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ÖZET
Bu ara rman n amac , Mersin ilinde yerel yönetimler taraf ndan yap lan spor parklar  ile ilgili sorunlar
belirlemek ve söz konusu sorunlara ili kin çözüm önerileri sunmakt r. Ara rmaya Mersin ilinde yerel yönetimler 
taraf ndan olu turulan spor parklar  kullanan 166 ki i kat lm r. Kat mc lar n ki isel özelliklerini ve spor 
parklar  ile ilgili dü üncelerini belirlemek 1için 6 demografi ve 22 kapal  uçlu soru olmak üzere toplam 28 sorudan 
olu an anket kullan lm r. Ara rmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 11.0 program nda frekans analizleri 
kullan lm r. Ara rman n sonunda spor parklar  kullanan bireylerin orta ve üzeri ya  grubunda bulunan 
kad nlardan olu tu u, mesleki özelliklerine göre ele al nd  zaman parklar  en fazla ev han mlar n kulland
tespit edilmi tir. Spor parklar n en fazla kullan lma nedenlerinin ba nda sa kl  bir ya ama sahip olma ve kilo 
kontrolünün geldi i tespit edilmi tir. Spor parklar n tercih edilmesinde en fazla aç k havada spor yapma ve 
parklar n ücretsiz olmas  gibi unsurlar n geldi i bulunmu tur. Bunun yan nda kat mc  görü lerine göre uygulanan 
egzersiz türleri, parklar n sa k aç ndan yeterlilikleri, parklardan yararlanan ki ilerin oranlar  hakk nda çe itli
bulgulara ula lm r. 
Anahtar kelimeler: Yerel yönetimler, spor, spor parklar

ABSTRACT 
Aim of this study is to identify the problems related to sports parks built by local authorities in Mersin province 
and suggest solutions related to those problems. 166 participants who regularly used the sports parks built by local 
authorities in Mersin province participated in the study. A questionnaire that consisted of 28 questions 6 of which 
were demographic and 22 were close-ended questions was applied to the participants. Frequency analyses were 
used at SPSS 11.0 program to analyze the data of the study. Results of the study revealed that the users of these 
parks were women at middle or above-middle age, and as for their professional characteristics, housewives were 
the most frequent job group that used sports parks. The main reasons for using sports parks were pursuing a healthy 
life and weight control. It was also found out that the main reason for people to prefer sports parks was doing 
sports in open air and their being free of charge. Furthermore, some other findings on exercise types in these parks, 
their being sufficient in terms of health, and the rate of people benefitting from these parks were also obtained.  
Key words: Local authorities, sports, sports parks 

JEL CODE: L83, I18 

Günümüzde spor; ekonomik, toplumsal, politik ve kültürel olmak üzere pek çok olgu ile beraber 
an lmaktad r. nsanlar n ergenlik öncesi ve sonras  dönemlerde düzenli olarak kat ld klar  spor 
etkinlikleri sa kl  bir  fiziki  yap n geli mesine yard mc  olurken, insanlar n ruhsal 
geli imlerini de desteklemektedir. Gelecek y llarda toplumda sorumluluk sahibi olacak 
yeti kinlerin iyi al kanl klar edinmesinde, bireyler aras  iyi ili kilerin kurulmas nda ve söz 
konusu ili kilerin devam ettirilmesinde çocukluktan ba layan spor ya am  büyük önem 
ta maktad r (Yazarer ve ark., 2004). 

* Bu çal ma 2013 y nda Mersin Üniversitesi Beden E itimi ve Spor Anabilim Dal ’nda sunulan “Yerel Yönetimlerin 
Yapt rd  Spor Parklar yla lgili Sorunlar Ve Çözüm Önerileri ( Mersin Örne i )” ba kl  tez çal mas ndan türetilmi tir. 
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Spor amaçl  yap lan hareketler belirli bir düzen içerisinde ve mücadele ruhu ile yap lmal r. 
Bu ba lamda spor; insanlar n mücadele etmek, yar mak, e lenceli vakit geçirmek ve sa kl
ya ama kavu abilmek için belirli kurallar çerçevesinde maksatl , bilinçli hareketlerin bütününü 
kapsamaktad r (Ramazano lu ve ark., 2005). Ayr ca spor, grup çal malar , kar kl
dayan man n olu turulmas  ve toplum üyeli inin kazan lmas  sa layan önemli bir 
sosyalle me arac r. Spor faaliyetleri bir tak m fiziksel aktiviteler bütünü olmas n yan nda,
insanlara birer ki isel ve sosyal kimlik hissi ve grup üyeli i duygusu vermesi ile bireyin 
sosyalle mesine yard mc  olan özel bir aland r (Aksoy, Bak  & Ünveren, 2012). 

