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ÖZET
Son y llarda tüm dünyada oldu u gibi Türkiye’de de gençlik sorunlar üzerine yap lan ara rmalar n
yo unla
görülmektedir. Literatürde gençlerin sahip oldu u birçok problemin ele al nd görülmekte olup,
gençlerin serbest zamanlar
de erlendirme biçimlerinin ele al nd
çal malar n da h z kazand
gözlenmektedir. Bilindi i gibi gençlerin serbest zamanlar
verimli bir biçimde de erlendirmeleri fiziksel
sa klar n yan nda psikolojik sa klar aç ndan da önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda gençlerin serbest
zamanlar
verimli ve kendilerine faydal aktiviteler ile de erlendirmeleri için gerekli önlemlerin al nmas
toplumsal aç dan önemli bir konudur. Gençlerin serbest zaman aktivitelerini iyi bir biçimde
de erlendirebilmeleri için öncelikli olarak gençlerin serbest zamanlar
de erlendirme tercihlerinin, serbest
zaman aktivitelerine kat mlar
etkileyen unsurlar n ve serbest zaman tercihleri üzerinde belirleyici olan
faktörlerin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yap lan bu ara rma ile Türk gençli inin serbest zaman
tercihlerinin de erlendirilmesi amaçlanm r.
Anahtar Kelimeler: Gençlik, serbest zaman, rekreasyon

ABSTRACT
It is observed that the researches are getting greater and greater in number about the youth problems comparing
to the previous years recently. In literature it is seen that the recreation methods of the youth are also handled
next to the problems of youth . It is a well known fact that in what kind of activities youth do in their leisure time
is significant for both their mental and physical healthes. Because of that it has importance to take necessary
precautions for youth effectively about the methods of leisure time activities. For youth’s having fruitful
activities; their leisure time preferences, the factors effecting them while paticipating in the activity are to be well
known. It is aimed in this paper to find out answers to these questions.
Keywords: Youth, leisure time, recreation
JEL CODE: L83

Bir i veya olu un içinde geçti i, geçece i veya geçmekte oldu u süre “zaman” olarak
tan mlanmaktad r. Zaman kavram n sahip oldu u alt temel özellik bulunmaktad r. Bu
özellikler; zaman n ödünç al namamas , kiralanmamas , sat n al namamas , depolanamamas ,
ço alt lamamas ve tasarruf edilememesidir (Belli & Gürbüz, 2012). nsanlar n sahip
olduklar zamanlar çal ma zaman ve çal ma d
zaman olarak ikiye ayr lmaktad r.
nsanlar n çal ma d nda kalan zamanlar literatürde “serbest zaman” olarak tan mlanmakta
olup, serbest zamanlar n de erlendirilmesi için insanlar n yöneldikleri etkinlikler ise
“rekreasyon” olarak tan mlanmaktad r (Güngörmü 2007; Albayrak 2012). nsanlar n serbest
zamanlar de erlendirmek için rekreasyon etkinliklerine kat lmalar n temelinde stres ve
olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren ve beden-ruh sa
tekrar elde etmek,
korumak ve ayn zamanda zevk ve haz almak gibi amaçlar yatmaktad r (Koçyi it & Y ld z,
2014).
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Son y llarda insanlarda monoton ya am tarz n giderek artt , teknolojik geli melere paralel
olarak mekanize bir ya am tarz n benimsendi i, h zl kentle me ve nüfus art na ba
olarak ehirlerin kalabal k ve ya anmaz bir hale gelmesi gibi unsurlara ba olarak insanlar n
dinlenme ve e lenme gereksinimleri de artm r (Müderriso lu & Uzun, 2004). Söz konusu
unsurlara paralel olarak insanlar için serbest zamanlar iyi bir biçimde de erlendirme
zorunlulu u ortaya ç km ve rekreasyon etkinliklerinin önemi giderek artm r (Balc &
lhan, 2006; Kurar ve Baltac , 2014).
