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Öz 

Doğaya bağlılığın doğa yürüyüşlerine katılım motivasyonu üzerindeki etkisini inceleyen bu 
çalışmanın amacı mevcut değişkenler arasındaki ilişki üzerinden doğa tabanlı etkinlikler 
düzenleyen seyahat acentalarına ve diğer kuruluşlara pazarlama ve tanıtım bağlamında öneriler 
oluşturabilmektir. Bu amaç göz önünde bulundurularak araştırmanın örneklemi Mersin il 
sınırları içerisinde düzenlenen doğa yürüyüşü turlarına katılan kişiler olarak belirlenmiştir. 
Örneklem grubundan veri toplamak amacıyla Doğaya Bağlılık Ölçeği ve Doğa Yürüyüşlerine 
Katılım Motivasyonu Ölçeğinden oluşan anket formundan yararlanılmıştır. 03 Ocak – 02 Mart 
2020 tarihleri arasında yapılan veri toplama işleminin sonucunda toplam 280 anket formu elde 
edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda doğaya bağlılığın doğa yürüyüşlerine katılım 
motivasyonlarını; eğitim boyutunda (R2) %59,3; sağlık boyutunda (R2) %52,5; sosyal boyutunda 
(R2) %52,2; gözlem boyutunda (R2) %48,2 ve zaman boyutunda (R2) %47,3 oranında açıklama 
gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar alanyazın göz önüne 
alınarak tartışılmış, teori ve uygulamaya öneriler sunulmuştur.  
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Abstract 

The aim of this study, which examines the effect of connectedness to nature on the motivation to 
participate in hiking, is to provide marketing and promotional suggestions to travel agencies and 
other organizations that organize nature-based activities through the relationship between 
existing variables. Considering the aim of the study, the sample of the study was designed as 
people who participated in hiking tours organized within the province of Mersin. In order to 
collect data from the sample group, the questionnaire form consisting of the Connectedness to 
Nature Scale and the Motivation for Participation in Hiking Scale was used. As a result of the 
data collection performed between 03 January - 02 March 2020, a total of 280 questionnaires were 
collected. The result of regression analysis shows that connectedness to nature can predict the 
dimensions of the motivation for participation in hiking as follows; educational (R2: 0,593), health 
(R2: 0,525), sociality ((R2: 0,522), observation (R2: 0,482), good-time (R2: 0,473). The results of the 
study emphasize the connectedness to nature as a strong predictor of motivation for participation 
in nature-based activities. The results of the study are discussed considering the literature, and 
implications for the theory and practice are presented. 
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