Kement, Çavuşoğlu & Başar/JRTR 2017, 4 (4), 154-161

Journal of Recreation and Tourism Research
Journal home page: www.jrtr.org
ISSN:2148-5321

EKOLOJİK TUTUMUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ: BİNGÖL YÜZEN ADALAR ÖRNEĞİ

Üzeyir KEMENTa

Sinan ÇAVUŞOĞLUb

Berkan BAŞARc

a

Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Bingöl, Türkiye (ukmenet@bingol.edu.tr)
Bingöl Üniversitesi, SBMYO, Bingöl, Türkiye (scavusoglu@bingol.edu.tr)
c
Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye (berkan_basar@hotmail.com)
b

ARTICLE HISTORY

Received:
05.11.2017
Accepted:
20.12.2017
Anahtar Kelimeler:
Ekolojik tutum
Turizm
Rekreasyon
Bingöl yüzen adalar

ÖZ
Bu çalışmanın amacı Bingöl Yüzen Adalar destinasyonunu ziyaret eden bireylerin
ekolojik tutumları ile demografik özellikleri arasındaki anlamlı farklılığın
belirlenmesidir.Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Toplam
398 ziyaretçiyle yüz yüze görüşerek anketler 2017 Nisan-Temmuz ayları arasında
doldurulmuştur. Araştırmada kullanılan ekolojik tutum ölçeği ifadelerine yönelik
doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizleri uygulanmış, Crombach Alpha
güvenilirlik testi yapılmıştır. Ayrıca ayrım geçerliliği ve bütünleşik güvenilirlik
testleri ve normallik testi uygulanmıştır. Araştırma ön testleri sonucunda
araştırmanın amacı T ve Anova testlerine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar
incelendiğinde ziyaretçilerin cinsiyeti ile ekolojik tutumları arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı görülürken, medeni durumları ile anlamlı bir farklılık olduğu ve
bu farklılığın bekar olanların tutumlarının yüksek olduğu sonucunu ortaya
çıkardığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan Anova testi sonucuna göre ziyaretçilerin
ekolojik tutumları ile yaşları ve gelir durumları arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı, ancak eğitim düzeyleri ile anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.
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The purpose of this study is to determine the relationship between the demographic
characteristics and environmental attitude who visited to Bingöl Floating Islands.
Survey was used as data collection tool in the research.A total of 398 visitors were
interviewed face to face and the questionnaires were filled between April-July
2017. Confirmatory, exploratory factor analyzes and Crombach Alpha reliability
test were applied to the ecological attitude scale used in the study. In addition,
AVE and composite reliability tests and normality tests were applied.The purpose
of the research as a result of the research pre-tests was subjected to T and Anova
tests. When the results obtained were examined, it was found that there was no
significant difference between the gender and ecological attitudes, but it was found
that there was a significant difference from the marital status and that this
difference was the result of the high attitudes of the single. Furthermore, according
to the result of Anova test, it was determined that there is no significant difference
between ecological attitudes and ages and income status but there is a meaningful
difference with education levels.

