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Özet- Günümüzde üniversite yerleşkeleri, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarının yürütülmesi yanı sıra rekreasyonel, sosyal, 

ekolojik ve ekonomik açısından çok yönlü işlevleri ile önemli yaşam mekanlarıdır. Rekreasyon faaliyetlerinin kişinin bedensel 

ve ruhsal yenilenmesindeki rolü nedeni ile insan hayatında önemli bir yeri vardır. Bu nedenle toplumu geleceğe taşıyacak olan 

gençlerin, bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler olabilmeleri için, mevcut rekreasyonel faaliyet ve eğilimlerinin 

belirlenmesi önemli bir konudur.  

 

Bu çalışmada, Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin yerleşke içerisinde mevcut rekreasyonel etkinliklere katılım düzeyleri, 

rekreasyonel eğilimleri ve taleplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2018 yılı mart ayında gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada Atatürk Üniversitesinin 20 fakültesinde ki 300 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Yöntem; literatür araştırması, 

anket sorularının hazırlanması, hedef kitleye ulaştırılması, verilerin analiz edilmesi süreçlerinden oluşmaktadır. Konu ile ilgili 

literatürler değerlendirilerek anket formu oluşturulmuştur.  Anket sonunda toplanan veriler SPSS 17.0 istatistik paket 

programında değerlendirilmiş ve frekans tabloları çıkarılmıştır. Değerlendirmeler, oluşan tablolar üzerinden yapılmıştır. 
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Atatürk University Students University Campus Includes 

Recreational Demand and Trends 

 

Abstract- Today, university campuses are important living spaces with their versatile functions in terms of recreational, social, 

ecological and economical aspects as well as educational and scientific studies. Recreational activities have an important place 

in the life of human beings with its role in the physical and spiritual renewal of the person. For this reason, determining the 

recreational activities and trends of young people who will carry into future the society is an important issue in order to be 

healthy individuals from the physical and spiritual point of view. 

 

In this study, it was aimed to determine the students of Atatürk University that participation levels, recreational tendencies and 

wishes of existing recreational activities in the campus. This study  was carried out in March of 2018. In the study, a 

questionnaires was evaluated with 300 students at Ataturk University. The method is composed processes of literature 

research, the preparation of the survey questions, reach the target audience and analyzing the data.The questionnaire is created 

by evaluating the literature on the subject. Data, collected at the end of the survey, was evaluated using SPSS 17.0 statistical 

package program and frequency tables were made. The assessments were made using these tables. 
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