Türkiye’de son y llarda serbest zamanlar n de erlendirilmesine ili kin ara rmalar n artt ,
bunun yan nda serbest zaman üzerine gerçekle tirilen sempozyum, proje, kongre ve
çal taylar n da art gösterdi i görülmektedir. Serbest zaman etkinliklerine kat m konusunda
yap lan ara rmalar n büyük bir bölümünde gençlerin serbest zaman etkinliklerine kat m
durumlar ile ilgili çal malar n yer ald
belirtilmektedir. Özellikle üniversite gençli inin
serbest zaman tercihleri ve serbest zaman etkinliklerine kat mlar n önündeki engellere
yönelik birçok ara rma yap lmaktad r (Hekim & Eraslan, 2015a). Türkiye’de gençlerin
serbest zamanlar verimli bir biçimde de erlendirebilmeleri için serbest zaman etkinliklerine
kat m s kl klar n ve serbest zaman tercihlerinin ele al nd yeni ara rmalara gereksinim
vard r (Güner, 2015). Bu ba lamda yap lan bu ara rmada Türk gençli inin serbest zaman
tercihlerinin ilgili literatür
nda de erlendirilmesi amaçlanm r.
Serbest Zamanlar De erlendirme htiyac
nsanlar farkl büyüklüklerde bo zamanlara sahiptirler. nsanlar sahip olduklar bo
zamanlar nda dinlenmek, uzakla mak, hava de imi ya amak, sa
geli tirmek, yeni
yerler gezip görmek, heyecan duymak, ba ka insanlarla beraber olmak ve farkl deneyimler
elde etmek için ev içinde veya d nda, aç k veya kapal alanlarda, kentsel veya k rsal
kesimlerde çe itli etkinliklere kat lmaktad rlar (Karaküçük, 2008). nsanlar n serbest
zamanlar
de erlendirme ihtiyaçlar n temelinde baz bireysel istek ve amaçlar
bulunmaktad r. Bu kapsamda serbest zamanlar de erlendirme ihtiyac n alt nda yatan
bireysel amaçlar u ekilde s ralamak mümkündür;
Serbest zaman etkinlikleri fiziksel sa
geli tirmektedir: nsanlar n son y llarda
hareketsiz ya am tarz ndan kaynaklanan birçok sa k sorunu ile kar la klar bilinmektedir.
Söz konusu hastal klar n ba nda kalp-damar hastal klar , dola m ve solunum yolu
hastal klar , sinir sistemi hastal klar ve eklem hastal klar ile obezite gelmektedir.
(Karaküçük, 2008) Bu nedenle hareketsiz ya am tarz na ba olarak sa k sorunu ya ayan
bireyler hekim önerisiyle serbest zaman aktivitelerine kat lma e ilimindedirler (Belli &
Gündüz, 2012).
Serbest zaman etkinlikleri ruhsal sa
n korunmas sa lamaktad r: nsanlar okul, i
veya aile hayat içerisinde zamanla psikolojik olarak y pranmakta, yorulmakta ve dayanma
gücünü kaybetmektedir. Günlük hayat içerisinde sürekli ayn olaylar n ya anmas , çe itli
sürtü meler, a
kurallarla dolu bir ya am tarz ve monotonluk insanlar n moral düzeylerini
zamanla alt üst etmektedir. Bu nedenle insanlar günlük hayat n beraberinde getirdi i olumsuz
psikolojik sorunlar n üstesinden gelmek için serbest zaman etkinliklerine yönelmektedirler.
Bunun yan nda insanlar serbest aman aktivitelerini tercih ederken özgür davranmaktad r. Bu
özelli i nedeniyle serbest zaman aktiviteleri insanlara özgürlük hissini tatt rmakta ve ruhsal
aç dan zenginlik kazan lmas na yard mc
olmakta (Karaküçük, 2008), ya am
memnuniyetlerini de artt rmaktad r (Eravsar ve ark., 2014). Günümüzde özellikle
sanayile mi ülkelerde insanlar ruhsal s nt lar ndan kurtulmak ve ruhsal aç dan kendilerini
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geli tirmek ad na serbest zaman aktivitelerine s kl kla yönelmektedirler (Türkmen ve ark.,
2013).
Serbest zaman etkinlikleri insanlar n sosyalle mesine katk da bulunur: nsanlar bazen
ba ka insanlarla sosyal ili kiler kurma ve geli tirme ihtiyac duymaktad rlar. Bu noktada
insanlar n serbest zaman etkinliklerine yöneldikleri görülmektedir. Özellikle grup halinde
gerçekle tirilen serbest zaman etkinlikleri insanlar n sosyal geli imlerini desteklemektedir.
