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ÖZET
Çalışmada Balıkesir kent halkının yine aynı kentteki rekreasyon faaliyetlerine katılımları ve yerel rekreasyon imkanlarının
yeterlilik düzeyleri hakkındaki değerlendirmelerinin anket yardımıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Ankete katılan bireyler
rastgele örneklem yöntemi ile seçilmiş ve sonuçlar bazı istatistiksel teknikler yardımıyla analiz edilmiştir. Bulgular çeşitli ve
ayrıntılı olmakla birlikte içlerinde bazıları daha dikkate değerdir. Çarpıcı olan bulgulara göre, kente sonradan gelenlerde
yetersizlik algısı daha fazla olup, kalış süresi arttıkça bu yetersizlik algısı daha da artmaktadır. Bunun yanı sıra eğitim düzeyi
ve gelir düzeyi fazla olanlarda da yetersizlik algısı daha fazladır. Devlet memuru olmak ta yetersizlik algısının daha fazla
olmasına yol açmaktadır. Bu tür saptamaların beraberinde getirdiği bazı önemli politika çıkarımlarına da çalışmada
değinilmiştir.
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ABSTRACT
THE PARTICIPATION OF BALIKESIR CITY PEOPLEIN THE RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE CITY
THEY LIVE AND THE DETERMINATION OF ADEQUACY LEVELS OF LOCAL RECREATION FACILITIES
The aim of the study is to determine the Balıkesir city people’s assessments on their participation in recreational activities in
the city and adequacy levels of local recreation facilities through the survey. Individuals surveyed were selected by random
sampling method and results were analyzed by using several statistical techniques. Although the findings are varied and
detailed, some of them are remarkable. According to the findings striking, inadequacy perception of the newcomers to the
city is much more and as long as the residence time increases, the inadequacy perception further increases. Moreover, in
those with higher education and income levels, inadequacy perception is more. Being a civil servant also leads to be more
inadequacy perception. Some important policy implications brought about by such determinations have also been addressed
in the study.
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