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GİRİŞ 

Bireylerin fiziksel ve ruhsal doyuma ulaşma çabasında yaratılmak istenen pozitif gelişmelerin 

desteklenmesi önemli bir sorumluluktur. Kişinin zorunluluklarının dışında kalan sürede 

yapılacak planlamalarla ve ayrılacak küçük zaman dilimleriyle bunu sağlayabileceğine 

inandırılması ise temel bir sorun olarak görülmektedir. Alım gücündeki artışa paralel olarak 

tüketime yansıtan insan, ihtiyaçlarının seçiminde ve kullanımında, çoğunlukla zamanı boşa 

harcayabilmektedir. Oysa zaman harcarken çok büyük israflar içine girildiği her çeşit 

toplumlarda görülebilmektedir. Zamanın verimli kullanılmasını engelleyen kişisel, toplumsal 

ve ekonomik kaynaklı pek çok faktörden söz etmek mümkündür (Karaküçük, 1995). 

Bireysellikten toplumsallığa geçiş sürecinde, bireyin en kalabalık topluluklarla bir arada olma 

süreci öğrencilik dönemlerinde görülmektedir. Bunun daha mantıklı ve bilinçli tercihlerle 

oluştuğu dönem, gelişim dönemi olarak da düşünüldüğünde, üniversitelerdir. Üniversite eğitimi 

sırasında, olası aile ortamından da uzaklaşan bireyin yeni eğilimler ve yeni arkadaş grupları 

edinme döneminde kazandırılacak bazı alışkanlıklar onun tüm yaşam kalitesini de olumlu 

yönde etkileyebilecektir. Bu nedenle serbest zamanların değerlendirilmesi gelişmiş ve 

gelişmekte olan tüm ülkelerde üzerinde en çok durulan ve önem verilen ortak problemlerdendir. 

Serbest zamanı iki tarafı keskin bir kılıca benzetmek mümkündür. Olumlu kullanılırsa kişisel 

ve toplumsal gelişim, olumsuz kullanılırsa bunalım, başıbozukluk gibi sorunlar ortaya 

çıkmaktadır (Karaküçük, 1997). 

Serbest zamanın etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesinin bireysel ve toplumsal açıdan 

çeşitli yararları olduğu da ileri sürülmektedir. Gençlerin serbest zamanlarını etkili ve verimli 

bir şekilde değerlendirmesi ise, psikolojik ve sosyal gelişim içerisinde olan gencin ruh 

sağlığının dengeli olması, sağlıklı bir karakter gelişimi, olumlu toplumsal ilişkiler kurabilmesi, 

duygusal canlılık ve enerji kazanması bakımından oldukça önemlidir (Yılmaz, 2002). Serbest 

zamanın yapıcı bir şekilde değerlendirilmesinin, iş yaşamına yeni yeni atılacak olan gençlerin 

iş üretimine   ve   dolayısıyla   ülkelerin   kalkınmasına   da   katkı    sağlayacağı düşünülmektedir 

(Köknel, 1970). Ayrıca bu dönemde edinilen rekreasyon davranışı, daha sonraki dönemlerde 

aynı davranışın sürdürülmesi açısından da önemlidir. Bunların yanı sıra, gençler arasında 

olumsuz gruplaşmalar, uyuşturucu madde kullanımı, suç eğilimleri ve girişimleri genellikle 

serbest zamanın yeterince değerlendirilememesi sonucu meydana gelmektedir (Cordes ve 

İbrahim, 1996). 

 



GENEL BİLGİLER 

 

Zaman kavramı en basit olarak saatler, günler ve haftalar olarak tanımlanabilir. Addington'a 

(1993) göre ise zaman, bir nesnenin uzaydaki bir noktadan başka bir noktaya geçtiği aralıktır. 

Zamanın daha iyi tanımlanabilmesi için zamanı farklı parçalara ayırmanın gerekliliği 

savunulmaktadır. Jensen'e (1995) göre zaman üç farklı parçadan oluşmaktadır. 

 

1. Var olma zamanı - biyolojik ihtiyaçlar (uyuma, yemek yeme ve kişisel bakım) 

2. Zorunlu olarak yapılan işler için harcanan zaman - bireyin çalışarak ekonomik kazanç 

elde etmek için yaptığı iş 

3. Serbest zaman - geriye kalan zaman  

 

Zamanın bu şekilde sınıflandırılması toplumdaki bireylerin zamanlarını nasıl harcadıklarının 

farkında olmasına yardımcı olur. Zamanın farkında olmak zamanın iyi kullanılması 

gerekliliğini ortaya koyar (Gürbüz, 2006). Zamanı iyi kullanabilmek, verimli ve etkili olmasını 

sağlamak bir eğitim işi olmakla beraber, insanın çalışma hayatına, dinlenme ve eğlenmesine, 

biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasına ayırdığı zaman birimleri arasında dengeyi 

iyi kurabilmesine bağlıdır (Yılmaz, 2002)..  