Yerel yönetimler, pek çok ülkede oldu u gibi, Türkiye’de de halka en yak n kurulu lard r.
Toplumsal ya amda, yerel yönetimler için halk n güven ve deste ini kazanmak öteki kamu 
kurulu lar ndan daha fazla önem ta maktad r. Bu nedenle halk n ihtiyaç ve isteklerine duyarl
davranmak, halk n sürekli deste ini, be enisini ve güvenini sa lamak yerel yönetimler için 
önemlidir. Halk n bu beklentilerini kar lamak içinde spor, yerel yönetimler için vazgeçilmez 
unsurlardan biridir (Çoban & Devecio lu, 2006).  

nsanlar n rekreasyon ve spor amaçl  tercih ettikleri yerlerin ba nda yerel yönetimler taraf ndan 
olu turulmu  olan parklar gelmektedir ( im ek ve ark., 2011). Söz konusu parklar yerel 
yönetimlerin denetiminde yap lmakla beraber, parklar ile ilgili her türlü sorumluluk yerel 
yönetimlerin bünyesinde bulunan park ve bahçeler müdürlükleridir (Zengin & Özta , 2008). 
Özellikle günümüzde yerel yönetimlerin spor ve rekreasyon etkinlikleri için olu turduklar
parklara çe itli egzersiz aletleri de yerle tirdikleri görülmektedir. ancak parklara yerle tirilen 
kondisyon aletlerinin kullan m, bak m ve onar mlar  ile ilgili çe itli sorunlar n oldu u
bilinmektedir (Erta , 2006). Yap lan bu ara rmada yerel yönetimler taraf ndan olu turulan söz 
konusu spor ve rekreasyon parklar  ile ilgili sorunlar n ve çözüm önerilerinin belirlenmesi 
amaçlanm r. 

MATERYAL ve METOT 

Ara rman n Evreni ve Örneklemi 
Ara rman n evreni Mersin büyük ehir belediyesine ba  belediyelerin yapt rd  spor 
parklar na egzersiz yapmaya gelen ki ilerden olu maktad r. Örneklem grubu ise kolay 
ula labilir örneklem yöntemi ile belirlenmi  166 ki iden olu mu tur. Örneklem grubu, 
anketlerin uygulanmas  s ras nda herhangi bir özel durum göz önünde bulundurulmadan, 
ba ms z de ken tespitine gidilmeden ula labilen kat mc  say  yakla  ile belirlenmi tir. 

Veri Toplama Materyali 
Ara rma veri toplama arac  olarak anket kullan lm r. Kullan lan ankette 6 demografik soru 
(cinsiyet, ya , medeni durum, e itim durumu, meslek, ayl k gelir) ve 22 kapal  uçlu soru ( evet-
hay r, hiç-bazen-her zaman) olmak üzere toplam 28 soru bulunmaktad r. Anket sorular n
anla rl  bak ndan 30 kat mc ya, 15 gün ara ile ön test uygulamas  yap lm r ve 
problemli görülen sorular tekrar düzenlenmi tir. 

Verilerin Toplanmas
Veri toplama i lemi kapsam nda Mersin’de spor parklar nda spor yapmaya gelmi  insanlarla 
bire bir görü ülerek, ara rmayla ilgili bilgi verdikten sonra, ara rmaya kat lmak isteyen 
gönüllü adaylara anketler uygulanm r.
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statistiksel Analiz 
Ara rmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 11.0 program nda frekans 
analizi kullan lm r.

