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1. Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü? Yeterl� Açıklama :
2. Makaledek� başlık, alt başlık ve �çer�k uyumu ? Yeterl� Açıklama :
3. Makalen�n d�l ve �fade bakımından uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
4. Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
5. İng�l�zce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
6. Makalede kullanılan yöntem�n uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
7. Sonuçlar ve tartışmanın b�l�msel sunuluşu ve tartışılması ? Yeterl� Açıklama :
8. Öner� ve değerlend�rmeler�n anlamlılığı, geçerl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
9. Makalede ç�zelge, şek�l ve görsell�ğ�n yeterl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
10. Kaynakların kullanımı ve �lg�l� l�teratürün güncell�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
11. Makalen�n özgünlüğü ve �lg�l� olduğu alana katkısı var mı? Yeterl� Açıklama :
Hakem�n makale hakkında kararı Yayınlanab�l�r

  

Notlar
Çalışma özgün değer� bakımından rekreasyon ve spor alanında yen� b�r çalışma alanına öncülük
etmekted�r den�leb�l�r. Yazarlar çalışmayı bel�rl� b�r mantık çerçeves�nde ele almışlar ve doğru b�r metodoloj�
�zlem�şlerd�r. Çalışmanın yayınlanmasının uygun olacağı kanaat�ndey�m.
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Yazar

Çev�ren

Özet

Bu çalışma rekreasyonel tes�s olarak f�tness h�zmet� sunan �şletmeler�n tes�s d�zaynlarında ve personel g�ys�ler�nde terc�h ett�kler� renklere
göre �şletmec�ler�n konu hakkındak� algılarının tesp�t ed�lerek �ncelenmes� ve kurumlara öner�ler sunulması amacıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Araştırmada n�tel araştırma yöntemler�nden b�r�s� olan görüşme yöntem� kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İzm�r �l� rekreasyonel
tes�s �şletmec�ler�nden bu çalışmaya gönüllü katılım gösteren 10 �şletmec� oluşturmaktadır. Ver� toplama aracı olarak araştırmacılar
tarafından gel�şt�r�len yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ver�ler bet�msel ve sonrasında �çer�k anal�z� yöntemler� kullanılarak
anal�z ed�lm�ş ve bu süreçte Nv�vo 10 n�tel anal�z programı kullanılarak uygun temalar altında kodlanmıştır. Elde ed�len ver�ler�n anal�z�ne
bakıldığında; rekreasyonel tes�sten h�zmet alan b�reylere zumba, bokwa-f�tness, p�lates, Trx, f�tness, c�mnast�k, yüzme, crossf�t, sp�nn�ng
g�b� rekreat�f etk�nl�klere katılım �mkânı tanınmaktadır. İşletmec�ler�n algılarına göre “renkler�n d�l�” �k� kategor�de sınıflandırılmıştır. B�r�nc�
kategor�de, yeş�l, pembe, beyaz, kırmızı, gr�, s�yah, yeş�l ve sarı renkler� b�r veya b�rden fazla şek�lde terc�h ed�lm�şt�r. Ortaya çıkan
kategor�lerden rekreasyonel tes�s ana temasında mot�vasyon ve adaptasyon temalarına ve personel ana temasında �se f�z�ksel sağlık,
kurumsallaşma, h�yerarş�k yapılanma, tes�s uyumu ve grup d�nam�ğ� temalarında terc�h ett�kler� renkler doğrultusunda toplandığı tesp�t
ed�lm�şt�r.

Anahtar Kel�meler Rekreasyonel tes�s, f�tness merkez�, renk.

Abstract

The purpose of th�s study �s to determ�ne and analyze the percept�ons of the managers on the subject accord�ng to the preferred colors �n
the fac�l�ty des�gns and personnel cloth�ng by the enterpr�ses that prov�de f�tness serv�ce as a recreat�on fac�l�ty and to offer suggest�ons to
the �nst�tut�ons. Interv�ew method be�ng one of the qual�tat�ve research methods was used �n the research. A total of 10 bus�ness managers
among the recreat�on fac�l�ty managers �n İzm�r prov�nce who voluntar�ly part�c�pated �n th�s study const�tute the study group. The sem�-
structured �nterv�ew form developed by the researchers was used as a data collect�on tool. Data were analyzed by us�ng descr�pt�ve and
then content analys�s methods and they were coded under appropr�ate themes by us�ng Nv�vo 10 qual�tat�ve analys�s program. Look�ng at
the analys�s of data obta�ned, the �nd�v�duals rece�v�ng serv�ce from the recreat�on fac�l�ty were offered the opportun�ty to part�c�pate �n such
recreat�on act�v�t�es as Zumba, bokwa-f�tness, P�lates, Trx, f�tness, gymnast�cs, sw�mm�ng, CrossF�t and sp�nn�ng. “The language of color”
are class�f�ed �n two categor�es by the percept�ons of managers. In the f�rst category, the colors of green, p�nk, wh�te, red, grey, black and
yellow are preferred once or more. It has been establ�shed that mot�vat�on and adaptat�on themes are mostly observed �n the ma�n theme of
recreat�on fac�l�ty by the colors preferred wh�le phys�cal health, �nst�tut�onal�zat�on, h�erarch�cal structur�ng, fac�l�ty harmony and group
dynam�cs themes �ntens�fy �n the ma�n theme of personnel.
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