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Araştırmanın grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kocaeli ili İzmit İlçesinde 

bulunan Bilgi Küpü Etüt Merkezi’ne giden 8-10 yaş grubunda yer alan 15 öğrenci 

oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak Dökmen (1988) tarafından geliştirilmiş 

Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. Likert türü 1’den 5’e kadar derecelen-

miş toplam 20 maddeden oluşmuştur.   

Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ): Empatik Eğilim Ölçeği’ni, kendisinin “Aşamalı Empati 

Sıralaması Modeli” nin teorik özünden hareketle geliştirmiştir.   Empatik Eğilim 

Ölçeği empatinin duygusal bileşenini ve kişilerin günlük yaşamdaki empati kurma 

potansiyellerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. EEÖ’nin bazı maddeleri, ben-

merkezci iletişimin özelliklerini yansıtan maddelerden oluşmaktadır. Likert türü 

bir ölçek olan EEÖ’nin yaklaşık yarısı, deneklerin “evet” işaretleme eğilimlerini 

dengelemek için negatif cümlelerden oluşmaktadır. Ölçek toplam 20 maddeden 

oluşmaktadır. Her madde için, “tamamen aykırı”, “oldukça aykırı”, “kararsızım”, 

“oldukça uygun” ve “tamamen uygun” maddelerinden biri seçilerek 1 ile 5 arasında 

puanlanmaktadır. Toplam ölçek puanı hesaplanırken bazı maddeler tersten puan-

lanmaktadır (3.6.7.8.11.12.13.15. maddeler tersten puanlanmıştır) Ölçekten alına-

bilecek en düşük puan 20, en yüksek puan 100 dür. Puanın yüksek olması empatik 

eğilimin yüksek olduğunu, düşük olması ise empatik eğilimin düşük olduğunu gös-

terir. Ölçeğin geliştirilerek, Türk toplumuna uyarlanması ve geçerlilik güvenirlik 

çalışması Dökmen tarafından yapılmıştır (Dökmen, 1988). 

Ölçek, çocuklarla yapılan yaratıcı drama etkinliklerinden önce ve sonra olmak üze-

re iki kere doldurtulmuştur. Çocuklar tarafından ölçeklerin doldurulması 40-45 

dakika sürmüştür. Araştırmada yaratıcı drama yoluyla empati kurma becerisinin 

geliştirilmesinde; Aslan’ın (2010) Eğitim Gönüllüleri Vakfı Drama Atölyesi Gönüllü 

Kitabındaki oyunlardan faydalanılmıştır. Haftada 1 gün, günde 2 ders, 8 hafta bo-

yunca çocuklara yaratıcı drama eğitimi verilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Toplanan veriler Microsoft Office 2007 Excel programına aktarılmıştır. Aktarılan 

veriler SPSS 17.0 istatistiksel programında analiz edilmiştir. Ön test ve son testte 

öğrencilerin işaretledikleri şıkların dağılımında; frekans ve yüzde tanımlayıcı ista-
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tistiklerden, yaratıcı drama etkinlikleri öncesinde ve sonrasındaki değişim ise Wil-

coxon testinden faydalanılmıştır. Sonuçlar p0,05 düzeyinde sınanmıştır. 
BULGULAR 

Araştırmanın problemine dayalı olarak geliştirilen drama etkinliklerinin sonucun-

da elde edilen bulgular ve bu bulguların yorumu aşağıda verilmiştir. Deney grubu 

deneklerinin empati ölçeğinden ön-test ve son-test uygulamalarında aldıkları pu-

anlara ilişkin veriler aşağıdaki gibi yorumlanmıştır.   

Drama etkinliklerinin, deney grubu öğrencilerinde, çoğunlukla empatik başarıları-

nın arttırdığı görülmektedir. Bu farklılıkların istatistiksel olarak anlamlı olup ol-

madığına ilişkin karşılaştırmalı istatistikler sırayla aşağıda verilmiş olup deney ve 

kontrol gruplarının karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiş-

tir. 

Tablo 1 ve 2’ de görüldüğü gibi deney grubunun empati ölçeği son-test puanlarının 

aritmetik ortalaması ön-test puanlarının aritmetik ortalamasından yüksektir. Son-

test puanlarında ön test puanlarına göre yükselme görülmektedir. , yaratıcı drama 

etkinlikleri öncesinde ve sonrasındaki değişim için Frekans ve yüzde tanımlayıcı 

istatistiklerden olan Wilcoxon testinden faydalanılmıştır.  

Madde 12’deki (İnsanların çoğu bencildir)   yaratıcı drama etkinliklerinden önce-

sinde karamsar bir cevap verilirken (Kararsızım %66,7) etkinlik sonrasında (Ka-

rarsızım %20) 100/40 oranında değişim olduğu gözlenmiştir. 

Tablo 1. Frekans ve Yüzdelik Dağılımlar 

Etkinlik Öncesi Etkinlik Sonrası

f % f % 

1 Çok sayıda dostum var. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 1 6,7 

Oldukça Aykırı 0 0,0 0 0,0 

Kararsızım 1 6,7 1 6,7 

Oldukça uygun 8 53,3 2 13,3 

Tamamen Uygun 6 40,0 11 73,3 

2 Film izlerken bazen gözlerim yaşarır. 

Tamamen Aykırı 4 26,7 8 53,3 

Oldukça Aykırı 9 60,0 3 20,0 

Kararsızım 2 13,3 1 6,7 

Oldukça uygun 0 0,0 1 6,7 

Tamamen Uygun 0 0,0 2 13,3 
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3 Sıklıkla kendimi yalnız hissederim. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 2 13,3 

Oldukça Aykırı 0 0,0 2 13,3 

Kararsızım 3 20,0 0 0,0 

Oldukça uygun 4 26,7 2 13,3 

Tamamen Uygun 8 53,3 9 60,0 

4 
Bana dertlerini anlatanlar yanımdan 

ferahlamış olarak ayrılırlar. 

Tamamen Aykırı 1 6,7 3 20,0 

Oldukça Aykırı 11 73,3 0 0,0 

Kararsızım 3 20,0 6 40,0 

Oldukça uygun 0 0,0 1 6,7 

Tamamen Uygun 0 0,0 5 33,3 

5 
Başkalarının problemleri beni kendi 

problemlerim kadar ilgilendirir. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 2 13,3 

Oldukça Aykırı 0 0,0 1 6,7 

Kararsızım 6 40,0 2 13,3 

Oldukça uygun 9 60,0 4 26,7 

Tamamen Uygun 0 0,0 6 40,0 

6 
Duygularımı başkalarına iletmekte 

güçlük çekerim. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 6 40,0 

Oldukça Aykırı 0 0,0 0 0,0 

Kararsızım 2 13,3 3 20,0 

Oldukça uygun 9 60,0 1 6,7 

Tamamen Uygun 4 26,7 5 33,3 

7 
İnsanların film seyrederken ağlama-

ları tuhafıma gider. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 5 33,3 

Oldukça Aykırı 4 26,7 2 13,3 

Kararsızım 7 46,7 1 6,7 

Oldukça uygun 4 26,7 1 6,7 

Tamamen Uygun 0 0,0 6 40,0 

8 

Birisi ile tartışırken bazen dikkatim 

onun söylediklerinden çok vereceğim 

cevap üzerinde yoğunlaşır. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 6 40,0 

Oldukça Aykırı 4 26,7 3 20,0 

Kararsızım 1 6,7 4 26,7 

Oldukça uygun 10 66,7 1 6,7 

Tamamen Uygun 0 0,0 1 6,7 

9 Çevremde çok sevilen bir insanım. 

Tamamen Aykırı 6 40,0 8 53,3 

Oldukça Aykırı 7 46,7 2 13,3 

Kararsızım 2 13,3 4 26,7 

Oldukça uygun 0 0,0 0 0,0 

Tamamen Uygun 0 0,0 1 6,7 
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10 
TV'deki filmler mutlu sona ulaşınca 

rahatlarım. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 3 20,0 

Oldukça Aykırı 3 20,0 0 0,0 

Kararsızım 5 33,3 2 13,3 

Oldukça uygun 6 40,0 2 13,3 

Tamamen Uygun 1 6,7 8 53,3 

Tablo 2. Frekans ve Yüzdelik Dağılımlar 

Etkinlik Öncesi Etkinlik Sonrası

f % f % 

    11 
Düşüncelerimi başkalarına iletmek-

te güçlük çektiğim olur. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 6 40,0 

Oldukça Aykırı 1 6,7 1 6,7 

Kararsızım 3 20,0 2 13,3 

Oldukça uygun 10 66,7 0 0,0 

Tamamen Uygun 1 6,7 6 40,0 

12 İnsanların çoğu bencildir. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 3 20,0 

Oldukça Aykırı 1 6,7 1 6,7 

Kararsızım 10 66,7 3 20,0 

Oldukça uygun 3 20,0 3 20,0 

Tamamen Uygun 1 6,7 5 33,3 

13 Sinirli bir insanım. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 5 33,3 

Oldukça Aykırı 0 0,0 1 6,7 

Kararsızım 1 6,7 2 13,3 

Oldukça uygun 6 40,0 0 0,0 

Tamamen Uygun 8 53,3 7 46,7 

14 Genellikle insanlara güvenirim. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 2 13,3 

Oldukça Aykırı 0 0,0 1 6,7 

Kararsızım 4 26,7 2 13,3 

Oldukça uygun 11 73,3 3 20,0 

Tamamen Uygun 0 0,0 7 46,7 

15 
İnsanlar beni tam olarak anlayamı-

yorlar. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 4 26,7 

Oldukça Aykırı 1 6,7 1 6,7 

Kararsızım 1 6,7 3 20,0 
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Oldukça uygun 8 53,3 1 6,7 

Tamamen Uygun 5 33,3 6 40,0 

16 Girişken bir insanım. 

Tamamen Aykırı 9 60,0 5 33,3 

Oldukça Aykırı 6 40,0 2 13,3 

Kararsızım 0 0,0 5 33,3 

Oldukça uygun 0 0,0 0 0,0 

Tamamen Uygun 0 0,0 3 20,0 

17 
Bir yakınıma derdimi anlatmak beni 

rahatlatır. 

Tamamen Aykırı 4 26,7 9 60,0 

Oldukça Aykırı 11 73,3 2 13,3 

Kararsızım 0 0,0 1 6,7 

Oldukça uygun 0 0,0 1 6,7 

Tamamen Uygun 0 0,0 2 13,3 

18 Genellikle hayatımdan memnunum. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 0 0,0 

Oldukça Aykırı 0 0,0 0 0,0 

Kararsızım 2 13,3 0 0,0 

Oldukça uygun 7 46,7 2 13,3 

Tamamen Uygun 6 40,0 13 86,7 

19 
Yakınlarım bana sık sık dertlerini 

anlatırlar. 

Tamamen Aykırı 1 6,7 6 40,0 

Oldukça Aykırı 10 66,7 3 20,0 

Kararsızım 4 26,7 2 13,3 

Oldukça uygun 0 0,0 0 0,0 

Tamamen Uygun 0 0,0 4 26,7 

20 Genellikle keyfim yerindedir. 

Tamamen Aykırı 0 0,0 0 0,0 

Oldukça Aykırı 0 0,0 0 0,0 

Kararsızım 1 6,7 3 20,0 

Oldukça uygun 7 46,7 3 20,0 

Tamamen Uygun 7 46,7 9 60,0 

Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde yaratıcı drama etkinlikleri öncesi ve sonrasında 
öğrencilerin empatik becerilerinin şu şekilde olduğu görülmüştür.  

Tablo 3. Ön Test ve Son Test Sonuçları Arasında Anlamlı Farklılık Tablosu 
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N ORTALAMA 
STANDART 

SAPMA 
Minimum Maximum p 

Ön-Test 3 15 4,33 0,81 3,00 5,00 
0,003* 

Son-Test 3 15 2,07 1,58 1,00 5,00 

*p<0,05

Ön-Test 9 15 1,73 0,70 1,00 3,00 
0,002* 

Son-Test 9 15 4,07 1,22 1,00 5,00 

*p<0,05

Ön-Test 13 15 4,47 0,64 3,00 5,00 
0,019* 

Son-Test 13 15 2,80 1,85 1,00 5,00 

Ön-Test 15 15 4,13 0,83 2,00 5,00 
0,023* 

Son-Tes t15 15 2,73 1,71 1,00 5,00 

*p<0,05

N ORTALAMA 
STANDART 

SAPMA 
Minimum Maximum p 

Ön-Test 16 15 1,40 0,50 1,00 2,00 
0,002* 

Son-Test 16 15 3,40 1,50 1,00 5,00 

Ön-Test 17 15 1,73 0,45 1,00 2,00 
0,001* 

Son-Test 17 15 4,00 1,51 1,00 5,00 

Ön-Test 18 15 4,27 0,70 3,00 5,00 
0,007* 

Son-Test 18 15 4,87 0,35 4,00 5,00 

Ön-Test 19 15 2,20 0,56 1,00 3,00 
0,007* 

Son-Test 19 15 3,47 1,68 1,00 5,00 

*p<0,05
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8 maddede gelişim, istatistiksel olarak anlamlıdır. Çalışmamızda öğrencilerin em-

patik becerilerinin eğitimle birlikte gelişmesi empatik becerilerini geliştirme amaç-

lı hazırlanan eğitim programının etkin olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin 

empati eğilim ölçeği eğitim öncesine göre sonrası ortalama değerlerinin arttığı ve 

aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Tablo 3 ‘de olduğu gibi, (Sıklıkla kendimi yalnız hissederim) yaratıcı drama etkin-

liklerinden öncesinde Kararsızım % 20 Oldukça Uygun %26,7  Tamamen Uygun 

%53,3  yaratıcı drama etkinliklerinden sonra Tamamen Aykırı %13,3  Oldukça 

Aykırı %13,3 Oldukça Uygun %13,3 Tamamen Uygun %60  oranında olduğu göz-

lenmiştir. Aile - çocuk ilişkisi ve çevre - çocuk ilişkisi empatik eğilim, işbirliği ka-

rakter özelliği ve insani değerlerin kazanılmasında önemli olduğu için erken çocuk-

luk döneminden itibaren aile ve öğretmenler tarafından bu özellikleri desteklen-

melidir. Desteklenmediğinde çocuğun yalnızlığı çoğalarak, büyüme döneminde 

kendiyle ve çevresiyle ilişkisini kesmesine ve çeşitli anksiyeteler geliştirerek dep-

resifleşmesine yol açabilir. Fakat iyileştirici sanatsal çalışmalar önemsendiğini 

hissedeceği gibi topluma daha faydalı birey olmasını sağlayabilir. 

