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1. Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü?
2. Makaledek başlık, alt başlık ve çer k uyumu ?

Yeterl
Yeterl

Açıklama :
Açıklama :

3. Makalen n d l ve fade bakımından uygunluğu ?
4. Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını çer yor mu?

Yeterl
Yeterl

Açıklama :
Açıklama :

5. İng l zce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını çer yor mu?

Yeterl

Açıklama :

6. Makalede kullanılan yöntem n uygunluğu ?
7. Sonuçlar ve tartışmanın b l msel sunuluşu ve tartışılması ?
8. Öner ve değerlend rmeler n anlamlılığı, geçerl l ğ ?
9. Makalede ç zelge, şek l ve görsell ğ n yeterl l ğ ?
10. Kaynakların kullanımı ve lg l l teratürün güncell ğ ?
11. Makalen n özgünlüğü ve lg l olduğu alana katkısı var mı?
Hakem n makale hakkında kararı
Düzelt lm ş Hal n Görmel y m

Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Yeterl
Açıklama :
Düzeltmelerden sonra yayınlanab l r
Hayır
Çalışma, Türkçe l teratür açısından güncel b r konuya değ nmekted r. Her ne kadar boş zamana yönel k
çalışmalarda bel rl b r aşama kat ed lm ş olsa da konu seç m bakımından yazarlar güncel b r konuyu terc h
etm şlerd r. Çalışmanın Türkçe ve İng l zce özetler tutarlıdır. G r ş kısmı anlaşılır d l le yazılmış. Kullanılan
çalışma desen ve anal zler doğrudur. Katılımcı sayısı yeterl d r den leb l r. Yazarların çalışmanın tartışma
bölümünü gözden geç rmeler nde fayda olduğunu düşünüyorum. Şayet l teratür bu konuda yeters z
kalıyorsa bu durumu çalışmanın sınırlılığı olarak bel rtmel ler. Çalışma bu düzenleme yapıldıktan sonra
tarafıma tekrar ger göndermeks z n yayımlanab l r.
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Ün vers te Öğrenc ler n n Rekreasyonel Etk nl kler n Faydaları Hakkındak Farkındalıklarının İncelenmes
Invest gat on of Un vers ty Students' Real zat on of the Benef ts of Le sure Act v t es
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Yazar
Çev ren

Özet

Bu çalışmanın amacı Hatay Mustafa Kemal Ün vers tes öğrenc ler n n rekreat f etk nl kler n faydaları hakkındak farkındalıklarının
ncelenmes d r. Çalışmaya Tayfur Ata Sökmen Kampüsü’nde yer alan Fakülte ve Yüksekokullarda öğren mler ne devam eden ve tesadüf
yöntemle bel rlenen 820 öğrenc gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada ver toplama aracı olarak Ek nc ve Özd lek (2019) tarafından
gel şt r len “Rekreasyon Farkındalık Ölçeğ ” kullanılmıştır. Ölçek öz b ld r m ölçeğ olmakla b rl kte 3 alt ölçek ve 41 maddeden oluşmaktadır.
Çalışmada elde ed len ver ler n değerlend r lmes nde W ndows ç n SPSS 23 paket program kullanılmış, yüzde ve frekans g b tanımlayıcı
stat st ksel yöntemlere ek olarak bağımsız örneklem t test ve tek yönlü varyans anal z test kullanılmıştır. Anal z sonuçlarına göre
katılımcılar en yüksek farkındalığa kend n gel şt rme alt boyutunda sah pken, en düşük farkındalığa sosyal başarı alt boyutunda sah pt r.
Ayrıca çalışmada yer alan öğrenc ler n farkındalık alt ölçek puanlarının c ns yet ve sınıf değ şkenler ne göre anlamlı b r farklılık göstermed ğ
(p>.05); buna rağmen spora olan lg düzey ve öğrenc kulüpler ne üye olup olmama durumuna göre alt ölçek puanlarının anlamlı farklılıklar
gösterd ğ tesp t ed lm şt r. Sonuç olarak bu çalışma farklı şek llerde sporla lg lenen veya öğrenc kulüpler ne üye olan ün vers te
öğrenc ler n n rekreasyonel etk nl kler n faydaları hakkındak farkındalıklarının spora lg duymayan ve h çb r öğrenc kulübüne üye olmayan
öğrenc lerden daha yüksek olduğunu gösterm şt r.
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Abstract

Th s study a med to exam ne the awareness of Hatay Mustafa Kemal Un vers ty students about the benef ts of recreat onal act v t es. E ght
hundred twenty students study ng n d fferent facult es at Tayfur Ata Sökmen Campus voluntar ly part c pated n the study. The part c pants
were chosen accord ng to the random sampl ng method. To collect data Recreat on Awareness Scale wh ch was developed by Ek nc and
Özd lek n 2019 was used. The scale s a self-report scale and has three sub-scales and 41 tems. The data were analyzed w th SPSS for
W ndows 23 package program us ng ndependent samples t-test and One-way ANOVA n add t on to descr pt ve stat st cs such as
frequency and percentage. Accord ng to the analys s results, the part c pants had the h ghest real zat on n the self-development subd mens on and the lowest real zat on n the soc al success sub-d mens on. Bes des, although there were no s gn f cant d fferences n the
var able awareness subscale scores accord ng to gender and class, there were s gn f cant d fferences accord ng to nterest n sport and
soc al student club membersh p status. As a result, th s paper showed that students nterested n sports n var ous ways and who are the
members of a soc al student club are more aware of the benef ts of recreat onal act v t es than the other students.
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