BULGULAR 

Tablo 1. Kat mc lar n baz  demografik özelliklerine ve parklar  kullanma amaçlar na
göre da mlar

Ba ml  de kenler Ba ms z de kenler f %
Cinsiyet Kad n 90 54,2

Erkek 76 45,8

Ya

18-20 ya 20 12,0
21-30 ya 38 22,9
31-40 ya 34 20,5
41-50 ya 33 19,9
50+ ya 41 24,7

Meslek

Ev han 44 26,5
siz 11 6,6

Memur 16 9,6
çi 9 5,4

Özel Sektör 18 10,8
Serbest meslek 9 5,4

renci 36 21,7
Emekli 23 13,9

itim durumu 

Okur-yazar 3 1,8
lkokul 19 11,4

Ortaokul 30 18,1
Lise 48 28,9
Üniversite ve üstü 66 39,8

Medeni durum 

Evli 96 57,8
Bekâr 61 36,7
Bo anm 5 3,0
Dul 4 2,4 

Spor parklar
kullanma amaçlar

Sa kl  bir ya am sürmek 105 65,7 
Kilo kontrolü sa lamak 25 15,1
Spor yaparak zihnini sa lam tutmak 8 4,8 
Sosyal çevresini geni letmek 8 4,8 
Bo  zamanlar  de erlendirmek 13 7,8 
Vücut kaslar  geli tirmek 3 1,8 

Tablo 1’e göre ara rmayan kat lan bireylerinin büyük bir bölümünün kad n (%54,2) oldu u,
ya  gruplar na göre de erlendirildi i zaman en fazla 50+ ya  grubundaki bireylerin parklar
spor amaçl  kulland klar , mesleki aç dan ele al nd  zaman parklar  spor amaçl  en fazla ev 
han mlar n kulland  (%26,5), bunun yan nda kat mc lar n büyük bir bölümünün üniversite 
ve üstü e itim düzeyine sahip (%39,8) oldu u, yine kat mc lar n büyük bir bölümünün evli 
(%57,8) oldu u tespit edilmi tir. Kat mc lar n rekreasyon ve spor amaçl  yap lan parklar
kullanma amaçlar n ba nda sa kl  bir  ya a sürme (%65,7) dü üncesinin geldi i tespit 
edilmi tir. 



Uluslararas  Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi 
Ekim-Kas m-Aral k Cilt: 1 Say : 1 / October-November-December Volume: 1 Issue: 1 

www.joimar.com

45

Tablo 2. Kat mc lar n parklar  tercih etme nedenleri 
Parklar n tercih edilme nedenleri f %
Ücretsiz oldu u için 48 29,5
Aç k havada spor yapmak için 81 48,5
Spor salonlar n ücretleri yüksek oldu u için 11 6,6 
Spor salonlar n ortam ve hijyen s nt  oldu u için 1 0,6 
Evine yak n oldu u için 20 12
Ben spor yaparken çocu um parkta oynayabiliyor 4 2,4 
Toplam  166 100

Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümünün (%48,5) parklar  tercih etme nedenlerinin 
ba nda aç k havada spor yapma amac n geldi i tespit edilmi tir. Bu nedeni s ras yla parklar n
ücretsiz olmas n (%29,5), parklar n kat mc lar n evlerine yak n olmas n (%12), spor 
salonlar n ücretlerinin yüksek olmas n (%6,6), kat mc lar spor yaparken çocuklar n da 
parklarda oynayabilmelerinin (%2,4), spor salonlar n ücretlerinin yüksek olmas n (%0,6) 
geldi i belirlenmi tir. 

Tablo 3. Kat mc lar n parklarda spor yapmadan önce sa k kontrollerinden geçme ve 
nma yapma düzeyleri 

f %
Sa k kontrolünden 
geçme 

Evet  32 19,3
Hay r 134 80,7

Çal malardan önce 
nma yapma 

durumu 

Her zaman yap yorum  72 43,4
Bazen yap yorum 67 40,4
Hiç yapm yorum 27 16,3

Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümünün parklardaki spor aktivitelerine kat lmadan 
önce sa k kontrolünden geçmedikleri (%80,7) tespit edilmi tir. Bunun yan nda kat mc lar n
%43,4’ünün çal malardan önce her zaman ma çal mas  yapt klar , buna kar k
kat mc lar n %40,4’ünün ara s ra nma çal mas  yapt klar , %16,3’ünün ise hiç nma 
çal mas  yapmad klar  tespit edilmi tir. 