Nitekim grup halinde gerçekle tirilen serbest zaman etkinlikleri yeni arkada klar n
olu mas na, bir grup içinde yer edinmeye, yerini idrak edebilme ve di er grup üyelerini
tan ma becerilerinin geli mesine, bunlara paralel olarak sosyal aç dan olgunla maya katk
sa lamaktad r (Karaküçük, 2008).
Serbest zaman etkinlikleri ki isel beceri ve yetenekleri geli tirmektedir: nsanlar sahip
olduklar birçok yetenek ve becerinin fark nda de ildir. Serbest zaman etkinliklerine kat m
ile insanlar n sahip olduklar yeteneklerin fark na varmalar ve yeteneklerini geli tirmeleri söz
konusudur. Bu nedenle baz insanlar yetenek ve becerilerini geli tirmek ad na serbest zaman
etkinliklerine yönelmektedirler (Karaküçük, 2008).
Serbest zamanlar de erlendirmeye zemin haz rlayan di er gereksinimler: nsanlar n
serbest zamanlar
de erlendirme gereksinimlerini ortaya ç karan di er unsurlar n ba nda
yarat gücü geli tirme, mutlu olma, çal ma ve i verimini artt rma gibi amaçlar gelmektedir
(Karaküçük, 2008).
Serbest Zamanlar n De erlendirme Biçimleri
Serbest zaman aktiviteleri insanlar n gönüllü olarak kendi istekleri ile kat ld klar , herhangi
bir para kazanma amac güdülmeyen, bunun yan nda insanlar n mutlu olmas
sa layan
etkinliklerdir. nsanlar cinsiyetlerine, e itim düzeylerine, ki isel özelliklerine, sahip olduklar
yetenek ve olanaklara göre serbest zaman etkinliklerine yönelmektedir ( en & Sivrikaya,
2015).
nsanlar n serbest zamanlar
genellikle aktif veya pasif etkinliklere kat larak geçirdikleri
bilinmektedir. Bunun temelinde geli en teknolojinin yan nda kültürel de imin ve ehir
hayat nda meydana gelen de imlerin yatt
belirtilmektedir ( en & Sivrikaya, 2015).
nsanlar n aktif olarak kat ld klar serbest zaman etkinliklerinin ba nda spor gelmektedir.
Örne in; Almanya’da ya ayan insanlar n %61 gibi büyük bir bölümü serbest zamanlar spor
yaparak de erlendirmektedir. Spor etkinlikleri insanlar n serbest zaman gereksinimlerini
kar larken, ayn zamanda serbest zaman aktivitelerinin toplumda yayg nla mas na da katk da
bulunmaktad r. nsanlar n pasif olarak kat ld klar serbest zaman etkinliklerinin ba nda ise
konser, sinema veya tiyatroya gitme, kitap ve gazete gibi etkinlikler gelmektedir (Belli &
Gündüz, 2012).
Serbest zaman etkinliklerine kat m üzerinde ya faktörünün önemli bir belirleyici oldu u
bilinmektedir. Örne in; genç ya larda bulunan bireyler serbest zamanlar genellikle spor
yapma, sinema ve tiyatroya gitme, arkada lar ile gezme ve e lenme gibi aktivitelerle
de erlendirmektedirler (Sarba & Aksoy, 2011). lkokul ça nda bulunan çocuklar ise
içerisinde bulunduklar geli im döneminin tipik özellikleri dâhilinde serbest zamanlar nda
arkada lar ile oyun oynama e ilimindedirler (Hekim & Eraslan, 2015c).
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Türk Gençli inin Serbest Zamanlar De erlendirme Biçimleri
Türkiye’de gençlerin yöneldikleri serbest zaman etkinlikleri ya an lan bölgenin sahip oldu u
özelliklere (rekreatif etkinlik alan bulunmas , spor saha ve tesisleri bulunmas vb.), gençlerin
ilgi ve gereksinimlerine göre ekillenmektedir. Literatürde yer alan ara rma bulgular
de erlendirildi i zaman, gençlerin genellikle fiziksel aktivite içermeyen bedensel aç dan pasif
serbest zaman etkinliklerini tercih ettikleri görülmektedir. Ülkemizde gençlerin serbest zaman
etkinliklerine kat m biçimlerini ele alan baz ara rma bu ular a
da s ralanm r.