Tablo 9’da ( Çevremde çok sevilen bir insanım)  yardımseverliği, sorumluluğu ve 

dürüstlüğü içeren iyilikseverlik ile birlikte değer verildiğini bilmek ve algılanmak 

yapılan çalışmalar sonrasında öğrenciler tarafından daha öncelikli bulunmuştur. 

Tablo 13’de  (Sinirli bir insanım)  yaratıcı drama etkinliklerinden öncesinde pre-

adolasan dönemde olan denek grubu bireyleri kendini gerçekleştirmek ve varlık 

ortaya koymak  için “sinirlenmeyi” bir tavır olarak düşünürken  (Kararsızım %6,7  

Oldukça Uygun %40 Tamamen Uygun %53,3)  yaratıcı drama etkinliklerinden 

sonra (Tamamen Aykırı %33,3  Oldukça Aykırı %6,7 Kararsızım %13,3  Tamamen 

Uygun %46,7 ) empati kurmayı iyileştirici olarak düşünüp “başkası olma fikrinin ”  

hoşgörü  gücünü geliştirdiğini fark etmiş ve bu oranda da artış  olduğu gözlenmiş-

tir. 

Tablo 19’da (Yakınlarım bana sık sık dertlerini anlatırlar.) yaratıcı drama etkinlik-

lerinden öncesinde Tamamen Aykırı %6,7  Oldukça Aykırı %66,7 Kararsızım 

%26,7  yaratıcı drama etkinliklerinden sonra Tamamen Aykırı %40  Oldukça Aykı-

rı %20 Kararsızım %13,3  Oldukça Uygun %26,7 oranında olduğu gözlenmiştir. 

Öğrencilerin drama çalışmalarına bağlı olarak empati eğilimlerinin anlamlı bir 

düzeyde farklılaştığı belirlenmiştir. İşbirliği yapma, karakter özelliklerinden er-

demlilik ve acıma özellikleri,  insani değerlerden sorumluluk, dostluk ve hoşgörü 

gibi değerler yapılan çalışma ve grup çalışmaları ile olumlu olarak ortaya çıkmıştır.  

Öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası ölçümlerinde her problem için beceri orta-

lamalarının anlamlı şekilde yükselmesi, yaratıcı drama etkinliklerine katılmadan 

önce empati kurma konusunda, etkinliklere girdikten sonra daha başarılı olmaya 
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başlamalarının etkisi vardır. Eğitim programının etkinliğini, öğrencilerin eğitim 

sırasında farklı vaka örnekleri ile birebir çalışmaları, eğitimde rol-play ve pekiş-

tirme ödevleri gibi farklı eğitim yöntemlerinin kullanılmasının arttırdığı düşünül-

mektedir 

TARTIŞMA 

8-10 yaş arası çocukların empati becerilerinin drama yöntemiyle geliştirilmesinin

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmadan ulaşılan sonuçlara aşağıda

tartışılarak yer verilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde 8-10 yaş arası

çocukların Empatik Eğilim Ölçeği anketinde aldıkları yaratıcı drama etkinlikleri

öncesi ve sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülerek yaratıcı dra-

ma yönteminin çocukların empati becerilerinin gelişmesinde etkili olduğu söyle-

nebilir.

Yaratıcı drama etkinlikleriyle 8-10 yaş arası çocukların empati becerilerinin belir-

lenmeye çalışıldığı araştırmada 20 maddelik Empatik Eğilim Ölçeği formunun 8 

maddesinde p<0,05 düzeyinde yaratıcı drama öncesine göre anlamlı ilişkilerin 

olduğu görülmüştür. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde; araştırma konumuzla 

birebir örtüşen hiçbir araştırmaya rastlanılmadığından dolayı araştırma sonuçları 

karşılaştırılamamaktadır.  

Ancak, Yüksel (2004), yaptığı çalışmada aşağıda belirtilen sonuç ve önerileri bil-

dirmiştir; 

1- İlköğretim kurumlarında öğrencilerin empatik becerilerini geliştirmek

amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri içerisinde empati eği-

timi verilebilir.

2- Farklı yaş grupları için (okul öncesi ve ortaöğretim) empati eğitim prog-

ramları hazırlanabilir.

3- Empati eğitiminin çeşitli değişkenler (saldırganlık, özgeci davranış vb.)

üzerindeki etkisi araştırılabilir.

4- Empati eğitiminin etkililiği için izleme çalışması yapılabilir.

Yüksel (2004)‘ün çalışmasındaki bu sonuç ve öneriler çalışmamızla paralellik ta-

şımaktadır.  

Ayrıca, Korur, Öncü ve Kılıç’ın (2016) yaptıkları çalışmada, “Bu araştırma kapsa-

mında düşünüldüğünde drama dersi gibi eleştirel düşünme eğiliminin gelişimine 

katkı sağlayacak derslerin sonraki dönemlerde görülmeye başlanması, öğretmen 
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adaylarının eleştirel düşünmeleri üzerindeki farklılıkları açıklar nitelikte olabilir” 

denmiştir.  

Yaratıcı darama çalışmalarında iletişim ve empati yoğun olarak yaşanmaktadır. 

Yaratıcı drama atölyesinde birbirinden değişik rollere girip çıkan birey, bu toplum-

sal rolleri yaşayarak öğrenir. Yaşam içinde en az bir kere yaşanan rol, durum ya da 

an; drama ortamında birçok kez denenir, eleştirilir, tartışılır, tekrar oynanır. Bu da 

bireye gerçek yaşam durumlarına karşı hazırlıklı olmayı öğretir (Okvuran, 1994). 

Yaratıcı dramada kişiler başkasının rolüne girerek onu daha kolay anlayabilir. 

Heatcote’a göre drama çalışmalarında katılımcılar role, “başka biri olarak değil”, “o 

insanların yerinde olsalardı ne yaparlardı?” düşüncesinde girerler. Böylelikle katı-

lımcı için başka yerlerde ve zamanlarda, başka insanların yaşantısal deneyimlerini 

anlamayı veya bir olay sonucunda kişinin deneyimlerini incelemeyi olanaklı kılar 

(Adıgüzel, 2006). Dolayısıyla yaratıcı drama yaşantısından geçen sosyal hizmet 

uzmanı başkasını anlamayı ve kendini onun yerine koymayı daha kolay başarır. Bu 

bağlamda yaratıcı drama empati ve iletişim becerilerini geliştirmede bir yöntem 

olarak kullanılabilir (Çifçi ve Altınova 2012). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

8 hafta süren yaratıcı drama etkinliklerinde çocuklara oyunlar oynatılmış ve çeşitli 

roller verilmiştir. Yaratıcı drama etkinliklerinden sonra çocuklara tekrar empatik 

eğilim ölçeği anketi doldurtulmuştur. Sonrasında ilk anket sonuçları ile son anket 

sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, yaratıcı drama uygulamasının öğrenci-

lerin empati becerisinin üzerinde etkisi olduğunu göstermiştir. Yaratıcı drama 

dersine katılan öğrencilerin empati düzeyleri anlamlı bir artış göstermiştir. Bu 

sonuç empatik tepki becerisinin eğitim yoluyla ve yaratıcı drama yoluyla artış gös-

terebileceği sonuçları ile uyumludur. (Çiftçi ve Altınova 2012)  

Araştırmada çıkan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 
• İlkokul eğitim programlarına yaratıcı drama etkinlikleri dahil edilmelidir.
• Farklı beceri alanlarında yaratıcı drama uygulama oyunları kullanılabilir.
• Öğretmen yetiştirme programlarında yaratıcı dramanın eğitimde ne şekil-

de yararlanılabileceği yer almalı, öğretmen olduklarında çocuklara bu 
yöntemi rahatlıkla uygulamalarını sağlayacaktır. 

• Eğitim fakültelerinde “yaratıcı drama öğretmenliği” adı altında bir bölüm
açılarak bu alanla ilgili öğretmen yetiştirilebilir. 

• Benzer çalışmalar başka eğitim kurumlarında gerçekleştirilebilir, sonuçlar
karşılaştırılabilir. 
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• Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara dayalı olarak; yaratıcı
drama eğitimlerinde gerek derslerde gerekse ders dışı etkinliklerde kullanılabilir. 
Böylelikle öğrenciler empati, iletişim, sosyal sorunlar, müracaatçı sorunları gibi 
konuları yaşayarak öğrenebilirler. 
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Ek-1: Empatik Eğilim Ölçeği 
 
EMPATİK EĞİLİM ÖLÇEĞİ 

Size uygun gelen yanıtları yuvarlak içine alınız. 
Tamamen 

Aykırı 

Oldukça 

Aykırı 
Kararsızım 

Oldukça 

Uygun 

Tamamen 

Uygun 

1 Çok sayıda dostum var. 1 2 3 4 5 

2 Film izlerken bazen gözlerim yaşarır. 1 2 3 4 5 

3 Sıklıkla kendimi yalnız hissederim. 1 2 3 4 5 

4 
Bana dertlerini anlatanlar yanımdan 

ferahlamış olarak ayrılırlar. 
1 2 3 4 5 

5 
Başkalarının problemleri beni kendi 

problemlerim kadar ilgilendirir. 
1 2 3 4 5 

6 
Duygularımı başkalarına iletmekte güç-

lük çekerim. 
1 2 3 4 5 

7 
İnsanların film seyrederken ağlamaları 

tuhafıma gider. 
1 2 3 4 5 

8 

Birisi ile tartışırken bazen dikkatim onun 

söylediklerinden çok vereceğim cevap 

üzerinde yoğunlaşır. 

1 2 3 4 5 

9 Çevremde çok sevilen bir insanım. 1 2 3 4 5 

10 
TV'deki filmler mutlu sona ulaşınca ra-

hatlarım. 
1 2 3 4 5 

11 
Düşüncelerimi başkalarına iletmekte 

güçlük çektiğim olur. 
1 2 3 4 5 

12 İnsanların çoğu bencildir. 1 2 3 4 5 

13 Sinirli bir insanım. 1 2 3 4 5 

14 Genellikle insanlara güvenirim. 1 2 3 4 5 

15 İnsanlar beni tam olarak anlayamıyorlar. 1 2 3 4 5 

16 Girişken bir insanım. 1 2 3 4 5 

17 
Bir yakınıma derdimi anlatmak beni 

rahatlatır. 
1 2 3 4 5 
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18 Genellikle hayatımdan memnunum. 1 2 3 4 5 

19 
Yakınlarım bana sık sık dertlerini anla-

tırlar. 
1 2 3 4 5 

20 Genellikle keyfim yerindedir. 1 2 3 4 5 

Ek-2: Yaptırılan Etkinlikler 

Örnek Etkinlik 1: Kurt ve Yedi Oğlak 
15 çocuk. 40 dk. 

Amaçlar-Hedefler: Diğerlerine karşı empati kurar, beğeni ve hoşnutsuzluklarını 
tanımlar, liderlik becerileri sergiler, eşyaları kostümleri ve betimlemeleri kullana-
larak, hikaye karakterleri yaratarak veya doğaçlamalarla başkasının rolüne girer. 

Uygulama: Bu çalışmada çocuklara ‘’Kurt ve Yedi Oğlak’’ masalından bölümler 
okunmuştur. 

1. Bölüm okunduktan sonra çocuklardan yavru keçiler olmaları istenir.
Yavru keçiler sırayla gelip yapmaktan en çok hoşlandıkları ve hoşlan-
madıkları şeyleri anlatacaklar.

