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Bu araştırma, geleceğin potansiyel gezginleri olan gençlerin dış mekân rekreasyon
faaliyetlerinde ve seyahatlerinde satın aldıkları giyim ve ekipmanları tüketim ve
kullanım açısından değerlendirmektedir. Araştırmada nicel araştırma yönteminden
faydalanılmıştır. Veriler, anket aracılığı ile toplanmış ve SPSS 22.0 paket
programında analiz edilmiştir. Kolayda örnekleme tekniği ile 200 kişiye yüz yüze
anket
uygulanmıştır.
Verilerin
analizinde
tanımlayıcı
istatistiklerden
faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların en sık katıldığı dış mekan
rekreasyon aktivitesi yürüyüş, ikincisi gezi/seyahattir. Dış mekan rekreasyon
malzemesi olarak ilk sırada spor ayakkabı gelmektedir. Dış mekân rekreasyonel
giyim ve malzemelerini büyük oranda alışveriş merkezlerinden satın almaktadır.
Dış mekan rekreasyon ve seyahat endüstrileri için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
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This research is to assess the consumption and use of apparel and equipment that
are purchased by young people as potential travelers of the future for outdoor
recreation and travel. Quantitative research method was utilized in the research.
The data were collected via questionnaires and analyzed in the SPSS 22.0 package
program. It was easy to use the sampling technique and 200 face-to-face surveys.
Descriptive statistics were used in the analysis of the data. According to the results
of the analysis, outdoor recreation activity is the most frequently attended by
participants and the second is trip / travel. As outdoor recreational material, sports
shoes are first. Outdoors, recreational apparel and equipment are purchased from
shopping malls in large quantities. Various suggestions have been developed for
outdoor recreation and travel industry.
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