Tablo 4. Kat mc lar n spor uzman  gözetiminde spor yapma ve çal malarda spor 
yafeti kullanma düzeyleri 

f %

Spor uzman  gözetiminde çal ma düzeyi Evet  7 4,2 
Hay r 159 95,8

Çal malarda spor k yafeti kullanma düzeyi Her zaman 120 72,3
Ara s ra 46 27,7

Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümünün herhangi bir spor uzman  gözetiminde 
çal mad klar  (%95,8), bunun yan nda kat mc lar n %72,3’lük bir kesiminin spor 
etkinliklerinden önce nma çal mas  yapmad klar  tespit edilmi tir. 
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Tablo 5. Kat mc lar n spor aletlerinin üzerinde kullan m biçimlerinin yazmas  ve 
aletlerin hangi kas gruplar  çal rd na ili kin dü ünceleri 

f %
Spor aletlerinin üzerinde kullan m biçimleri 
yaz yor mu? 

Evet  31 18,7
Hay r 135 81,3

Hangi aletin hangi kas grubunu çal rd
biliyor musunuz? 

yi 
biliyorum 22 13,3

Biraz 
biliyorum 112 67,3

Hiç 
bilmiyorum 32 19,3

Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümü (%81,3) parklardaki spor aletlerinin üzerinde 
aletlerin kullan m biçimleri ile ilgili yeterli bilgi yazmad  belirtmi lerdir. Bunun yan nda 
kat mc lar n büyük bir bölümünün hangi aletlerin hangi kas gruplar  çal rd  biraz 
bildikleri (%67,3), buna kar k kat mc lar n %13,3’ünün aletlerin kullan  iyi düzeyde 
bildikleri, %19,3’ünün ise aletlerin kullan mlar  hiç bilmedikleri tespit edilmi tir. 

Tablo 6. Parklar n spor amaçl  kullan mlar nda görülen baz  sorunlara ili kin kat mc
görü leri 

f %

Parklarda spor k yafetsiz aletleri kullanan ki iler 
gördünüz mü? 

Hiç görmedim 7 4,2 
Ara s ra gördüm 67 40,4 
Her zaman gördüm 92 55,4 

Kalabal ktan dolay  parklarda spor aletlerini 
kullanamad z zamanlar oldu mu? 

Hiç ya amad m 16 9,6 
Ara s ra ya ad m 118 71,1 
Çok ya ad m 32 19,3 

Spor çal malar  yap lan parklardaki dinlenme ve 
bekleme yerlerinin yeterli oldu unu dü ünüyor 
musunuz? 

Evet  21 12,7 

Hay r 145 87,3 

Spor parklar n yak nlar nda olas  sa k sorunlar
için sa k oca , ambulans ve doktor bulunuyor mu? 

Evet  40 24,1 
Hay r 126 75,9 

Spor parklar ndaki spor aletlerinin yeterli oldu unu 
dü ünüyor musunuz? 

Evet  48 28,9 
Hay r 118 71,1 

Spor parklar n amac na uygun hizmet verdi ine 
inan yor musunuz? 

Çok inan yorum 35 21,1 
Biraz inan yorum 97 58,4 
Hiç inanm yorum 34 20,5 

Tablo 6’ya göre kat mc lar n büyük bir ço unlu unun parklarda spor k yafeti olmayan 
ki ilerin spor aletlerini kulland klar  belirtikleri (%55,4), kat mc lar n baz  zamanlarda a
yo unluktan ara s ra kondisyon aletlerini kullanamad klar  (%71,1), spor parklar n
yak nlar ndaki dinlenme ve bekleme yerlerinin yetersiz oldu unu dü ündükleri (%87,3), spor 
parklar n yak nlar nda olas  sa k risklerinde müdahale edecek olan sa k oca , doktor ve 
ambulans bulunmad  dü ündükleri (%75,9), parklarda bulunan aletlerin say lar n yetersiz 
oldu unu ifade ettikleri (%71,1) ve parklar n amac na uygun hizmetleri k smen verdi ini 
dü ündükleri (%58,4) tespit edilmi tir. 
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TARTI MA ve SONUÇ 