2. Bölüm okunduktan sonra çocuklardan üçerli gruplar oluşturulmaları is-
tenir. Her grup ‘’üzgün ve mutsuz olduğu’’ için kendilerinden yardım is-
teyen hayali bir arkadaşlarına nasıl yardım edeceğine karar verip, oyna-
yacak.

3. Bölüm okunduktan sonra çocuklar üç gruba ayrılır. Birinci grup, okudu-
ğum birinci bölümü; ikinci grup okuduğum ikinci bölümü ve üçüncü
grup da üçüncü bölümü canlandıracak.

Çocuklardan bir dahaki çalışmamıza kadar birer “tane masal okumaları ve masalın 
sonunun daha farklı nasıl bitebileceğini düşünmeleri istenir. 

Örnek Etkinlik 2: Anne-Baba ve çocuk 
15 çocuk. 40 dk 

Amaçlar-Hedefler: Diğerlerine karşı empati kurar, farklı durumlarda farklı birey-
lerle çalışabilir, karşı cinsle iyi bir şekilde çalışır. 
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Uygulama: Çocuklardan şimdiye kadar yaşamlarında en mutlu oldukları gün, olay 
ya da durum nedir? Düşünüp yazmaları istenir. Kâğıtlara isim yazılmaz. Yazma 
işlemi tamamlandığında kâğıtlar toplanıp karıştırılır. İçlerinden beş tanesi seçilir 
çocukların üçerli grup oluşturmaları istenir, gruplar birer kâğıt seçer ve kâğıtta 
yazan olayı canlandırırlar. 

Çocuklara boş kâğıtlar dağıtılır erkek arkadaşlarımız babalarıyla, kız arkadaşları-
mız ise anneleriyle anlaşamadıkları konuları ellerindeki kâğıda kısaca yazarlar. 
Üçerli gruplara ayrılıp kâğıtta yazan olayı canlandırırlar. 
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ÖZ 

Boş zamanların çeşitli aktiviteler vasıtasıyla değerlendirilmesi olarak tanımlanan rekreas-
yon, bu faaliyet imkanlarını sunan yönetimler ve kurumlar tarafından dikkatli şekilde ele 
alınması gereken bir kavramdır. Bunun yanı sıra, rekreasyon faaliyetlerinde bulunacak kişi-
lerin de bulundukları bölgelerdeki rekreasyon olanakları ve bu olanaklarla ilişkilendirilebile-
cek çeşitli alt bileşenlere dair doğru ve hızlı bilgiye ulaşmaları önemlidir. Günümüzde özel-
likle kent sınırları içerisinde belediyelerin görev, yetki ve sorumluluk alanları içerisinde sayı-
lan rekreasyon alanlarının oluşturulması Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kentteki uygula-
ması olarak tanımlanan Kent Bilgi Sistemleri (KBS) aracılığı ile kolaylıkla yönetilebilmekte ve 
kullanıcılara sunulabilmektedir. Bu bildiride KBS kapsamında oluşturulacak bir Rekreasyon 
Bilgi Sistemi (RBS) önerisi ve örnek taslak (Eskişehir-Musaözü Mesire Alanı) uygulamasısa-
yesinde rekreasyon faaliyetlerine yönelik kullanıcılar tarafından yapılabilecek araştırma, 
sorgulama ve planlama olanaklarınailişkin bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemleri, Eskişehir, Yerel Yönetimler, 
Rekreasyon 

GİRİŞ 

Günümüz dünyasında teknolojinin her alanda ilerlediği görülmektedir. Öyle ki 

akıllı telefonlar, bilişim sistemleri, giyilebilir teknolojiler vb. bireylerin hayatlarının 

bir parçası olmuştur. Bu noktada rekreasyon olanaklarının da teknolojiden fayda-

lanması ve günlük teknoloji alışkanlıkları ile entegre olması gereği ortaya çıkmıştır. 
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Bu çalışmada rekreasyon olanaklarının ülkemizde kent bilgi sistemi temelinde 

sanal ortamda tanıtılması, etkinlik içeriği hakkında bilgi verilmesi, bireysel plan-

lamanın yapılmasına olanak verecek içeriğin hazırlanmasını sağlayacak yapının ya 

da modelin oluşturulmasına çalışılmaktadır. Çalışmada bilgi teknolojilerinden 

yararlanarak yeni bir sistem olarak tanımladığımız Rekreasyon Bilgi Sistemine 

(RBS) ilişkin veritabanının oluşturulması ve sistemin arayüzünün ortaya çıkarıl-

ması amaçlanmıştır. Ortaya çıkarılacak RBS’nin yerel yönetimler başta olmak üzere 

sivil toplum örgütleri ve rekreasyon ile ilgili diğer kurumları tarafından kullanıla-

bileceği düşünülmüştür. 

Kent Bilgi Sistemleri (KBS) 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), birçok farklı disiplin tarafından farklı alanlardaki 

uygulamalar için kullanılan; etkin, çok fonksiyonlu ve kapsamlı araçlar, yöntemler 

sunan önemli bir araç ve bilim olarak kabul edilmektedir (Çabuk vd. 2016; Wor-

boys ve Duckham 2004). Farklı alanlarda kolaylıkla kullanılıyor olması CBS tekno-

lojisinin de hızla gelişmesini sağlamış ve CBS tabanlı birçok mekânsal bilgi siste-

minin ortaya çıkmasına aracılık etmiştir. Ülkemizde de kullanım amacına uygun 

olarak isimlendirilen birçok CBS tabanlı mekânsal bilgi sistemi örneği bulunmak-

tadır. Bunlara örnek olarak Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Orman Bilgi Sistemi, 

Arazi İzleme Sistemi, Tarım Bilgi Sistemi verilebilir. Özellikle son 5 yıl içerisinde 

isminden en çok bahsedilen ve vatandaşlar tarafından kullanımı yaygınlaşan 

mekânsal bilgi sistemlerinin başında Kent Bilgi Sistemleri (KBS) gelmektedir. 

KBS, en sade şekliyle, kent ölçeğinde verilen yerel hizmetlerin planlanması, uygu-

lanması, güncellenmesi, sunumu ile hizmeti alan ve hizmetin gerçekleştirilmesine 

katkı sunan tarafların yetkileri dahilinde veri girişi, sorgulama, görüntüleme gibi 

temel işlemleri gerçekleştirebildiği bir CBS uygulamasıdır. Yomralıoğlu (2000) 

KBS’yi “kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum-karar verebilmek için 

ihtiyaç duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel 

bilgileri hızlı ve sağlıklı bir şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan, mekânsal bilgi 

sistemlerinden biri” olarak tanımlamaktadır. Kaya Bensghir ve Akay (2007), ben-

zer tanımlardan yola çıkarak KBS’yiCBS’nin kent ölçeğinde uygulaması olarak açık-

lamaktadırlar. Temel olarak KBS, kent sınırları içindeki pek çok farklı uygulama, 

yapılan proje ve değişik kurumlarca sunulan hizmetleri kapsayabilmektedir. Ül-

kemizde bu kapsamı daha iyi tanımlamak için KBS, yerel yönetimlerce sunulan 

hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik bir araç olarak belirlenmiş, KBS kurma 

görevi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

çerçevesinde belediyelere verilmiştir. Şüphesiz kent ölçeğinde hizmet sunan yerel 

yönetimlerden en önemlisi belediyelerdir. Bu anlamda belediyeler tarafından ku-

rulacak KBS, hem hizmetlerin doğru, hızlı ve etkin bir şekilde planlanması ve su-

numu, hem de vatandaşların bu hizmetlerden daha kolay yararlanması açısından 
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büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede KBS’nin sağlayacağı temel faydalar (Çabuk 

2016) aşağıdaki gibi özetlemektedir: 

 Tüm belediyecilik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan grafik ve sözel verilerin

teminini,  ilişkilendirilmesini ve paylaşılmasını sağlar.

 Hizmetlerin kentin mevcut durumuna, ihtiyaçlarına ve beklentilerine uy-

gun olarak planlanmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

 Belediyenin farklı birimleri/hizmetleri arasında koordinasyon ve eşgüdüm

sağlar.

 Zamandan, paradan ve işgücünden tasarruf edilmesini sağlar.

 Belediye hizmetlerinin hızlı, etkili ve doğru şekilde gerçekleştirilmesini

sağlar.

 Kentlilerin belediye hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlar.

 Kentlilerin kente ait bilgilere ulaşmasına aracılık ederek daha şeffaf ve ka-

tılımcı bir yönetimin gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

 Belediye ve kentli iletişimini geliştirir.

 Belediye dışındaki diğer kurumlarla bilgi/veri paylaşımı için uygun bir

platform oluşturur.

KBS’den sağlanan bu faydalar ülkemizdeki bir kısım belediyeler tarafından KBS 
uygulamalarının gerçekleştirilmesini hızlandırmış, ancak oluşturulan bilgi sistemi-
nin yapısı ve sistemin en önemli bileşeni olan mekânsal verilerin temin, dönüşüm 
ve paylaşım yöntemleriyle ilgili önemli farklılıkların bulunması aynen CBS alanın-
da olduğu gibi KBS için de ulusal anlamda standartların belirlenmesini sağlayacak 
kapsamlı bir projenin geliştirilmesine zemin oluşturmuştur. Bu çerçevede Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı CBS Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında Kent Bilgi Sis-
temi Standartlarının Belirlenmesi Projesi (TRKBİS) başlatılarak ulusal anlamda 
yerel yönetimlerin KBS çerçevesinde daha iyi hizmet sunmalarına yönelik önemli 
bir adım atılmıştır. 9 iş paketinden meydana gelen bu proje kapsamında yerel yön-
temlerce sunulacak KBS hizmetlerine yönelik belirli standartların ortaya konulma-
sı ve bu suretle KBS’nin tüm paydaşlarının (Şekil 1) hızlı, etkin ve verimli bir hiz-

met alması amaçlanmaktadır.  
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Şekil 1: KBS’nin paydaşlarıve KBS’den beklentiler (Çabuk 2016) 

Bu kapsamda standartları belirlenmiş ve ulusal düzeyde uygulanan bir KBS beledi-
yeler tarafından sunulan pek çok hizmetin doğru, hızlı ve etkili şekilde yerine geti-
rilmesi, bu hizmetlerin faydalanıcısı olan kişilerin ise KBS altında çalışacak uygun 
arayüzler vasıtasıyla söz konusu hizmetlere kolayca ulaşımına imkan verebilecek-
tir.  

Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde KBS çatısı altında farklı 
isimlerle mekânsal bilgi sistemleri oluşturulabilmektedir. Bunlar arasında Mezar-
lık Bilgi Sistemi, İmar Bilgi Sistemi, Yapı-Ruhsat Bilgi Sistemi vb. yer almaktadır. 
Yerine getirdiği temel fonksiyonlar itibariyle farklı şekillerde isimlendirilmesine 
rağmen tüm bu uygulamaların birer KBS, hatta CBS fonksiyonu olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Rekreasyon Kavramı ve Yerel Yönetimler 

İnsanların boş zamanlarını geçirmek için gerçekleştirecekleri etkinliklerle ilişki-
lendirilen rekreasyon (Karaküçük 1995), kişilerin günlük yaşamın stresinden 
uzaklaşmak ve doğa ile bütünleşmeleri, kendilerini zihinsel ve fiziksel olarak yeni-
lemeleri için önemli bir araçtır (Sezer ve Akova 2016). Rekreasyon ilk çağlardan 

Kent Bil-

gi Sistemi 

Belediye 

• Veri temini ve paylaşımı

• Etkili hizmet

planlaması ve

uygulaması

• Kurumlar/hizmetler arası koordi-

nasyon ve iletişim

• Veri temin, kayıt, analiz, güncelleme, sunum

ve paylaşım

• Temel müdürlük/birim faaliyetlerinin ger-

çekleştirilmesi ve kayıt altına alınması

• Farklı birimler ve uygulamalar arasında

entegrasyon

• Birimler arası koordinasyon ve eşgü-

düm

• Belediye hizmetlerine kolay erişim

• Kent bilgilerine kolay erişim

• Internet üzerinden başvuru ve işlem yapma

• Etkili, hızlı ve kolay iletişim
•

Paydaş 

Kurum 

Kentli 
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beri insanların dinlenmek ve eğlenmek amacıyla yaptıkları faaliyetlerle var olmaya 
başlamıştır (Pehlivanoğlu 1976). Her geçen gün gelişen rekreasyon faaliyetleri 
kapsamına ülkelerdeki yaklaşım ve kaynakların varlığına bağlı olarak eğlence, 
sanat, kültürel faaliyetler, dans, avcılık, balık tutma gibi serbest zaman etkinlikleri 
de dahil olduğu bilinmektedir. Ağılönü ve Mengütay  (2009)  ile Kesim (2006) bu 
serbest zaman etkinliklerini spor aktiviteleri, doğa aktiviteleri, kişisel gelişim akti-
viteleri, hobiler, güzel sanat etkinlikleri, fitness aktiviteleri, seyahat ve turizm, gö-
nüllü hizmet programları olarak sınıflandırmaktadır. Bu denli geniş bir yayılıma 
sahip olan rekreasyon,günümüzde birçok farklı alandaki araştırmanın da başlıca 
konusunu oluşturmaktadır (Davis 1963;Seymour 1973;Müderrisoğlu vd. 
2005;Şimşek ve Korkut 2009;Çağlayan Kaptanoğlu 2010;Erdoğan vd. 2013).  

