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ÖZET
Araştırmanın amacı, rekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerin kişilik özelliklerinin ekopsikoloji algılarına olan etkisini
ortaya koymaktır. Bu amaçla, on farklı rekreasyon faaliyet alanında 329 kişiye anket uygulanmıştır. Veri toplamak için Beş
Faktör Kişilik ve Ekopsikolojik Benlik ölçekleri kullanılmıştır.Veri analizi sonucunda, araştırmaya katılanların ekopsikoloji
algılarında yaşa, uyruğa, medeni duruma, gelir durumuna göre herhangi bir farklılaşma oluşmamış, cinsiyete ve bireylerin
katıldıkları rekreasyonel aktiviteye göre ise farklılaşma oluşmuştur. Kadınların erkeklerden daha yüksek ekopsikoloji algısına
sahip oldukları, park, alış-veriş merkezi, Anadolu medeniyetleri topluluğu, Wellness&SPA merkezi aktivitelerine katılan
bireylerin ekopsikoloji algılarının daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kişilik özellikleri ve boyutları
ekopsikoloji algılarıyla pozitif ilişkili ve %25’lik bir etkiye sahiptir.
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ABSTRACT
PERCEPTIONS EKOPSIKOLOJI INFLUENCE OF PERSONALITY TRAITS OF INDIVIDUALS WHO
PARTICIPATE IN RECREATION ACTIVITIES
The aim of this study is to reveal the affect of personality traits of individuals who participate in recreation activities on their
perceptions about ecopsychology. For this purpose we implemented survey on the 329 people from different recreational
activity area. It has been used 5 factor personality and eco-psychological personality self scales for collecting datas.As a
result of the data analysis,there is not any differentiation according to age, nationality, martial status, income status but ıt was
observed differentation according to gender of the individuals and their participiation in the recreational activities. According
to our findings women’s perceptions of ecopschology is higher than men’s and individuals participating in park, shopping
center, community of Anatolian civilizations, Wellness&SPA centre activities have higher perception. Also personality traits
and dimensions are positively associated with the perception of ecopsychology and have %25 affect .
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