Ara rma sonunda, spor amaçl  parklar  en fazla kad nlar n kulland klar , ya  ortalamas
aç ndan en fazla 50 ya  ve üzeri bireylerin spor amaçl  olarak parklara geldikleri, mesleki 
aç dan de erlendirildi i zaman ise spor amaçl  parklara en fazla gelenlerin ev han mlar  oldu u
tespit edilmi tir. Bulgu, Ar tan  &  A ’ya (2007) göre; kad nlar n fiziksel etkinli e
kat lmalar na yönelik son y llarda yeni f rsatlar n yarat lmas , kad n hareketinin etkisi, kad nlara 
yönelik sa k ve fiziksel uygunluk hareketlerinin artmas yla birlikte kad nlar n fiziksel 
aktiviteye kat nda önemli art lar meydana gelmi tir. Bu ara rma sonuçlar  bizim çal ma 
bulgular  destekler niteliktedir. Toplum sa n geli tirilmesi için spor parklar na 
toplumun her kesiminden vatanda n yönlendirilmesi oldukça önemlidir. Dolay yla ba ta 
yerel yönetimler olmak üzere toplumun tüm kesimini spor parklar na yönlendirmeyi amaçlayan 
politikalara ihtiyaç oldu u söylenebilir. 

Ara rmaya kat lan bireylerin spor amaçl  olarak parklar  kullanma nedenlerinin ba nda 
ras yla sa kl  bir ya am kazanma ve kilo kontrolü sa lama amaçlar n geldi i

belirlenmi tir. Düzenli olarak yap lan spor ve fiziksel aktivite çal malar n kilo kontrolü 
sa lama ve sa kl  bir  ya am tarz na sahip olma konusunda büyük bir öneme sahip oldu u
bilinmektedir (Donnelly ve ark., 2000; Bize, Johnson & Plotnikoff, 2007; Brown ve ark., 2003). 
Bu ba lamda yerel yönetimlerin daha fazla say da vatanda n spora yönelmesi için ehir 
içerisindeki spor parklar n say lar  artt rmalar , bunun yan nda mevcut parklar n yer ve 
ekipman olarak geni letilmelerini sa lamak toplum sa n yükselmesi aç ndan oldukça 
önemlidir. 

Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümü aç k havada spor yapma imkân  sa lad  için 
spor amaçl  yap lan parklara geldiklerini belirtmi lerdir. Bunun yan nda parklar n ücretsiz 
olmalar n ve kat mc lar n evlerine yak n olmalar n da kat mc lar n parklara yönelme 
nedenlerinin ba lar nda geldi i belirlenmi tir. Ara rma bulgular  destekleyen benzer bir 
çal mada, aç k alan ve parklarda sunulan egzersiz imkânlar n genel olarak ücretsiz 
olmalar ndan dolay  insanlara sosyal faydalar sa lad  belirtilmi tir  ( im ek ve ark., 2011). 
Günümüzde ehirlerdeki çarp k kentle meye ba  olarak ye il alanlar n azald  bilinmektedir. 
Ancak ehirlerinin sosyal ve ekonomik özellikler hangi türde olursa olsun, ehirlerin içerisinde 
halk n e lenme, dinlenme ve rekreasyonel faaliyetlerine kat lacaklar  yerler olmal r (Gül & 
Küçük, 2001). Yerel yönetimler taraf ndan yap lan iyi planlanm  spor alanlar n ehirlerin 
nefes almas na yard mc  oldu u bilinmektedir. Bunun yan nda çocuk ve gençlerin spor yaparak 
sa kl  yeti meleri ve yeti kinlerin günlük s nt lardan kurtulup rahat bir ortamda spor 
yapmalar  için yerel yönetimler taraf ndan olu turulmu  spor parklar na gereksinim vard r
(Sivrikaya, 2000).  