Vazgeçilmez bir konu olan rekreasyonun pek çok tarafı vardır. Bunlar rekreasyonu 
planlayanlar, sunanlar ve gerçekleştirenler olarak değerlendirilebilir. İlgili mev-
zuat incelendiğinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde tanımlanan 
belediyelerin görev ve sorumlulukları içinde; parklar, yeşil alanlar ve turizm faali-
yetlerinin sayıldığı, madde 73’te ise kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında rek-
reasyon alanlarının oluşturacağı belirtilmektedir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye-
si Kanunu’nun 7. maddesi (m) bendinde ise “büyükşehirin bütünlüğüne hizmet 
eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kü-
tüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, iş-
letmek veya işlettirmek….” görev ve sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerine ve-
rilmiştir. Dolayısıyla Ağılönü ve Mengütay  (2009) tarafından da belirtildiği gibi, 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yerel yönetimlerin geniş halk kesimlerinin 
ilgisini çeken rekreasyonel aktiviteleri desteklemek ve halka sunmak konusunda 
önemli bir görevi bulunmaktadır. Tez vd. (2014) de yerel yönetim kuruluşları içe-
risinde yer alan belediyelerin, insanların serbest zamanlarını değerlendirmesi 
açısından bireye ve topluma destek verebilecek en önemli kuruluşlar olduğunu 
vurgulamaktadırlar. Benzer şekilde Uçar (2014), spor ve rekreasyon faaliyetleri-
nin, belde sakinleri için bir belediyenin yapabileceği en önemli hizmetlerden ola-
cağının altını çizmektedir. 

Bu çerçevede belediyelerin kanunla verilmiş olan görev, yetki ve sorumluluklarını 
da göz önüne alarak hizmet götürdüğü kişi, kurum ve kuruluşlar için doğru plan-
lanmış, talepleri karşılayan, faaliyet çeşitliliği mümkün olduğunca zenginleştirilmiş 
bir rekreasyon hizmeti sunmasının önemli bir gereklilik olduğu söylenebilir. Şekil 
1’de özetlenen bilgiler ışığında KBS’nin kurulumundan da sorumlu olan, bir başka 
deyişle KBS’nin asıl işletmeni sayılabilecek belediyeler, KBS’nin kendilerine sun-
dukları her türlü kolaylıktan yararlanarak, rekreasyon konusundaki zengin aka-
demik çalışma ve yetkili kurumların desteğini alarak sağlıklı bir planlama yapa-
bilme imkanına sahiptirler. Bunun yanı sıra kentlilerin ve süreli olarak kenti ziya-
ret eden ve sunduğu olanaklardan yararlanan kişilerin KBS ortamında rekreasyon 
faaliyetlerine yönelik doğru ve güncel bilgi alması, böylelikle kendi faaliyet planla-
malarını yapmaları da günümüzde önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Bu bağlamda bu bildiride,KBS’nin paydaşlarından olan kentlilerin/ziyaretçilerin 
KBS aracılığı ile bir kentin sahip olduğu rekreasyon olanaklarını farklı anahtar 
kavramlar çerçevesinde araştırabilmelerine, rekreasyon tercihlerini sağlıklı şekil-
de belirlemelerineetki eden ikincil faktörleri (ulaşım imkanları, ücretler, çevresel 
etkiler, dönemsel/zamansal kısıtlar ve şartlar vb.)inceleyebilmesine ve böylelikle 
tercihlerini uygun bir mekânsal bilgi sistemi vasıtasıyla hızlı ve etkili şekilde belir-
lemelerine olanak sağlayacak bir Rekreasyon Bilgi Sistemi (RBS) önerisi sunulmuş-
tur. 

YÖNTEM 

Bu bildiri kapsamında RBS olarak adlandırılan ve KBS desteğiyle yerel yönetimle-
rin oluşturduğu mekânsal veri tabanları kullanılarak gerçekleştirilecek kullanıcı 
analizlerinin yer alacağı bir öneri mekânsal bilgi sistemi tanıtılmaktadır. Bu amaç-
la, RBS’nin temel dayanağı olacak ve yerel yönetimler tarafından oluşturulması 
gereken verilerin nelerden oluştuğu, kullanıcıların RBS üzerinde hangi değişken-
lerle arama/araştırma yapabileceği, çıktı ürünlerin nelerden meydana gelebileceği 
tartışılacaktır. 

RBS sisteminin temel işleyişi şu bileşenleri kapsamaktadır: 

• Sistem web tabanlı olarak dizayn edilmiştir.

• Web tabanlı arayüz daha önceden kapsamlı bir şekilde hazırlanmış rekre-

asyon envanteri veritabanından bilgileri sağlamaktadır.

• Sistemde mekansal veriler (rota bilgisi) kullanıcının konum bilgilerini pay-

laşmasına izin verdikten sonra Google Maps üzerinden işlemektedir.

• Sistemdeki hesaplama aracı basit dört işlem hesabını yapabilen bir hesap

makinasının web tabanlı işletilmesi ile çalışmaktadır.

RBS sistemine ilişkin veritabanının oluşturulması sırasında izlenecek aşamalar ise 
şöyledir: 

• Sistemde ilgili yerel yönetimin başlıklarla sınırlandırılan rekreasyon akti-

vitelerine yönelik olarak mevcut rekreasyon alanlarının belirlenmiş değiş-

kenler üzerinden değerlendirilmesi ile elde edilecek mekan profil bilgisi-

nin derlenmesi,

• Derlenen profil bilgilerinin mevcut web ana şablonuna işlenmesi ve link

(bağlantı) verilmesi,

• Geçici, süreli veya günlük rekreasyon etkinlikleri için sisteme sürekli ola-

rak bilgi transferi yapılması,

• Özel sektöre ait mekanların profil bilgilerinin oluşturulabilmesi için profil

değişkenleri sabit olan bir kayıt sayfası hazırlanması. Ayrıca profil bilgile-
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rinin bulunduğu sayfalara kullanıcı değerlendirme ve yorum kısmı hazır-

lanacaktır. Böylece firmalar için ücretsiz bir reklam imkanı sağlanmış ola-

caktır. 

Belediyelerin Sunacağı Rekreasyon Faaliyetleri ve RBS 

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belir-
tilen temel görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde rekreasyon aktivitelerinin 
gerçekleştiği kent içi açık ve yeşil alanlarının belirlenmesi, planlanması, tasarlan-
ması, yönetilmesi ve hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması işleri büyük 
oranda belediyelerce yapılır veya yaptırtılır. Alanın niteliği göz önüne alındığında 
şüphesiz bir takım faaliyetlerin gerçekleşmesine (balıkçılık, avcılık vb.) yönelik izin 
ve denetimler faklı kamu kuruluşlarının yetki alanına girebilmektedir. Ancak her 
ne olursa olsun kendi hizmet sınırları içerisindeki tüm mekanların grafik ve grafik 
olmayan verilerine yönelik bir vertiabanını oluşturmak etkin bir hizmet planlaması 
ve sunumu için şarttır. 

Bu çerçevede parklar, rekreasyon alanları ve farklı aktivitelerin gerçekleştirildiği 
açık alanlara ait tüm mekânsal ve mekânsal olmayan bilgilerin güncel bir şekilde 
KBS mimarisi içinde oluşturulması önemlidir. Dolayısıyla belediyelerin oluşturaca-
ğı birveritabanı içerisinde aşağıdaki verilerin/bilgilerin yer alması kurulacak RBS 
için önemlidir: 

 Parklar, rekreasyon alanları, açık alanlar, spor alanları, meydanlar vb. için

alan sınırları, adres bilgileri ve özellikleri,

 Söz konusu alandaki kısıtlar/yasaklar ve alanda gerçekleştirilebilecek faa-

liyet türleri,

 Alanlardaki mevcut tesis ve altyapılara ilişkin güncel bilgiler,

 Ulaşım ağı ve ulaşıma yönelik diğer bilgiler (ulaşım türleri, süreleri, mali-

yetleri, ulaşım haritası, mevcut veya seçilebilecek bir konumla rekreasyon

alanı arasında güzergah hesaplama vb.),

 Alanın kullanımıyla ilişkili ücret bilgileri,

 Alanın kullanıma açık/kapalı olduğu zaman bilgileri,

 Alanla ve gerçekleştirilecek faaliyetle ilişkilendirilebilecek diğer bilgiler

(hava durumu, riskler, karbon salımı hesabı hesaplama vb.),

 Alana ait vektörel haritalar, uydu görüntüleri, tanıtıcı özet bilgiler,

 İhtiyaç halinde alanın topoğrafik durumu, bitki örtüsü, hayvan varlığı, alan

içindeki koruma alanları gibi özelliklere ait tüm grafik ve sözel bilgiler.

Söz konusu veriler/bilgiler kullanıcıların RBS ile neleri sorgulayabileceklerini be-
lirleyen girdilerdir. Bu nedenle öncelikle RBS’nin yeteneklerinin kapsamı ve bele-
diyelerin bu çerçevede kentlilere/ziyaretçilere sunmak istediği hizmetin zenginliği 
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veritabanına eklenecek verilerin niteliği ve niceliğini belirleyen en önemli unsur-
dur. 

Kullanıcıların RBS’den Beklentileri 

Rekreasyonu gerçekleştirecek kişiler tercihlerini farklı faktörleri esas alarak belir-
leyebilmektedirler. Bunlar arasında aşağıdakiler sayılabilir: 

 Faaliyet türlerine göre (spor faaliyetleri, kampçılık, piknik, gezinti, kuş

gözlemi vb.) rekreasyon alanının seçilmesi

 Farklı maliyet unsurlarına göre (alana giriş ücreti, yol masrafları, yapılacak

faaliyete yönelik belirlenebilir ek masraflar vb.) rekreasyon alanının se-

çilmesi

 Ulaşım imkanlarına ve mesafeye göre rekreasyon alanının seçimi

 Mevcut tesis ve altyapıların varlığına göre rekreasyon alanı seçimi

 Alanın genel özelliklerine ve kısıtlara göre rekreasyon alanı seçimi

 Faaliyet zamanına göre rekreasyon alanı seçimi

 Çok sayıdaki kritere göre rekreasyon alanı seçimi

Bu tercih faktörlerinin yanı sıra kullanıcıların seçtikleri alana ait genel bilgileri 
edinebilmesi, alana yönelik görsel içeriklere erişebilmesi, alana ulaşım güzergahla-
rını oluşturabilmesi, kullanıcı yorumlarına erişebilmesi ve yorumlarda bulunabil-
mesi faydalı olacaktır. 

TASLAK UYGULAMA 

Bu kısımda öncelikli olarak RBS’nin giriş ve anasayfasının sisteminin nasıl çalışa-
cağına ilişkin bir önizleme örneği verilmiştir. Söz konusu örnek Şekil 2’de görül-
mektedir. Sonrasında RBS’ye ait hangi envanter bilgilerinin veritabanında toplana-
cağı teorik olarak Eskişehir – Musaözü Mesire alanı örneği üzerinden örneklenmiş-
tir. Bu çerçevede Şekil 3’de Musaözü Mesire Alanı hakkında tanıtıcı bilgileri de 
içeren ve öneri bir RBS üzerinde kullanıcılar tarafından görüntülenebilecek bir 
ekran görseli verilmiştir. Şekil 4 ve Şekil 5 ise kullanıcıların hedef destinasyona 
ulaşım sağlamada yapabilecekleri maliyet hesap ekranını örneklemektedir. 
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Şekil 2: RBS AnasayfaArayüzü 
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Musaözü Mesire Alanı 

Tanıtım: Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde Merkez İlçe’ye 21 km uzaklıkta 50 hek-
tar büyüklüğünde bir piknik alanıdır. DSİ sulama göletinin çevresinde oluşturulan 
dinlenme alanından günübirlik yararlanılabilir. 1967 yılında tesis edilmiştir. Kara-
çam, meşe, söğüt ve ardıç türlerinden oluşan yeşil örtüsü ve olta balıkçılığına im-
kan veren sazan, yayın, kerevit bulunan göleti, dinlenme yerinin doğal değerleridir. 

Hizmet İmkanları: Otel, su sporları ve sürüş araçları kiralama, kafeterya, resto-
ran, piknik alanı ve malzemeleri kiralama 

Taşıt Parkı: Var 

Açılış / Kapanış Saatleri: 07:00 – 21:00 

Toplu Ulaşım: Var (64 siyah Odunpazarı – Çanakkıran). Tarife için tıklayınız. 

Rekreasyon Fırsatları: Doğada yürüyüş/koşu, bisiklet,  tırmanma, olta balıkçılığı, 
piknik, mangal, rahatlama (relaxing), orman toplayıcılığı, zorlu arazi yolunda sürüş 
deneyimi, ATV sürüş deneyimi, kano, su bisikleti, sırt çantalı tur (backpacking), 
orman ve kır oyunları 

*Kırmızı renkte yazılı aktiviteler 01.05.2015 – 30.09.2015 tarihleri arasında mev-
cuttur.