Serbest Zamanın Tanımı 

 

Serbest zaman kelimesinin İngilizcedeki karşılığı leisuredır. Leisure kelimesi Latincedeki 

licere kelimesinden türetilmiştir. Licere "müsaade verilmesi", "özgür olmak" anlamlarına 

gelmektedir (Cordes ve İbrahim, 1996). Yine "serbest zaman" manasına gelen Fransızca loisir 

ve "izin" anlamındaki liberty kelemeleri de licere kelimesinden türetilmiştir (Yılmaz, 2002). 

Sosyoloji sözlüğünde "yaşamın pratik ihtiyaçları yerine getirildikten sonra kalan serbest 

zaman" olarak tanımlanmaktadır (Torkildsen, 2005). Serbest zaman kelimesi en basit anlamda 

bireyin özgürce, dilediği gibi harcayabileceği zaman dilimini ifade eder. 

 

 

 

 



Serbest zaman etkinliklerinin niteliğini açıklayan Uluslararası Serbest Zamanları 

İnceleme Grubu şu tanımlamayı yapmaktadır: 

"Serbest zaman etkinliği, kişinin mesleki, ailevi ve toplumsal ödevleri yerine getirdikten 

sonra özgür iradesiyle girişebileceği dinlenme, eğlenme, bilgi veya becerilerini 

geliştirme, toplum yaşamına gönüllü olarak katılma gibi bir dizi uğraşılardır (Tezcan, 

1994)."  

 

Ancak serbest zamanın tanımı kişiden kişiye göre değişir. Örneğin, Kemp ve Pearson 

(1997) bu kavramı çalışma, uyku, yemek yeme ve diğer zorunlu işler için ayrılan (harcanan) 

zaman sonrasında artan zaman dilimi olarak tanımlar. 

 

Rekreasyonun Tanımı 

Rekreasyon, yenilenme, yeniden yaratılma veya yapılanma anlamına gelen, Latince recreatio 

kelimesinden gelmektedir (Kraus, 1985) . Türkçe karşılığı yaygın bir şekilde serbest zamanları 

değerlendirme olarak kullanılmaktadır. Bu tanım, bireylerin gönüllü olarak yaptıkları 

dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamını taşımaktadır (Ozan Kaya, 1981). 

Rekreasyon, kişiyi zorunlu iş ve etkinliklerden sonra yenileyen, dinlendiren ve gönüllü olarak 

yapılan faaliyetler olarak tanımlanmıştır (Karaküçük, 1995). 

Rekreasyona Duyulan İhtiyacın Nedenleri 

Rekreasyona duyulan ihtiyaç, rekreasyon faaliyetlerinin kişisel ve toplumsal olarak sağladığı 

faydalardan ileri gelmektedir (Karaküçük, 2005) 

Bütünlüğün, kaynaşmanın ve devamlılığın sağlanabilmesi için rekreasyon nasıl ki toplumsal 

bir ihtiyaçsa, kişilerin zorunlu işleri dışında kalan sürelerde zevk aldıkları farklı bir faaliyette 

bulunarak, dinlenmeleri, eğlenmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri gibi birçok nedenle de 

kişisel bir ihtiyaçtır (Başaran ve Sarımert, 2004) 

 

 

 

 

 



 

Örnek TABLO 

Tablo 1. Asi Nehrinden farklı zamanlarda alınan su örneklerinde yapılan analiz sonuçları, Asi 

Nehrinden farklı zamanlarda alınan su örneklerinde yapılan analiz sonuçları  

Aylar pH % Na SAR SU Sınıfı 

Mart 8.3 21.68 1.32 C3S1 

Mayıs 7.8 18.21 0.91 C3S1 

Haziran 8.3 15.76 0.75 C3S1 

Temmuz 7.8 76.40 6.50 C3S2 

Ağustos 7.9 26.05 7.00 C3S2 

Kaynak: Abate ve diğerleri (2008) 

 

 

(ÖRNEK ŞEKİL) 

 

Şekil 1. Depolama süresince ambalajdaki O2 konsantrasyonu (%).Depolama süresince 

ambalajdaki O2 konsantrasyonu (%). 
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