Hekim & Eraslan (2015a) taraf ndan yap lan ara rmada, Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi A lasun Meslek Yüksekokulu ö rencilerinin serbest zamanlar de erlendirme
biçimlerinin incelenmesi amaçlanm r. Ara rmaya yüksekokulda 2015-2016 e itim ve
retim y nda aktif ö renci olan toplam 149 ö renci dâhil edilmi tir. Ara rman n sonunda
meslek yüksekokulu ö rencileri taraf ndan en s k tercih edilen serbest zaman aktivitelerinin
ba nda arkada lar ile sohbet etme veya gezme, TV, video izleme, müzik dinleme veya müzik
aleti ile ilgilenme, aileleri ile vakit geçirme, internette vakit geçirme ve hobileri ile (sevdi im
lerle) ilgilenme gibi faaliyetlerin geldi i belirlenmi tir. Ö renciler taraf ndan s kl kla olmasa
da ara s ra tercih edilen serbest zaman faaliyetlerinin ba nda dinlenme, kitap, gazete, dergi
okuma, sosyal ve kültürel faaliyetlere kat lma, çar , pazar gezme, kom u ve akraba
ziyaretlerine gitme, al veri yapma, spor yapma, spor yar malar izleme, kahvehane veya
kafeteryaya gitme gibi rekreatif faaliyetlere ara s ra kat ld klar bulunmu tur. Meslek
yüksekokulu ö rencileri taraf ndan en az tercih edilen serbest zaman etkinliklerinin ba nda
ise sinema veya tiyatroya gitme, ava gitme, bar, gazino veya birahaneye gitme gibi bo zaman
aktivitelerin geldi i belirlenmi tir.
Akyüz (2015) taraf ndan yap lan ara rmada, Bart n Üniversitesi Beden E itimi ve Spor
Yüksekokulunda ö renim gören üniversite ö rencilerinin serbest zaman etkinlik tercihlerinin
incelenmesi amaçlanm r. Ara rmaya Bart n Üniversitesinde ö renim gören ve tesadüfi
yolla seçilen 291 gönüllü ö renci dâhil edilmi tir. Ara rman n sonunda ö rencilerin serbest
zamanlar nda tercih ettikleri aktivitelerin ba nda s ras yla müzik dinleme, aktif kat m
getiren spor yapma, sinema ve tiyatroya gitme, TV izleme ve spor yar malar izlemenin
geldi i sonucuna ula lm r. Hac cafero lu ve arkada lar (2014) taraf ndan yap lan di er bir
ara rmada, beden e itimi ve spor yüksekokulu ö rencilerinin serbest zamanlar nda
genellikle spor etkinliklerine yöneldikleri belirlenmi , en s k tercih edilen spor etkinliklerinin
ba nda futbol, voleybol, basketbol ve tenisin geldi i belirlenmi tir.
Hekim & Eraslan (2015b) taraf ndan yap lan ara rmada lise ö rencilerinin serbest
zamanlar de erlendirme tercihlerinin incelenmesi amaçlanm r. Ara rmaya 2015-2016
itim ve ö retim y nda Burdur USO Anadolu Lisesi’nde ö renim görmekte olan 198 lise
rencisi dâhil edilmi tir. Ara rman n sonunda lise ö rencilerinin en s k tercih ettikleri
serbest zaman etkinliklerinin ba nda TV, video izleme, müzik dinleme veya müzik aleti
çalma, aile ile vakit geçirme, hobileri ile (sevdi im i lerle) ilgilenme, arkada lar ile sohbet
etme veya gezme ile internette vakit geçirme gibi serbest zaman etkinliklerinin geldi i tespit
edilmi tir. Ö rencilerin serbest zaman etkinli i olarak ara s ra tercih ettikleri aktivitelerin
ba nda dinlenme, çar veya pazarda gezme, al veri yapma, kitap, gazete, dergi okuma,
spor yapma, spor yar malar izleme, sosyal ve kültürel faaliyetlere kat lma gibi aktivitelerin
geldi i belirlenmi tir. Bunun yan nda sinema veya tiyatroya gitme, kahvehane veya
kafeteryaya gitme, kom ulara veya akrabalar na gitme ile ava gitme gibi serbest zaman
aktivitelerinin ö renciler taraf ndan nadiren tercih edildi i sonucuna ula lm r.