Giriş Ücreti: yaya (3 TL) - araba (10 TL) 

Ek Hizmet Ücretlen-

dirme: 

 Piknik masası (6 kişi-

lik)

5 TL 

 Hazır Mangal 5 TL 

 Hamak 2 TL 

 ATV kiralama (saat) 30 TL 

 Kano (saat) 15 TL 

 Su Bisikleti (saat) 15 TL 

 Bisiklet (saat) 5 TL 

 Semaver çay 10 TL 
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Ulaşım Hesaplama Aracı 
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Şekil 3:Musaözü Mesire Yeri Tanıtım Ekranı 

Aktivite Maliyeti Hesaplama Aracı 

Aktiviteye Katılacak Kişi 

Sayısı 
4 

Ek Hizmet Ücretlendirme 

 Piknik masası (6 kişilik) 

 Hazır Mangal 

 Hamak Ο 

 ATV kiralama (saat) Ο 

 Kano (saat) Ο 

 Su Bisikleti (saat) Ο 

 Bisiklet (saat) Ο 

 Semaver çay 

Ulaşım Şekli 
Otobüs 

Otomobil Ο 

Bu Aktivite İçin Toplam Masraf: 40 TL 

(Masraf aktiviteye katılan kişi sayısı toplamı baz alınarak; gidiş ve dönüş ula-

şım ücreti,  giriş ücreti ve talep edilen ek hizmetlerin toplamından oluşmakta-

dır. ) 

Hesapla 
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Bulunduğunuz konumdan otobüs durağına ulaşım 

Şekil 4:Musaözü Mesire Yeri Ulaşım ve Aktivite Hesaplama Ekranı - 1 

Aktivite Maliyeti Hesaplama Aracı 

Aktiviteye Katılacak 

Kişi Sayısı 
4 

Ek Hizmet Ücretlen-

dirme 

 Piknik masası (6 kişilik) 

 Hazır Mangal 

 Hamak Ο 

 ATV kiralama (saat) Ο 

 Kano (saat) Ο 

 Su Bisikleti (saat) Ο 

 Bisiklet (saat) Ο 

 Semaver çay 

Ulaşım Şekli 

Otobüs Ο 

Otomobil 
Ο Dizel 

 Benzin

Hesapla 
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Ο Lpg 

Bu Aktivite İçin Toplam Masraf: 43,04 TL 

*Masraf aktiviteye katılan kişi sayısı toplamı baz  alınarak; gidiş ve dönüş yakıt
ücreti,  giriş ücreti ve talep edilen ek hizmetlerin toplamından oluşmaktadır.

*Yakıt ücreti 1.6 motor standart bir arabanın şehiriçi ortalama km başına tükettiği
yakıt üzerinden hesaplanmıştır. Değişiklik gösterebilir

Bulunduğunuz konumdan Varış Noktasına Uzaklık 

Şekil 5:Musaözü Mesire Yeri Ulaşım ve Aktivite Hesaplama Ekranı - 2 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

RBS’nin kentte vatandaş, belediye, hatta özel sektör arasında rekreasyon hizmetle-
rinin daha kolay, kullanıcıların tercih ve isteklerini kolaylaştırıcı ve rekreasyon 
hizmet kalitesini artırıcı etkisi olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanı 
sıra RBS, bir kentte yer alan rekreasyon etkinlik ya da aktivitelerinin (fırsatlarının) 
bütüncül biçimde bir sistemde görülmesi, bu yolla vatandaşın etkinlik tipolojisi, 
mekan tercihleri ya da bütçeleri doğrultusunda boş zamanlarını değerlendirmesi-
ne fayda sağlayacaktır. Söz konusu sistem ile birlikte yerel yönetimler ellerindeki 
imkanları bir veritabanında saklama şansı bulacaklardır. Bu anlamda sadece RBS 
için değil; aynı zamanda planlama, düzenleme gibi faaliyetler içinde aktif veritaba-
nını kullanabileceklerdir.  
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RBS, içerik olarak pek çok tüzel kişilik tarafından kullanılabilecektir. Sağladığı 
imkanlar bakımından hem bir kentin tüm rekreatif imkanlarının vatandaş tarafın-
dan bilinmesine hem de söz konusu imkanlara nasıl ulaşabileceği ve hangi maliyet-
le bu imkanın deneyimlenebileceğini göstermesine olanak sağlayacaktır. Bu an-
lamda pek çok kurum ve kuruluş tarafından kullanılabilecek bir sistemdir. Bu ku-
rumlar büyükşehir ve il belediyeleri, büyük ilçe belediyeleri, il gençlik ve spor il 
müdürlükleri, bağımsız sivil toplum kuruluşları olarak sıralanabilir. Diğer taraftan 
ülkemizde rekreasyonun kurumsallaşma bakımından oldukça zayıf olduğu bilin-
mektedir. Bu anlamda pek çok gelişmiş ülkede genel müdürlük seviyesinde ulusal 
rekreasyon kurumu bulunmaktadır. Dolayısıyla RBS gibi sistemlerin kullanımı bu 
tip kurumsallaşmalara da katkı sağlayabilecektir. 
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ÖZ 

Rekreasyon planlamasının başarıya ulaşabilmesi için rekreasyonel alan kullanıcıla-
rının görüşleri önem arz etmektedir. Bu çalışmada,Bendimahi Havzası (Van) örne-
ğinde yapılan anket ve harita üzerinde işaretlemeler ile kullanıcıların, rekreasyon 
alan tercihleri, bu alanların fiziksel özellikleri ile kullanıcıların sosyo-kültürel özellik-
leri arasında ilişkiler ve rekreasyona verilen önemin mekansal dağılımı tanımlan-
maya çalışılmıştır. Katılımcılardan rekreasyonel tercihleri ve rekreasyonel açıdan 
önem verdikleri alanları önem düzeyine görepuanlayarak, harita üzerinde belirtmesi 
istenmiş ve elde edilen veriler,istatiksel testler ve coğrafi bilgi sistemi üzerinde 
mekânsal analizler ile incelenmiştir. Sonuçlar Muradiye ve Çaldıran ilçe merkezleri 
ile suya yakın alanların rekreasyonel açıdan daha çok tercih edildiğini,  kırsal alan-
da rekreasyon ile cinsiyet ve eğitim durumu değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunduğunu göstermektedir. Bu kapsamda, rekreasyonel alan planlamasında katı-
lımcı yaklaşımlara ve kırsal alanlardaki rekreasyon alanlarının altyapısının güçlendi-
rilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. 

Anahtar sözcükler:katılımcı haritalama, rekreasyon değeri, kırsal peyzajlar, kültürel ekosis-
tem hizmetleri

GİRİŞ 

Toplumlar farklı tipteki peyzajlardan, ekolojik, ekonomik ve sosyo- kültürel boyut-

ta, soyut ve somut nitelikte çok çeşitli faydalar sağlamaktadırlar. Rekreasyon, in-

sanların kırsal ya da kentsel, doğal ya da kültürel peyzajlardan sosyo-kültürel ve 

psikolojik boyutta sağladığı, çok yönlü yararlarından sadece bir tanesidir. Ekosis-

tem hizmetleri kapsamında önemli bir kültürel ekosistem hizmet tipi olarak sınıf-

landırılan rekreasyon (MEA 2005; TEEB 2010): “insanların doğal ya da kültürel 
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ekosistemlerden sağladığı memnuniyet/haz” olarak tanımlanmaktadır (MEA 2005; 

TEEB 2010; Maes vd. 2011). (Karaküçük (1997)’ye göre rekreasyon bir boş zaman 

aktivitesidir ve insanların gönüllü olarak katıldıkları, eğlence ve tatmin güdü ve 

ihtiyaçlarını karşıladıkları, bireysel ve grup halinde yapılan, dinlenmeyi, eğlenmeyi, 

bilgi ve becerilerin gelişimini sağlayan ve insanın iyi olma halini korumasına yar-

dımcı olan bir etkinliktir (Sağcan 1986, Karaküçük 1997). Bu bağlamda, farklı eko-

sistem özellikleriyle peyzajlar, dış mekan rekreasyonuna olanak sağlayarak, birey-

lerin ve toplumun fiziksel ve psikolojik iyi olma haline önemli katkılardabulunmak-

tadır. 

Kent içindeki ve/veya kent dışındaki doğal alanlar, diğer pek çok yararına ek ola-

rak, insanların; boş vakitlerini, dış mekan rekreasyonu ile değerlendirmesine ola-

nak sağladığından, kentliler ve kent dışında, kırsal alanlarda yerleşmiş insan toplu-

lukları için rekreasyonel alan işlevi görmektedirler. Rekreasyon insana ilişkin bir 

konu olduğundan, insan kadar karmaşık bir etkinliktir. Bu yüzden kişilerin ve top-

lumlarınrekreasyon tercihleri üzerinde, sosyo-kültürel ve demografik özellikler, 

fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlar ile fiziksel çevrenin özelliklerinden oluşan karmaşık 

bir faktörler bütünü etkilidir.Öyle ki, dış mekan rekreasyonunda peyzajın fiziksel 

özellikleri ile bağlantılı fırsatlar ya da kısıtlar kadar,bu özelliklerin insanlar tara-

fından algılanışı ile peyzaj öğelerinin kültüre, gruba ve/veya kişiye özgü anlamları 

da etkili olabilmektedir (Hunziker vd. 2007; Kienast vd. 2012).  

Daniel vd. (2012)’ye göre rekreasyon, peyzaj - insan etkileşimin anlaşılmasında ve 

peyzaj yönetimine önemli bilgiler sunan; peyzaj, bireyler ve toplum arasında bağ-

lantı noktası niteliğindedir.İnsanların büyük bir kısmı, geniş kitleler tarafından 

tanınan, popüler, olağanüstü peyzajları belki de hayatları boyunca hiç görmeden, 

gündelik yaşamlarını çevreleyen peyzajlarda ömrünü tamamlamaktadır. Bu tür 

peyzajlar olağanüstü özellikleri olmasalar da, Plieninger vd. (2013) tarafından da 

belirtildiği gibiinsanlar, gündelik yaşamlarını geçirdikleri peyzajlara ve yaşadıkları 

yerin yakınındaki doğal alanlar da çok çeşitli kültürel işlev ve değer yüklemektedir. 

Casado-Arzuaga vd. (2013) tarafından belirtildiğine göre, çoğu rekreasyon faaliye-

tinin gerçekleşebilmesi; altyapıya, erişilebilirliğe ve diğer faktörlere bağlı olduğu 

gibi, peyzajın doğal fiziksel özellikleri de rekreasyon üzerinde etkilidir (Ada-

mowichzvd. 2011). 

Günümüzde hala, özellikle Türkiye’de, diğer ekosistem ve peyzaj hizmetlerinde 

olduğu gibi, peyzajların sağladığırekreasyonel yararlarda çoğunlukla ekonomik 

değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmektedir. Bu durum rekreasyon plan-

lamasında sosyal değerlendirmenin eksik kalmasına neden olurken, peyzaj-

rekreasyon ve toplumarasındaki olumlu etkileşimlerin gelişmesini engelleyebil-

mekte, kullanıcıların rekreasyonel alan tercihlerinin  karar verme süreçlerinde 

ihmal edilmesi ile sonuçlanmaktadır.  Oysa insanların peyzaja yüklediği anlamların 
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ve değerlerin alan kullanım kararlarına yansıtılması, rekreasyon planlama ve yöne-

tim uygulamalarının başarısına, rekreasyon deneyiminin iyileşmesine ve rekreas-

yonel alanların sahiplenilerek, geleceğe aktarılmasına da önemli katkılar sağlaya-

bilmektedir (Bryanvd. 2010).  

Rekreasyonda kullanıcı değerlerinin ve tercihlerinin öneminin anlaşılması, rekre-

asyonun katılımcı bir yaklaşımla, analizi ve değerlendirilmesine imkân veren yön-

temlerin geliştirilmesinin önünü açmıştır (Chanvd. 2012; Casado-Arzuagavd. 2013; 

Bollvd. 2014) ve son 10 yılda yapılan çalışmalarda, toplumsal değerleri dikkate 

alan katılımcı yöntem ve ilgili araçlar kullanılmaya başlanmıştır(Fagerholmvd. 

2012,Kienastvd.2012,Raymondvd. 2009,Sherrousevd. 2011,Nahuelhualvd. 2013). 

Günümüzde Türkiye’de peyzaj araştırmaları alanında rekreasyonkonusundaki 

çalışmalar çoğunlukla; rekreasyon potansiyeli (örn:Güngör ve Aslan 2003; Şimşek 

ve Korkut 2009),rekreasyonel eğilim ve talepler (örn: Mansuroğlu 2002; Önder 

2003; Müderrisoğlu ve Uzun 2004) rekreasyonel alanlarda görsel peyzaj kalitesi ve 

değerleri (örn: Erduran ve Cırık 2011; Polat vd. 2011; Özhancı ve Yılmaz 2011), 

rekreasyonel alan kullanım ölçütleri ve uygunluk analizleri (örn: Aktenvd. 2009; 

Erdoğan vd. 2013) ve rekreasyon taşıma kapasitesi (Sayan vd. 2012, Dağ 2016) 

gibi konularda yoğunlaşmaktadır. Ülkedeki bu zengin araştırma yelpazesine rağ-

men, kırsal peyzajlarda yaşayan yöre halkının ya da bu alanları ziyaret eden kişile-

rin söz konusu peyzaja yükledikleri rekreasyonel önemin ve bu önemin alanın 

hangi özellikleri ile ilişki olduğu konusundaki katılımcı yöntem ve araştırmalara 

yeterince yer verilmediği görülmektedir.  

