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Öz 

Bu çalışma boş zaman ve rekreasyon alanında Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tezleri bibliyometrik 
özellikler çerçevesinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 1987-2019 
yılları arasında Türkiye’de yayımlanan lisansüstü tezler incelenmiştir. Verilere Yükseköğretim Kurulu 
Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanından 24-25.10.2019 tarihlerinde ulaşılmıştır. Tezler 
“rekreasyon, boş zaman ve serbest zaman” anahtar kelimeleriyle taranmış ve çalışmaya ulaşılabilen 536 
lisansüstü tez dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen tezler, “yayımlandığı yıl, tezin türü, anahtar 
kelimeler, anabilim dalı, uygulanan araştırma yöntemi, veri analiz tekniği, alt boyutlar ve 
ilişkilendirilen kavramlar” parametreleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmaya konu olan 
verilerin analizinde yüzde ve sıklık dağılımları incelenmiş; bibliyometrik analizlerden yararlanılmıştır. 
Analiz sonucunda beden eğitimi ve spor bilimleri, rekreasyon, peyzaj mimarlığı ve turizm anabilim 
dallarında gerçekleştirilen rekreasyon ve boş zamana ilişkin lisansüstü tezlerin sayısının diğer anabilim 
dallarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin rekreasyon faaliyetleri ve 
rekreasyonel etkinlikler alt boyutunda yoğunlaştıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca, rekreasyon ve boş 
zaman kavramlarının sıklıkla turizm, spor ve peyzaj kavramlarıyla ilişkilendirilerek incelendiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 

This study was carried out in order to evaluate the framework of the bibliometric characteristics of 
graduate theses in the field of leisure and recreation prepared in Turkey. Within the context of the 
research, graduate theses published in Turkey between 1987-2019 were examined. The data were 
obtained from the National Thesis Center (YÖKTEZ) database of the Higher Education Council on 24-
25.10.2019. Theses were scanned with the keywords “recreation”, “leisure”, “leisure time” and 536 
graduate theses were included in the study. Theses included in the research were evaluated within the 
framework of parameters of “the year of publication, type of thesis, keywords, department, applied 
research method, data analysis technique, sub-dimensions and related concepts”. Distributions of 
percentage and frequency were analyzed in the analysis of the subject data; bibliometric analyses were 
used. As a result of the analysis, it is determined that the number of graduate theses related to recreation 
and leisure in physical education and sports sciences, recreation, landscape architecture and tourism 
departments are higher than other departments. It is observed that graduate theses are concentrated in 
recreation activities and recreational activities sub-dimension. In addition, it is concluded that 
recreation and leisure concepts are frequently examined as associated with the concepts of tourism, 
sports and landscape. 
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