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Güner (2015) taraf ndan yap lan ara rmada, Türkiye’de lise ve üniversite ça nda bulunan
gençlerin serbest zaman etkinliklerinin incelendi i ara rmalar n derlemesi yap lm r. Bu
kapsamda konuya ili kin olarak Türkiye’de gerçekle tirilen ara rma bulgular na ula lm r.
Ara rman n sonunda Türkiye’de gençlerin müzik dinleme, TV izleme, kitap, dergi ve gazete
okuma gibi serbest zaman etkinliklerini s kl kla tercih ettikleri belirlenmi tir. Bunun yan nda
serbest zamanlar
spor yaparak de erlendiren gençlerin büyük bir bölümünün spor
tesislerinin yo un olarak bulunduklar bölgelerde veya yerle im yerlerinde ya ad klar
sonucuna ula lm r.
Hekim & Eraslan (2015c) taraf ndan yap lan di er bir ara rmada beden e itimi ve spor
yüksekokulu spor yöneticili i bölümü ö rencilerinin serbest zamanlar nda kat ld klar
aktivitelerin incelenmesi amaçlanm r. Ara rmaya 2015-2016 e itim ve ö retim y nda
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticili i
Bölümü’nde ö renim görmekte olan toplam 105 ö renci kat lm r. Ara rman n sonunda
spor yöneticili i bölümü ö rencilerinin en s k tercih ettikleri serbest zaman etkinliklerin
ba nda spor yapma ve spor yar lar izleme, arkada lar ile sohbet edip gezme ve hobileri
ile (sevdi i i lerle) ilgilenme aktivitelerinin geldi i sonucuna ula lm r.
Hekim & Yüksel (2015) taraf ndan yap lan ara rmada k rsal kesimde ya ayan ortaokul
rencilerinin serbest zamanlar nda yöneldikleri etkinliklerin incelenmesi amaçlanm r.
Ara rmaya 2015-2016 ö retim y nda Burdur ilinin A lasun ilçesinde yer alan ortaokullarda
renim görmekte olan 75 kad n ve 75 erkek olmak üzere toplam 150 ö renci dâhil edilmi tir.
Ara rman n sonunda ö renciler taraf ndan en s k tercih edilen serbest zaman etkinliklerinin
ba nda spor yapma, spor yar malar izleme, müzik dinleme veya müzik aleti çalma, TV,
video izleme, ailesi ile vakit geçirme, hobileri ile (sevdi i i lerle) u ra ma arkada lar ile
sohbet etme veya gezme gibi aktivitelerin geldi i tespit edilmi tir. Serbest zamanlar nda
dinlenme, kitap, dergi ve gazete okuma, internette vakit geçirme, çar , pazar gezme ve
al veri yapma, sosyo-kültürel faaliyetlere kat lma, kom u ve akraba ziyaretlerine gitme gibi
aktivitelerin ö renciler taraf ndan ara s ra tercih edildi i belirlenmi tir. Ö rencilerin en az
tercih ettikleri serbest zaman aktivitelerinin ba nda ise sinema veya tiyatroya gitme,
kahvehane veya kafeteryaya gitme, ava gitme gibi aktivitelerin geldi i sonucuna ula lm r.
Arslan (2014) taraf ndan yap lan ara rmada Çank Karatekin Üniversitesi ö rencilerinin
serbest zamanlar nda tercih ettikleri aktivitelerin incelenmesi amaçlanm r. Ara rmada
rencilerin bo zaman tercihlerinde genellikle bir amaçl k içerisinde bulunmad klar ,
zaman geçirmeye yönelik faaliyetleri çok fazla tercih ettikleri belirlenmi tir. Kaya (2011)
taraf ndan yap lan ara rmada üniversite ö rencileri taraf ndan internette vakit geçirme, spor
yapma ve dinlenme gibi serbest zaman aktivitelerinin s kl kla tercih edildi i tespit edilmi tir.
Tekin ve arkada lar (2007) taraf ndan yap lan di er bir ara rmada ö renci yurdunda kalan
üniversite ö rencilerinin en s k tercih ettikleri serbest zaman aktivitelerinin ba nda spor
yapma ve sinemaya gitmenin geldi i tespit edilmi tir.