Bu çalışmada, kırsal alanlarda rekreasyon planlaması süreçlerine yöre halkının 

görüş ve değerlendirmelerinin yansıtılmasına bir örnek olarak, katılımcı çalışmala-

ra katkı sağlamak üzere, Bendimahi Havzası’nda yaşayan yöre halkının, Havza’ya 

rekreasyon bakımından yüklediği değer incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmada 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

 Bendimahi Havzası’nda yaşayan yöre halkının sosyo-demografik özellikleri, dış
mekan rekreasyonuna verilen önemi nasıl etkilemektedir?

 Bendimahi Havzası’nda yaşayan yöre halkı dış mekan rekreasyon faaliyetlerini
Havza’da nerede gerçekleştirmektedir?

 Havza’da dış mekan rekreasyonu için kullanılan alanların yöre halkı için önem
düzeyi nedir?

 Havza’da yöre halkının rekreasyon açısından önem verdiği alanların biyofiziksel
özellikleri nedir?

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221204161400165X#bib6
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YÖNTEM 

Çalışma alanı 

Van Gölü Havzası’nın alt havzalarından biri olan Bendimahi Havzası, Van Gölü’nün 

kuzeydoğusunda yer almaktadır. BendimahiHavzası, Van Gölü Havzası’nın en uzun 

ve yüksek debili akarsularından biri olan Bendimahi Çayı’nın drenaj alanıdır. Yak-

laşık 90 km uzunluğunda olan Bendimahi Çayı, kaynaklarını, Tendürek ve Sarıçiçek 

volkanik kütlelerinin kuzey yamaçlarındanve doğuda, Türkiye-İran sınırında yer 

alan Esengöl Dağı’nın batı yamaçlarından almaktadır. Çay, Muradiye Şelalesi’ni 

geçtikten sonra Muradiye Ovası’na girerekMuradiye ilçesinin güneydoğusundaVan 

Gölü’ne dökülmektedir (Şekil 1). 1641m ile 3465m arasında, yüksek ve engebeli 

bir topoğrafyaya sahip olan Havza’da karasal iklim hakimdir.Bendimahi Ça-

yı’nınKarahan Köyü mevkiinde Van Gölü’ne döküldüğü alanda, Bendimahi Deltası 

yer almaktadır. Yaklaşık 5.4 km²'lik bir alanı kaplayan; endemik bir balık türü olan 

İnci kefalinin (Chalcalburnustarichi) en önemli üreme alanlarından biri olan Delta, 

nadir ve nesli tehlike altında olan sulak alan bitkileri ve su kuşları bakımından 

ulusal ve uluslararası öneme sahip bir sulak alan ekosistemidir (Grimmett 2010; 

Çelik ve Durmuş 2017).Havza’nın nüfusu, Muradiye ve Çaldıran ovası düzlüklerin-

de, yer alan Muradiye ve Çaldıran ilçe merkezleri ile bunların yakın çevresinde 

yoğunlaşmıştır. Araştırmanın gerçekleştiği 2016 yılında çalışma alanının nüfusu 

yaklaşık olarak 117 000’dir (TUİK 2016).  

Veri toplama araçları 

Bendimahi Havzası’nda yaşayan yöre halkının alandan rekreasyon amaçlı yarar-

lanmasının ve alana rekreasyon açısından yükledikleri önemin belirlenmesi ama-

cıyla niceliksel ve mekânsal veri elde etmek üzere iki bölümden oluşan anket for-

mu kullanılmıştır. Anket uygulaması, Van’ın Çaldıran ve Muradiye ilçe sınırlarında 

yer alan Bendimahi Havzası’nda, güvenlik sorunlarının ulaşım ve erişimi engelle-

mediği, 25 köy ve iki ilçe merkezinde, 2015-2016 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 

Uygulamaya, proje alanında yaşayan, alanı kullanan ve alanın yönetiminden so-

rumlu olan, anket sorularını cevaplamayı kabul eden, 17-82 yaşlar arasındaki, 

kadın ve erkeklerin oransal olarak eşit dağılım gösterdiği, toplam 348 kişi katılmış-

tır. Anket uygulaması, katılımcıların bulundukları ortamda yüz yüze görüşmeler 

yapılarak gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 1. Bendimahi Havzası’nın coğrafi konumu ve sayısal yükseklik modeli 

Anket formunun ilk bölümünde; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, gelir, mesleği, ekono-

mik faaliyetler, yaşanılan yer, ikamet süresi, çalışma durumu demografik özellik-

lerle ilgili sorular yer almıştır. Anket formunun ikinci bölümü; katılımcıların rekre-

asyon faaliyetini gerçekleştirdikleri yerlerin ve bu yerlere atadıkları önemin belir-

lenmesini ve mekânsal olarak haritalanmasını sağlayacak verilerin elde edilmesine 

yöneliktir. Bu kapsamda katılımcılardan, “Bu alanlar, dış mekan rekreasyon (yürü-

yüş, piknik, yüzme, avcılık, balık tutma vb.) faaliyetlerine imkan vermesi bakımın-

dan benim için değerlidir” ifadesinin karşılık bulduğu alanları, renkli A3 formatın-

daki Google Earth görüntüleri üzerinde, önem düzeyine göre 100 üzerinden puan-

layarak işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcıların işaretlemeleri ve puanlamaları, 

her bir anket çalışması sonrasındaaraştırmacılar tarafından, anket formunun ilgili 

bölümüne nitel ve ArcMap 10 ortamına sayısal olarak işlenmiştir.  

Sosyo-kültürel ve demografik özellikler ve rekreasyon değeri arasındaki 
ilişkilerin analizi  

Anket çalışması ile elde edilen veriler için One-SampleKolmogorov-Smirnov Test 

ile normallik sınaması yapılmıştır. Anket katılımcılarının betimleyici karakteristik-

leri ile rekreasyon değerinin alan genelinde ve peyzaj karakter alanlarındaki dağı-

lımlarını belirlemek için frekans analizi yapılmıştır. Katılımcılarının, cinsiyet, yaş, 

ikamet süresi gibi bireysel ve deneyimsel özellikleri ile rekreasyona verdikleri 

önem ortalamaları arasında farklılıkların olup olmadığı, bağımsız gruplar için t 

testi ve varyans (ANOVA), Kruskal Wallis analizi ve Ki-Kare testleri ile incelenmiş-

tir.  
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Rekreasyon değerinin haritalaması ve analizi 

Anket çalışması ile rekreasyon değerine ilişkin toplanan mekânsal veriler (X,Y 

koordinatları) ve bunların önemine ilişkin puan verileri, ArcMap 10 programına 

aktarılarak 3 boyutlu veri seti elde edilmiştir. Rekreasyon değeri ile ilgili sorulara 

verilen cevapların (puanların), Havza’nın diğer peyzaj değerlerine verilen önem 

puanları ilekarşılaştırılabilir olması için her bir peyzaj değeri puanı, en yüksek ve 

en düşük değerlerine göre standardize edilmiştir. Böylece Bendimahi Havza’sında 

yöre halkının hangi peyzaj işlevinden daha çok/daha az yarar sağladığı ve hangisi-

ne daha çok/daha az değer verdiğinin, aynı zamanda da bu yarar ve değerin 

mekânsal boyutta belirlenebilmesi ve karşılaştırılabilmesi sağlanmıştır. 

Çalışmada, Alessa vd. (2008) ve Zhu vd. (2010)’de kullanılan yöntemlerden yarar-

lanılarak, rekreasyon değerinin mekânsal dağılımı;rekreasyon için önem verilen 

alanların ve bu alanların önem puanlarının önceden kullanıcı tarafından belirlenen 

ideal alan büyüklüğüne göre oranlandığı ve bu alan büyüklüğünün aynı zamanda 

analiz edilecek en uzak mesafeyi ifade ettiğikernelyoğunluk analizi kullanılarak 

belirlenmiştir. Bu kapsamda, projede incelenen peyzaj değerlerinin önemini sap-

tamada, anket sorularına verilen cevapların haritalanması ve analizi, dört temel 

işlem içermektedir. Bunlar; i) peyzaj değeri puanları ve nokta konumlarının ilişki-

lendirilmesi, ii) kernel yoğunluk analizleri, iii) bulanık veri standardizasyonudur. 

Analiz ve Bulguların Yorumlanması 

Anket katılımcılarının demografik özellikleri 

Anket uygulamasına katılan 348 katılımcının %59,2 si erkek, % 40,8’i kadındır ve 

bu kişilerin%80,5’i evli, %17.82’i bekâr, %1,7’si ise duldur. Anket katılımcılarının 

yaşları ile ilgili tanımlayıcı karakteristikleri incelendiğinde, %24’ünün 39-49 yaş, 

% 24’ünün 17-27 yaş, %20’sinin 28-38 yaş, %19’unun 50-60 yaş aralıklarında ve 

% 13’ünün ise 60 yaşından büyük olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim du-

rumu incelendiğinde, %30’unun okur-yazar olmadıkları, %4’ünün ise diplomasız 

okur-yazar olduklarını tespit edilmiştir. Anket katılımcılarının %33’ü ilkokul, 

%12’si lise, %11’i ise üniversite mezunudur. Katılımcıların, araştırma alanındaki 

ikamet süreleri incelendiğinde; %8’inin 1-10 yıl, %32’sinin 11-30 yıl, %35’inin 31-

40 yıl, %31’inin 41-60 yıl, %12’sinin ise 60 yıldan daha uzun süre Bendimahi Hav-

zası’nda ikamet ettiği tespit edilmiştir. Anket katılımcılarının başlıca geçim kaynağı 

tarımsal üretimdir. Katılımcıların %66’sı, yıllık gelirlerinin, ihtiyaçlarını karşıla-

mada yetersiz olduğunu, % 27’si ise yeterli olduğunu ifade etmiştir. 
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Bendimahi Havzası’nda rekreasyon değerinin demografik özellikler ile 
ilişkisi 

Rekreasyona verilen önemin cinsiyet açısından farklılık gösterip göstermediğini 

tespit etmek için yapılan t testi analizi sonuçlarına göre, kadın ve erkekler tarafın-

dan rekreasyona verilen ortalama puanlar arasında fark bulunmaktadır (p< 0.05). 

Buna göre, ankete katılan erkekler için rekreasyon, kadınlar için olduğundan daha 

önemlidir. Rekreasyon değerinin yaş gruplarına göre anlamlı olarak değişip de-

ğişmediğini belirlemek amacıyla katılımcı sayısının yetersizliğinden dolayı non-

parametrik test olan Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, an-

ket katılımcılarınınrekreasyonaveridiği önem, yaş grupları açısından anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir (p>0.05).Varyans analizi sonuçlarına göre rekreasyona 

verilen önem, katılımcıların eğitim düzeylerine göre farklılık göstermektedir 

(p<0.05). Buna göre anket katılımcılarından, diplomasız okur-yazar, üniversite ve 

lisansüstü düzeyinde eğitimli olanlar diğer eğitim seviyesindeki kişilere göre, Ben-

dimahi Havzası’na rekreasyon açısından daha yüksek önem vermektedir. Rekreas-

yon değerinin, katılımcıların ikamet süresine göre farklılık gösterip göstermediğini 

test etmek amacıyla yapılan varyans analizi (F testi) sonuçlarına göre,  rekreasyo-

na verilen önemin ikamet süresine göre farklılık göstermeği tespit edilmiştir 

(p>0.05). Gelir düzeyinden memnuniyeti gösteren kategorilerdeki katılımcı sayıla-

rının yetersiz olması nedeniyle, anket katılımcılarının gelir düzeyinden memnuni-

yet durumları ile rekreasyona verdikleri önem arasında bir fark olup olmadığının 

incelenmesi için Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Kruskal Wallis sonuçlarına 

göre, rekreasyona verilen önem, katılımcıların gelirden memnuniyet düzeylerine 

göre farklılıklar göstermemektedir. 

Bendimahi Havzası’nda rekreasyon değerinin alanın biyo-fiziksel peyzaj 
özellikleri ile ilişkisi 

Arazi formu ve rekreasyon değeri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, engebeli-

ovalık alanların birinci sırada ve az engebeli ovaların ise ikinci sırada yüksek puan 

aldıkları tespit edilmiştir. Arazi örtüsü/alan kullanımı ve rekreasyon değeri ara-

sındaki ilişkiler incelendiğinde, rekreasyon açısından yerleşim alanlarına yüksek 

önem verildiği, yerleşim alanlarından sonra ise su yüzeyi ve su kıyılarına önem 

verildiği belirlenmiştir. Rekreasyon açısından önem verilen yerler ve bu yerlerin 

denizden yükseklikleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, denizden yüksekliği 

1650-2000 m olan yerlerin,rekreasyon değerinin yüksek olduğu tespit ediliştir. 