Ara rman n sonunda kat mc lar n büyük bir bölümünün spor amaçl  parklarda yapt klar
çal malardan önce sa k kontrollerinden geçmedikleri, bunun yan nda kat mc lar n spor 
aktivitelerini uzman gözetiminde yapmad klar  tespit edilmi tir. Bu bulgu, ara rmaya kat lan 
bireylerin sporu bilinçli olarak yapmad klar  göstermektedir. Özellikle belirli bir ya
döneminde bulunan bireylerin sa k kontrolü yapt rman n ötesinde doktor kontrolünde 
çal malar  gerektirecek durumlarda orta ç kabilir ( im ek ve ark., 2007). Bunun yan nda 
profesyonel amaçl  spor yapanlarda oldu u gibi sa kl  ya am için spor yapan bireylerin de 
spora kat m öncesi genel sa k kontrollerinden geçmeleri gerekmektedir. Böylece ki inin 
düzenli olarak spor yapmas na engel durumlar n olup olmad  belirlenebilir. Ayr ca spor 
yapmaya engel olan durumlar n spora kat m öncesi tedavi edilebilmesi için de spora kat m
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öncesi sa k de erlendirmesi oldukça önemlidir (Ülkar, 2011). Bu kapsamda yerel yönetimler 
taraf ndan yap lan spor parklar nda spor yapan bireylerin spora kat m öncesi sa k
kontrollerinden geçmeleri için gerekli tedbirler al nmal r. Aksi takdirde halk n sa
koruma ve geli tirme için olu turulan parklar halk n sa  tehdit eden bir yap ya bürünebilir. 
Benzer ekilde kat mc lar n herhangi bir sa k uzman  kontrolünde çal mamalar , spor 
aktiviteleri esnas nda ortaya ç kabilecek istenmeyen sa k problemlerini ortaya ç karabilir. 

Ara rmaya kat lan bireylerin genel olarak çal malardan önce nma egzersizleri yapt klar
belirlenmi tir. Bunun yan nda kat mc lar n büyük bir ço unlu unun çal malarda spor 

yafetleri kulland klar  tespit edilmi tir. Spor amaçl  parklara gelen bireylerin genellikle 
sedanter bireylerden olu tu unu göz önünde bulundurdu umuz zaman, söz konusu parklarda 
spor yapan bireylerin nma al kanl klar n yetersiz olmas  beklenebilir. imsek ve 
arkada lar  (2011) taraf ndan yap lan benzer bir çal mada, spor parklar na giden bireylerin çok 
büyük bir bölümünün nma egzersizleri yapmad klar  tespit edilmi tir. Bu ba lamda bizim 
çal mam za kat lan bireylerin aktivite öncesi nma ve spor k yafeti kullanma konusunda daha 
bilinçli olduklar  söyleyebiliriz. 

Is nma egzersizleri spor aktivitelerine kat m sürecinde oldukça önemlidir. Bu ba lamda 
ara rmaya kat lanlar n nma al kanl klar n genel olarak yüksek olmas n, yapt klar
çal malardan en iyi verimi elde etmelerine katk  sa lamalar na yard mc  olaca
söyleyebiliriz. Çünkü uygun nma yöntemlerinin kullan lmas , fiziksel aktivite öncesinde 
kaslar n aktiviteye haz r hale gelmesine katk  sa lamaktad r (Gelen, 2008). Uygun olarak 
yap lan nma egzersizleri, yüklenme esnas nda baz  motorik özelliklerin daha iyi 
kullan lmas na katk  sa lamaktad r (Çolak & Çetin, 2010). Bunun yan nda nma egzersizleri 
aktivite esnas nda performans n artmas na ve en önemlisi aktivite esnas nda sakatlanma riskinin 
en aza indirilmesinde oldukça önemli fonksiyonlara sahiptir (Arslan, Gökhan & Aysan,2011). 

Ara rmaya kat lan bireylerin büyük bir bölümünün aletlerin hangi kas gruplar  çal rd
tam olarak bilmedikleri, bunun yan nda parklarda yer alan aletlerin üzerinde genellikle aletlerin 
kullan mlar  ile ilgili bilgilerin yazmad  tespit edilmi tir. Kat mc lar n aletlerin hangi kas 
gruplar  çal rd klar  bilmemelerinin birçok farkl  nedeni olabilir. Ancak söz konusu 
nedenlerin ba nda ku kusuz aletlerin üzerinde kullan mlar  ile ilgili bilgilerin yer almamas n
yatt  dü ünülebilir. Parklar  kullanan bireylerin aletlerin kullan  hakk nda yeterli bilgiye 
sahip olmamalar  çal malar esnas nda çe itli sa k sorunlar n olu mas na neden olabilir. 
Dolay yla yerel yönetimlerin söz konusu aletlerin kullan mlar  ile ilgili gerekli bilgileri 
aletlerin üzerine ayr nt  olarak yazmalar  gerekmektedir. Ayr ca aletlerin kullan  konusunda 
uzman olan ki ilerin de belirli aral klarda parklara gelen vatanda lara aletlerin kullan m
ekilleri ile ilgili bilgiler vermeleri de faydal  olabilir. 