Sonuç
Sonuç olarak, Türkiye’de gençlerin genel olarak pasif serbest zaman etkinlikleri olarak
de erlendirilen arkada lar ile sohbet etme veya gezme, TV ve video izleme, gazete-dergi
okuma ve internette vakit geçirme gibi aktivitelere yöneldikleri görülmektedir. Gençlerin
serbest zamanlar pasif etkinlikler ile de erlendirmelerinin temelinde de en ya am tarz n
ve teknolojik geli melerin yatt
söylenebilir. Gençler aç ndan spor ve fiziksel aktivite
etkinliklerine kat
n dü ük oldu u görülmü , serbest zamanlar nda spor etkinliklerine
kat
tercih eden gençlerin genellikle spor saha ve tesislerine sahip üniversite ö rencileri
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oldu u belirlenmi tir. Ortaya ç kan bu sonuç, gençlerin serbest zaman etkinliklerine kat m
biçimleri üzerinde ya an lan bölgedeki tesisle me ve rekreatif imkânlar n ne kadar önemli bir
yere sahip oldu unu göstermektedir. Literatürde yer alan ara rma bulgular
nda,
ülkemizde gençlerin serbest zamanlar daha iyi de erlendirebilmeleri için gençlere yönelik
hizmet veren rekreasyon alanlar geli tirilmesi gerekti i söylenebilir.
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EXTENTED ABSTRACT
The youngs come across with so many problems during their lifetimes effecting them both
pyhsically and mentally especially at their high school years. Firstly, they may have some
health problems pyhsically because of their sedentary lifestyles. The main reason of this
increasement at health peoblems becuse of sedentary lifestyles stem from their having of
leisure times passively like wathing TV,using computer, etc..) or insufficent hours for
pyhsical education lessons. As for the reasons of mental health problems of them; they arise
according to the characteristics of the development period of youngs accordingly pysically,
physiologically and psychologically. Apart from them the youngs also have problems releated
to their families, schools and groups of friends. To decrease the number of problems the
youngs have both mentally and physically , some necessary precautions have to be taken.
First of all youngs needed to made have effective recreation methods. Especially it has so
importance of them to participate in physical activities which will affect their health in such a
positive way apart from their lessons and schools. At this point the leisure time activities has
the utmost importance ( Hekim & Eraslan, 2015b).
People have so many recreation methods in their daily lifes such as visiting, having time with
friends and relatives, trying to taste different lifstyles, participating in activities in cities or
rural areas. Recreation means the activities the people do in their leisure times. As for the
leisure time activities they are some certain activities people do daily, at the weekends, at their
annual leaves, vacations and retirements. (Karaküçük, 2008). Tecnology has made the
working hours shortened which provides more leisure time and increase at education and level
of income. Finally the demand for leisure time activities has increased. Recreational activities
provides us many opportunities to learn making researh and discovery. Apart from these,
recreational activities increase the self esteem and self confidence in people by affecting them
mentally pyhsically and socially in a positive way.
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According to the researches it has been seen that there are many studies about recreation.
These studies consist of analyzing the recreative preferences of people at different age and
occupational group, defining the factors affecting these prefences and evaluating the factors
affecting the preferences (Hekim & Eraslan, 2015c). In this paper it is aimed to study the
recreation methods of Turkish youth.
“Compilation search model” which is a very common model at literature is used in this study.
Compilation search model has the importance of searching the update data and bring it in
literature. They are the kind of studies which require an expanded research. They are written
revealing the main ideas of the sources instead of not just being list of sources. For that
reason it should be good calculated to the sources and their relations at compilation search
model studies (Herdman, 2006). The previous studies have been reached at this study. The
academic studies included have been obtained from national thesis center and national data
base. According to the literature review the leisure time activities of the Turkish youth are
generally passive activities as watching TV, chatting with friends, visiting, reading book and
magazines, surfing on the net. The reason of that could be supposed as the technology and
lifesytles. Morover it has been observed that the number of youngs dealing with sports are so
limited in number; they are just the youngs who are the university sudents whose campus has
sports facilities or something like that. In terms of that consequence it is seen the recreation
preferences change according to the area and recreactive opportunities. So it could be easily
declared that the recreactive opportunities and areas should be expanded for youngs to have
higher quality of leisure time activities. Apart from that the leisure time activities, youngs’
preferences differ from eachother according to the characteristis of the area they live (whether
there is a recreactive facility area or sports facilities or not) and according to their interest.
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