Sudan uzaklık ve rekreasyon için önem arasındaki ilişkiler incelendiğinde katılım-

cıların, suya uzaklığın 0-1500 m arasında olduğu yerlere rekreasyon için yüksek 

önem verdiği belirlenmiştir. Rekreasyon için önem verilen alanların ana yoldan 

uzaklıkları incelendiğinde ise; ana yoldan 0-1500 m uzaklıktaki yerlerin, rekreas-

yon açısından yüksek önem verilen alanlar olduğu tespit edilmiştir. 
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Bendimahi Havzası’nda rekreasyon değerinin mekânsal ifadesi 

Anket verilerine göre katılımcılar için rekreasyon değeri yüksek alanlar arasın-

da;Muradiye Şelalesi,Van Gölü kıyısı,Çaldıran Merkez,Muradiye Merkez,Bendimahi 

Deresi ve kolları, yaylalar ve ev bahçeleri yer almaktadır. Katılımcılar, doğal alan-

larda piknik, yüzme ve gezinti gibi aktiviteleri gerçekleştirirken ve ilçe merkezle-

rinde alış-veriş yaptıklarını belirtmişlerdir. 

Sonuç ve Tartışma 

Bu çalışmada, kırsal alanlarda yaşayan yöre halkının, yaşadıkları çevrede dış me-

kan rekreasyonu kapsamında kullandıkları ve değer verdikleri alanların katılımcı 

bir yaklaşımla belirlenmesine yönelik bir yöntem sunulmuştur. Katılımcı haritala-

ma çalışmasından elde edilen verilerin, anket katılımcılarının sosyo-demografik 

özellikleri ve alanın fiziksel peyzaj özellikleri ile ilişkilendirilmesi ile Bendimahi 

Havzası’nda rekreasyon tercihi etkileyen sosyo-kültürel ve fiziksel peyzaj özellikle-

ri hakkında fikir sahibi olunmuştur. Bulguların bir kısmı alana özgü olsa da, çalış-

ma, kırsal peyzajların rekreasyonel değeri, peyzajın sosyo-kültürel ve fiziksel ka-

rakteristikleri arasındaki bağlantılara ışık tutmakta, rekreasyon-toplum/birey-

peyzaj arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında önem arz etmektedir. 

Şekil 2. Bendimahi Havzası rekreasyon değerinin 

mekansal dağılımı ve önem düzeyi 

Anket katılımcılarının sosyo-kültürel özellikleri ve rekreasyona verdikleri önem 

arasındaki ilişkiler, Havza’da yaşayan erkeklerin, alanın rekreasyon olanaklarından 

kadınlardan daha çok yararlandığını göstermiştir. Bu durumHenderson ve Bia-

leschki (1991) ve Wearing ve Wearing (1988)’da belirtildiği gibi, erkek egemen 

toplumlarda kadının, öncelikle eş ve anne olarak, kendinden önce ailesini düşüne-

rek sürdürdüğü yaşam örüntüsünde, boş zaman faaliyetlerini gerçekleştirme hakkı 

olmadığını düşünmesi ile ilgili olabilir. Ankete katılan kadınların, tek başına ya da 

kadın arkadaşları ile alanın açık hava rekreasyonel değerlerinden yararlanmasına 

engelleyen bir diğer faktör ise, Henderson (1991)’de belirtildiği gibi, saldırı ve 

taciz korkusu gibi psikolojik kısıtlamalarda olabilir. Bulgular ayrıca diplomasız 

okur-yazarlar ile yükseköğrenim görenlerin, alanın rekreasyon olanaklarına daha 
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çok önem verdiklerini ve rekreasyon potansiyelinin daha çok farkında olduklarını 

göstermiştir. Eğitim düzeyi bakımından bu iki uçta yer alan grubun Bendimahi 

Havzası’nın rekreasyon değeri için benzer değerlendirmeyi yapması araştırılması 

gereken bir konudur. Anket çalışmasına katılan kişilerin, yukarıda belirtilen iki 

özellik dışında,sosyo-kültürel-ekonomik özellikleri bağlamında Havza’ya rekreas-

yon açıdan verdikleri önem arasında önemli farklılıklar olmaması, bu kişilerin 

alandan sağladıkları rekreasyonel yarar ve rekreasyon için önem verdikleri alanlar 

ile ilgili benzer değerlendirmeleri olduğunu düşündürmektedir. 

Alanda engebeli-ovalık alanların diğer alanlara göre daha çok tercih edilmesi, bu 

alanların çevresindeki dağlık-tepelik alanlara hakim manzaralar ve eğim bakımın-

dan rekreasyoniçin elverişli alanlar sunmasıdolayısıyla, topoğrafyanın rekreasyon 

tercihinde önemli bir bileşen olduğunu göstermektedir. Engebeli-ovalık ve az en-

gebeli ovalık alanlarda bulunan, Plieninger vd. (2013) tarafından da belirtildiği 

gibi, gündelik yaşamlarını geçirdikleri yerleşim alanlarının da rekreasyon bakı-

mından yüksek önem verilen araziler olması ise hem erişilebilirlik hem de sosyo-

kültürel yapı ile ilişkilendirilebilir. Bu durum özellikle kadın katılımcılarınboş za-

manlarını,erişim ve güvenlik sorunu yaşamadıkları, ailevi sorumluluklarından 

kopmadıkları, evlerinin bahçesinde ve/veya yakın çevredeki komşularının bahçe-

sinde geçiriyor olmaları ile de açıklanabilir. Havza’da suya yakın yerlerin rekreas-

yon bakımından çok önemli yerler olarak değerlendirilmesi,Kaltenborn ve Bjer-

ke(2002) tarafından da belirtildiği gibi, kırsal peyzajda göl ve diğer su öğelerinin 

varlığının, peyzajın çekiciliğini artırdığının ve rekreasyon tercihini olumlu etkiledi-

ğinin göstergesidir. 

Anket katılımcıları için, alışverişin önemli bir rekreasyonel faaliyet ve alış-veriş 

alanlarının önemli rekreasyonel alanlar olarak görülmesi,Havza’da her ne kadar 

tarıma dayalı, kırsal, geleneksel bir toplum yapısı hakim olsa da Erkip (2003)’te de 

belirtildiği gibi, alış-veriş alanlarının ve alış-verişin Türkiye’de son yıllarda kentsel 

yaşam biçimini simgelemesiyle ve katılımcıların kentsel yaşam istekleri ile ilişki-

lendirilebilir. Rekreasyon için bu alanlara önem verilmesi, aynı zamanda Hav-

za’daki rekreasyonel altyapı yetersizlikleri ile de ilişkili olduğunu düşündürmekte-

dir.Alanın rekreasyon alt yapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar, hem yöre 

halkı hem de alanın dışından gelen kullanıcıların alandan sağladığı rekreasyonel 

yararı artıracaktır.  Bu yatırımlar aynı zamanda gelişmişlik düzeyi ve yaşam kalite-

si oldukça düşük olan yöre halkının, yaşam koşullarının ve yaşamdan memnuniyet 

düzeyinin artmasına da katkı sağlayabilecektir. 

Teşekkür 

Bu çalışmada kullanılan veri ve bulgular TUBITAK-TOVAG tarafından desteklenen 

Peyzaj Hizmetlerinin “Sosyo-Kültürel Değerlendirmesinin Peyzaj Planlamadaki 
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Rolü: Bendimahi Deltası (Van Gölü Havzası) Örneği”  (Proje no: 214O392) isimli 

proje kapsamında üretilmiştir. 
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Oturum :  AÇILIŞ KONUŞMALARI
Salon    :  Salon 1
Saat      :  09:10 - 09:30

 10 Kasım 2017, Cuma

Salon : Salon 3
Yöneten : Prof. Dr. Metin Kozak
Saat : 09:30 - 10:50

Sınır Turizminin Geliştirilmesi İçin Bir Model: Meriç Deltası ve Turizm
Funda Öztürk Kerestecioğlu, Benan Akıncı

Meryemana Deresi Havzası’nda Doğa Temelli Turizm Olanaklılığı ve Potansiyelinin 
Araştırılması
Öner Demirel, Banu Ç. Kurdoğlu, Elif Bayramoğlu, Şebnem Ertaş

Kırsal Turizm Alanlarında Gastronomik Unsurların Önemi: Safranbolu Örneği
Özkan Süzer, Samet Gökkaya, Ayşegül Acar

SORULAR VE TARTIŞMA

3

Salon : Salon 3
Yöneten : Prof. Dr. İsmail Kızılırmak
Saat : 11:10 - 12:30

Nöropazarlamanın Kavramsal Çerçevesi ve Turizme Uygulanabilirliği
Betül Yeşiltepe Erkayıran, Şenol Çavuş

Sosyal Ağ Analizi ile Türkiye’de İç Turizm Hareketlerinin İncelenmesi
İsmail Kervankıran, Fatma Sert Eteman, Murat Çuhadar

Seyahat Acentaları Web Sayfalarının İşlevsel Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik 
Ön Çalışma
Çağdaş Aydın

Özel İlgi Turizmi Olarak Glamping Turizmi
Levent Selman Göktaş, Gürel Çetin

SORULAR VE TARTIŞMA

10:50 – 11:10 ARA

12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

Oturum :  KONGRE VE SERGİLERİN AÇILIŞ KOKTEYLLERİ
Saat      :  18:30 - 19:30
Sergiler:
 Kasım Rüzgarları II Sergisi
 8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması Sergisi

 9 Kasım 2017, Perşembe



 10 Kasım 2017, Cuma
Oturum : PANEL
Salon : Salon 1
Yöneten : Prof. Dr. Nazmi Kozak
Saat : 14:00 - 15:20

4

10:50 – 11:10 ARA

Salon : Salon 3
Yöneten : Doç. Dr. Gürel Çetin 
Saat : 15:40 - 17:00

Yöresel Yemeklerin Otel İşletmelerinde Yeri ve Yiyecek-İçecek Bölümü 
Çalışanlarının Görüşleri
Filiz Arslan, Emel Kaynakçı

Yaratıcı Şehirler Ağı’nın Gastronomi Turizmine Etkisi: Gaziantep İli Kadayıf ve 
Künefe İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
Ceyhun Uçuk, Oya Özkanlı, Harun Yiğit Alkan

Likya Bölgesini Ziyaret Eden Turistler Üzerine Bir İnceleme
Orhan Ozan Üzümcü, Ceyhun Uçuk, Banu Koç

Destinasyon Yönetimi, Markalaşma Süreci ve Kastamonu İçin Bir Yol Haritası 
Önerisi
Cenk Murat Koçoğlu, Aydoğan Aydoğdu

SORULAR VE TARTIŞMA



 11 Kasım 2017, Cumartesi
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Salon : Salon 3
Yöneten : Doç. Dr. Murat Çuhadar
Saat : 11:10 - 12:50

İstanbul Üniversitesi’nde Turizm Alanında Yazılan Doktora Tezlerinin Bibliyometrik 
Profili (1988-2017)
Mithat Zeki Dinçer, Serap Özdemir Güzel, Bahar Türkay

Arşiv Belgelerine Göre 1950- 1963 Yılları Arasında Türkiye’nin Turizm Politikası
Recep Arslan

2016 Yılı Politik Krizlerinin Dış Aktif Turizm Talebine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Hasret Poyraz, Aydoğan Aydoğdu

Turizm Alanına Yönelik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Olarak Modern Bir Bilgi 
Yönetim Sistemi” 
Mehmet Karakoç

SORULAR VE TARTIŞMA

Oturum : KONFERANS
Başlık : Araştırma Yöntemlerinde Yeni Eğilimler
Konuşmacı : Prof. Dr. Metin Kozak
Salon : Salon 3
Saat : 09:00 - 10:20



 11 Kasım 2017, Cumartesi

6

Oturum : PANEL
Salon : Salon 1
Yöneten : Engin Bayraktaroğlu
Saat : 13:30- 15:00

15:20 – 15:40 ARA

Salon : Salon 3
Yöneten : Prof. Dr. Nazmi Kozak
Saat : 15:20 - 16:40

Konaklama İşletmeciliğinde Kuruluş Yeri Seçiminin TOPSIS Yöntemiyle Uygulanmas
Umut Ermağan, İsmail Kızılırmak, Murat Yazırdağ

Sürdürülebilir Mağara Turizmi ve Kültürel Değerler
Serhat Yozcu, Orhan Batman, Gürel Çetin 

Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Gökçeada’nın Sakin Şehir Statüsünün Gökçeada 
Tarımına Etkisi
Erman Özdemir, Çiğdem Ayhan

Destinasyon Tercihinde Kentsel Kimliğin Etkisi: Sakin Şehir Göynük Örneği
Gizem Dural, Emine Köseoğlu