Ara rmaya kat lan bireylerin görü leri göz önünde bulunduruldu u zaman, spor parklar nda
en fazla kar la lan sorunlar n ba nda parklarda spor k yafetsiz bireylerin aletleri kullanmalar ,
baz  kalabal k durumlarda aletlerin herkesin yeterli düzeyde kullanamamas , parklarda 
dinlenme ve bekleme amaçl  yerlerin yetersiz olmas , sa k sorunlar na yönelik risklere kar
sa k oca , doktor ve ambulans gibi sa k birimlerinin parklara yak n yerlerde bulunmamas ,
spor aletlerinin yetersiz olmas  ve parklar n amaçlar na uygun olarak hizmet vermemesinin 
geldi i tespit edilmi tir. 

Spor ve rekreasyon etkinliklerinin yan nda parklar n e lenme ve dinlenme fonksiyonlar n da 
oldu u bilinmektedir (Onsekiz & Emür, 2008). Bu kapsamda spor ve rekreasyon amaçl
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parklar n tasar nda spor bilim adamlar ndan yard m istenilmesi oldukça önemlidir ( im ek
ve ark., 2011). 

Belediyelerin halka yönelik spor hizmetlerinin ba nda sporu halk n taban na yayma ve geni
kitlelere ula rma görevi vard r (Do u, Karda  & Atal , 2013). Bu ba lamda spor parklar nda 
bulunan aletlerin say lar n artt lmas n yan nda, spor parklar n say lar n da artt lmas
gerekmektedir. Çünkü söz konusu parklara evleri uzak olan bireylerin düzenli olarak 
gitmelerinde baz  sorunlar ya anabilir. Bunlar n en aza indirilmesi için herkesin rahat bir 
biçimde ula aca  ve evlerinin yak nlar nda tesis edilen parklara gereksinim vard r.

Kamu hizmetlerinin büyük bir bölümünün yerel yönetimler taraf ndan yap ld , söz konusu 
hizmetlerin içerisinde spora yönelik yat mlar n da olmas  gerekti i bilinmektedir. Burada 
önemli olan konu yerel yönetimlerin halka hizmet amaçl  uygulad  spor faaliyetlerini halk n
istek ve ihtiyaçlar  göz önünde bulundurarak yapmas  gerekti idir (Ekinci, 2012). Bu 
kapsamda ara rmam zda tespit edilen spor parklar nda bekleme ve dinlenme yerlerinin 
yetersiz olmas n, bunun yan nda parklarda bulunan aletlerin ihtiyac  kar layamamas n
halk n söz konusu spor alanlar ndaki ihtiyaç ve beklentilerini olumsuz yönde etkileyebilece ini 
söyleyebiliriz. Timur ve arkada lar  (2011) taraf ndan yap lan benzer bir ara rmada, spor 
amaçl  park ve aç k alan tesislerinin yap n halk n ihtiyaç ve beklentilerine uygun 
yap lmad  belirtilmi tir. Ayn  zamanda aç k alan spor tesislerinin say sal olarak yetersiz 
oldu u, baz  mahalli bölgelere birden fazla spor alan  dü erken, baz  mahalli bölgelerde 
herhangi bir spor alan  olmad  tespit edilmi tir. Bu ara rma sonuçlar  destekleyen benzer 
bir çal mada, belediyelerin halka spor hizmeti verme konusunda yetersiz yönlerinin bulundu u
ifade edilmi tir (Sivrikaya, 2000). 