SORULAR VE TARTIŞMA

Oturum : KONFERANS
Başlık : Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması ve Bazı Gözlemler
Konuşmacı: Prof. Dr. Nazmi Kozak
Salon : Salon 3
Saat : 17:20 - 18:40
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Oturum :  AÇILIŞ KONUŞMALARI
Salon    :  Salon 1
Saat      :  09:10 - 09:30

 10 Kasım 2017, Cuma

Oturum :  KONGRE VE SERGİLERİN AÇILIŞ KOKTEYLLERİ
Saat      :  18:30 - 19:30
Sergiler:
 Kasım Rüzgarları II Sergisi
 8. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması Sergisi

 9 Kasım 2017, Perşembe

Salon : Salon 1
Yöneten : Prof. Dr. Metin Kozak
Saat : 11:10 - 12:30

Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği Kısa Formu Türkçeye Uyarlama Çalışması
Soner Söyler, Selim Kırova, Handan Aytekin, Gökçe Yasemin Kozan, Özkan Tütüncü

Rekreatif Amaçlı Spor Yapanların Zindeliğinde Dinlence Ve Temel Psikolojik 
İhtiyaçların Rolü
Özkan Tütüncü, İpek Aydın, İlkay Taş Gürsoy, Kamil Yağcı, Deniz Kucukusta

Kriz Ortamında Turizm Çalışanlarının Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Bir Model 
Önerisi
Hümeyra Doğru, Sinan Şener, Seren Songür, Özkan Tütüncü

Krizin Kısa Dönemli Yansımalarının Turizm İşletmelerinin Kriz Yönetimi 
Uygulamalarına Etkisi
Zehra Gökçe Sel, Burçin Kırlar Can, Mehmet Ertaş, Özkan Tütüncü

SORULAR VE TARTIŞMA

10:50 – 11:10 ARA

Oturum :  PANEL
Başlık    :  Disiplinlerarası Rekreasyon Çalışmaları
Yöneten:  Prof. Dr. Özkan Tütüncü
Salon    :  Salon 1
Saat      :  09:30 - 10:50



 10 Kasım 2017, Cuma
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Salon : Salon 2
Yöneten : Prof.Dr. Öner Demirel
Saat : 11:10 - 12:30

Rekreatif Etkinliklerin Destinasyon Tercih Sıralamasına Etkisinin Fuzzy TOPSIS 
Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Ebru Ulucan, Şehnaz Demirkol

Korunan Alanlarda Öneri Rekreasyonel Planlama Metodolojisi
Öner Demirel, Sima Pouya

Rekreasyon Olanaklarının Araştırmalarında Kent Bilgi Sistemlerinden Yararlanması: 
Rekreasyon Bilgi Sistemi Önerisi
Saye Nihan Çabuk, Taki Can Metin, Serhat Sarı

Rekreasyona Verilen Önem ve Fiziksel Peyzaj Özellikleri Arasındaki Bağlantılar: 
Bendimahi Havzası (Van) Örneği
Emel Baylan, Sanem Sehribanoglu, Onur Satir

SORULAR VE TARTIŞMA

12:30 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

Salon : Salon 2
Yöneten : Doç.Dr. Beyza Akgül
Saat : 14:00- 15:20

Rekreasyon Uzman Adaylarının Mesleklerine İlişkin Algıları: Bir Metaforik Çalışma
Beyza Akgül, Sabri Kaya, Tebessüm Ayyıldız, Suat Karaküçük

Öğrencilerin Yalnızlığında Akıllı Telefon Kullanımının ve Serbest Zaman 
Faaliyetlerinin Rolü
Ahmet Çelik, Süheyla Golcheshmeh, İrem Enser, Yasemin Koçak

Rekreasyon Etkinliklerinde Kalabalık Algısının Katılımcılar Üzerindeki Etkileri
Volkan Bahçeci, Burcu Selin Yılmaz, Selim Kırova

Ülkemizde Organize Edilen Rekreasyon Araştırmaları Kongrelerinin İncelenmesi
Şahan Birol

SORULAR VE TARTIŞMA

15:20 – 15:40 ARA
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 10 Kasım 2017, Cuma
Salon : Salon 3
Yöneten : Prof. Dr. Ebru Günlü
Saat : 14:00- 15:20

Çevrenin Obeziteye Etkisi
Gülnur Saruhan

Vegan Bloggerların Turizm Deneyimleri
Sonay Kaygalak Çelebi, Ebru Günlü Küçükaltan

Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak İnsanların Festivallere Katılım Nedenleri: 
8. Alaçatı Ot Festivali Örneği
Yeşim Coşar, Yılmaz Akgündüz

Rekreasyon Faaliyeti Olarak Zaman Yolculuğu Yöntemi: Yeşilova Höyüğü Örneği
Fatma Özdal, Nilgün Avcı, Selcen Seda Türksoy

SORULAR VE TARTIŞMA

15:20 – 15:40 ARA

Salon : Salon 1
Yöneten : Doç.Dr. Yılmaz Akgündüz
Saat : 15:40- 17:00

Rekreatif Faaliyet, Bireylerarası Güven, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve 
Psikolojik İyi Oluş İlişkisi
Gülseren Yurcu

Rekreatif Amaçlı Bisiklet Süren Bireylerde Motivasyon ve Demografik Faktörlerinin 
Psikolojik İyi Oluş Haline Etkisi
İpek Aydın, Özkan Tütüncü, Caner Çetinkaya

Sosyal Kimlik Kuramı: Motosiklet Kullanıcılarının İncelenmesi
Mehmet Ertaş, Gürhan Aktaş

Boş Zaman Aktivitelerinin Akış, Öz Yeterlilik Ve Telik-Paratelik Kuramları 
Kapsamında Değerlendirilmesi
Ceren Aydın, Çağdaş Aydın

SORULAR VE TARTIŞMA

15:20 – 15:40 ARA
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 10 Kasım 2017, Cuma
Salon : Salon 2
Yöneten : Prof.Dr. Alper Çabuk
Saat : 15:40- 17:00

Rekreasyon Kalitesinin Saptanmasında Görsel-Algısal ve Estetik Arazi Formunun 
Kullanılması
Taki Can Metin, Alper Çabuk

Tarihi Peyzajlarda Mekân Algısı Analizi: Gelibolu Yarımadası Milli Parkı 1915 
Muharebe Alanları
Şükran Şahin,Fırat Çağlar Yılmaz ve Meltem Güneş

Yerel Değerlerden Çok-Ölçekli Ağlara Sorumlu Turizm: Eurovelo Deneyimi
Özlem Taşkın Erten, Koray Velibeyoğlu, Taki Can Metin, Feridun Ekmekçi, Adnan 
Kaplan,  Ümit Erdem

Yavaş Kent Hareketi’nin Seferihisar’a Yönelik Rekreasyonel Gereksinimleri 
Karşılama Kapasitesinin Değerlendirilmesi
Özlem Hergül, Oğuz Yılmaz

SORULAR VE TARTIŞMA



11 Kasım 2017, Cumartesi
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Oturum : PANEL
Salon : Salon 1
Yöneten : Doç.Dr. Gürhan Aktaş
Saat : 09:00 - 10:20

Oturum : KONFERANS
Başlık : Araştırma Yöntemlerinde Yeni Eğilimler
Konuşmacı : Prof. Dr. Metin Kozak
Salon : Salon 3
Saat : 09:00 - 10:20



11 Kasım 2017, Cumartesi

12

12:30 – 14:00 ÖĞLE ARASI

Salon : Salon 1
Yöneten : Yard.Doç.Dr. Hakan Katırcı
Saat : 10:40- 12:00

Engelli Bireylerin Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımında Sanal Gerçeklik 
Uygulamalarının Destekleyici Rolü
Sebahattin Emre Dilek, Nur Kulakoğlu Dilek, Füsun İstanbullu Dinçer

Otistik Bireylerde Hareket Tabanlı Aktif Video Oyunlarının Etkisinin İncelenmesi
Çağrı Arı, Beyza Akgül, Suat Karaküçük

Bir Serbest Zaman Kısıtlayıcısı Olarak Mobil Oyunların Değerlendirilmesi
Arif Yüce, Ümit Can Büyükakgül, Hakan Katırcı

Otomasyon Sonrası Ütopik Bir Dünya Tasarımı
Ali Güven

SORULAR VE TARTIŞMA

Oturum : POSTER
Salon : Salon 3
Yöneten : Yrd.Doç.Dr. Aydoğan Aydoğdu
Saat : 10:40- 12:00

Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Durumları ile Sosyal Onay İhtiyaçları 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Beyza Merve  Akgül, Şenol Göral, Tebessüm Ayyıldız, Suat Karaküçük

İngilizce’deki “leisure” ve “recreation” Terimlerinin Kökenleri ve Türkiye 
Türkçesindeki Karşılıkları Üzerine
Engin Bayraktaroğlu

Erasmus + Sport Projeleri
Feridun Ekmekci

Engelli Turizminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Bir Örnek Olay İncelemesi
Sadiye Çakır, Aydoğan Aydoğdu

Şimdi Hareket Zamanı/Hareket Haftası/Şimdi Bisiklet Zamanı
Adnan Çangır

Avrupa Okul Spor Günü
Esra Şahin

Velo-City Etkinlikleri
Nedim Özdemir

BYPAD Bicycle Policy Audit Bisiklet Politikaları Denetimi
Feridun Ekmekci

SORULAR VE TARTIŞMA
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11 Kasım 2017, Cumartesi
Salon : Salon 1
Yöneten : Prof. Dr. Saye Çabuk
Saat : 15:20- 16:40

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumları İle Boş Zaman 
Aktivitelerine Katılımını Engelleyen Faktörlerin İncelenmesi
Levent Önal, Yunus Öztaşyonar 

Bireylerin Yeni Bir Rekreasyon Faaliyetine Katılmama Nedenlerinin Boş Zaman 
Kısıtlar Teorisi Kapsamında İncelenmesi
Cem Yeşilyurt, Yılmaz Akgündüz 

Rekreasyonel Açık Alan Kısıtlayıcıları Açısından Ziyaretçi Davranışlarının 
Değerlendirilmesi: Ankara Altınpark Örneği
Sema İnce, Ali Yaylı 

Turizm İşletmelerinde Temel Bir Yetenek Olarak Yenilik Yeteneği
İbrahim Çetintürk

SORULAR VE TARTIŞMA

Salon : Salon 2
Yöneten : Prof.Dr. Burcu Selin Yılmaz
Saat : 15:20- 16:40

Yoga Yapanlarda Tutku ve Yalnızlığın Psikolojik İyi Oluşa Etkisi
Merve Koca Kosova, Sercin Kosova, Özkan Tütüncü, İpek Aydın

Yoga Turizmi ve Katılımcılara Etkileri
Nil Sonuç

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beden İmajı İle Baş Etme Stratejilerinin 
İncelenmesi
Hakan Akdeniz, Gülşah Sekban, Deniz Demirci, Yeşim Körmükçü, Ezgi Nur Fırat 

8-10 Yaş Arası Çocuklarda Empati Becerisinin Rekreatif Amaçlı Yapılan Yaratıcı
Drama Yöntemiyle Geliştirilmesinin İncelenmesi
Şebnem Telci, Begüm Ozan

SORULAR VE TARTIŞMA



BÝRÝNCÝ DÖNEM (27 - 31 OCAK 2018)
1.        
2.  
3.    
4.  i     
5.      
6.  
7.       

SPSS–I
Çok Ölcütlü Karar Verme Teknikleri 

  lisrel – Amos 
Veri Madencilið
Nitel Araþtýrma Yöntemleri
Sosyal Bilimlerin Felsefesi ve Etik 
Söylem Analizi

>
>

>
>

>
>

>

Doç. Dr. Fatma Lorcu
Doç. Dr. Aþkýn Özdaðoðlu

Prof. Dr. Sabri Erdem
Doç. Dr. Güzin Özdaðoðlu

Prof. Dr. Ýnci User
Prof. Dr. Muammer Tuna

Dr. Burcu Þentürk

 
 

 
 

 
 

ÝKÝNCÝ DÖNEM (31 OCAK - 4 ÞUBAT 2018)
1.     
2.       
3.       
4.       
5.        
6.  
7.       

Etnografiden Netnografiye Nitel Araþtýrma 
SPSS-II
Meta Analizi ve STATA
Ölcek Gelistirme
Academic Writing
NVIVO ile Nitel Veri Analizi 
MAXQDA ile Nitel Veri Analizi

>
>

>
>
>

>
>

 
 

 
 
 

 
 

Prof. Dr. Asker Kartarý
Prof. Dr. Ýsmet Doðan

Doç. Dr. Pýnar Özdemir
Prof. Dr. Özkan Tütüncü

Prof. Dr. Metin Kozak
Dr. Zeynep Kurnaz

Doç. Dr. Elif Kuþ Saillard
Dr. Seray Begüm Samur

http://www.arastirmayontemleriseminerleri.com

Alanýnýn Dünya'daki en kapsamlý ve en uzun süreli bilimsel etkinliði

>

>

>

Ýki dönem,
Toplam 14 seminer,
Ayný anda, bir arada...

27 Ocak - 04 Þubat 2018, Mirage Park, Kemer - ANTALYA
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