Sonuç olarak, yerel yönetimler taraf ndan yap lan spor parklar  en  fazla  orta  ve  üzeri  ya
grubunda bulunan kad nlar n kulland  tespit edilmi tir. Ara rmaya kat lan bireylerin büyük 
bir bölümünün spor parklar ndaki aktivitelerden önce nma çal mas  yapt klar  ve 
çal malar  spor malzemesi kullanarak gerçekle tirdikleri, buna kar k çal malar
herhangi bir uzman denetimi olmadan yapt klar  belirlenmi tir. Bunun yan nda kat mc lar n
büyük bir bölümünün hangi kondisyon aletlerinin hangi kas gruplar  çal rd  yeterli 
düzeyde bilmedikleri tespit edilmi tir. Kat mc lar n spor parklar ndaki sorun ve eksiklikler ile 
ilgili dü ünceleri incelendi inde, spor parklar n ba ca sorunlar n kondisyon aleti 
yetersizli i, dinlenme ve bekleme alanlar n k tl , kondisyon aletlerinin üzerinde kullan m
artlar  ile ilgili bilgilerin yetersiz olmas , parklar n yak nlar nda herhangi bir sa k problemine 

yönelik önlem olarak sa k oca , ambulans veya doktor bulunmamas , tesislerin halk n tüm 
ihtiyaçlar na cevap verememesi gibi sorunlar oldu u bulunmu tur. Ara rmada elde edilen bu 
bulgulara göre, yerel yönetimlerin kentsel spor alanlar  ve parklar na yönelik çal malar
yeniden gözden geçirmesi gerekti ini, halk n daha geni  kesiminin parklardan yararlanmalar
için gerekli tedbirleri almalar  gerekti ini,  bunun  yan nda parklarda yap lan fiziksel 
aktivitelerinden halk n en iyi ekilde yararlanmalar  için her türlü tedbirin al nmas  gerekti ini 
söyleyebiliriz. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Preparing facilities for individuals to pursue a happier and more peaceful life for individuals 
have become main goals of some authorities and institutions nowadays. In order to achieve this 
goal, creating environments for individuals to be, in nature and environment simultaneously, 
and have them relaxed and entertained is required. In this framework, preparing areas for 
individuals to pass their spare times with sports activities can be an interesting subject. Open-
air exercise parks that have been increasing in recent years in Turkey have demonstrated the 
relationship among spare time, entertainment, recreation, and sports activity in an effective way, 
and this facilitates the formation of activities that are called sportive recreation. However, the 
present condition of sports parks that are put into service of people by local authorities are not 
questioned in terms of fulfillment of their aims and consciousness level of people who use them. 
Aim of this study is to find out problems related to sports parks in Mersin province built by 
local authorities, and suggest solutions for those problems.  

Participants of the study were the people who used the sports parks built by Mersin 
Metropolitan City Municipality for exercising. Sample group of the study was determined by 
easily accessible sample method, and was consisted of 166 people. Sample group was 
determined by accessed participant number without considering any special condition and 
identifying any independent variables. A questionnaire was used as the data collection tool of 
the study.  There were 6 demographic questions (gender, age, marital status, education level, 
profession, monthly income) and 22 close-ended questions (yes-no, never-sometimes-every 
time), totally 28 questions in the questionnaire. 30 participants were applied a pretest twice in 
15 days and the problematic questions were revised. During data collection process, the 
participants who came to sports parks in Mersin to do sports or exercise were initially informed 
about the study through a face to face meeting and the volunteers were applied the 
questionnaire. Frequency analyses were used at SPSS 11.0 program to analyze the data of the 
study.  

Results of the study revealed that the users of these parks consisted of women at middle or 
above-middle age, and as for their professional characteristics, it was found out that housewives 
were the most frequent job group to use sports parks. The most frequent reason to use sports 
parks for those women was pursuing a healthy life and weight control. Furthermore, doing 
sports in open air and their being free of charge were among the main reasons for people to 
prefer sports parks as well. Most of the participants stated that they were limbering up prior to 
the sports activities, usually putting on sportswear, however, they were not doing these activities 
under the supervision of an expert. Moreover, majority of the participants were unaware of the 
functions of the sports implement sin the parks in terms of muscle groups. Participants stated 
that the main deficiencies of those parks were limited resting and waiting areas, insufficiency 
of condition implements, lack of health service, ambulance or doctor in case of an emergency 
in the neighborhood of parks, insufficient information about how to use the implements, and 
facilities’ not being able to meet the needs of people in various aspects. In the light of the 
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findings, local authorities were suggested to revise the regulations about the usage and functions 
of these parks and take necessary precautions to help more people benefit from these facilities 
in safer conditions.  


