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Ö N S Ö Z 

Bu çalışmada, Anadolu Üniversitesi AçıköğTetim 

Fakültesi Merkezi Açıkö[.r:retiı:rı. Progrumlarına kayıtlı 

öğrencilerin boş zamanları değerlendj_rme e{;ilimleri ile 

boş zaınanları değerlendirme açısından ln;_ru.mdan beklen

tilerinin ne yönde oldul.,iu ortaya konulmaya çalıf]ıldı. 

Ülkemiz yükseköğretiminin yeni bir uyeuJ.urnası ve boyutu 

olan, bu yıı ilk mezunlarını vermeye hazırlanan A~ıköğ

retim Fakültesi öğrencilerinin, örgün yüksekö~9'etim öğ

rencilerine göre farklı vebenzer özelliklerinin bazıla

rına yer verilerek onl<..:ırın bo~~ zarnanlarındati et~ilimleri 

ile karşılaştırıldı. 

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bö

lümde; insanoğlunun gelişimi ve doğa ilo olan mücadele-

sinde kaydettigi aşamalar özetlendi. Tolmolojik gelişme

nin hızlandırdığı toplumsal değişim içindeki, "çağın 

insanı tt tanı tılmaya çalışıldı. Bu tanı tıı:1da insan ve 

onun boş zamanları arasındaki ili:)ki esas alındı. Boş 

zaman kavramı ile çalı~1mada yer alan diğer kavrarnlar 

tanırnlandı. Birey ve topluml~ırın bo~.:; zanıa.na bakış açı-

ları ile ekonomik gelişme arasındaki ili~~kiler ana hat

ları ile çizilmeye çalı:,;ıldı. Uzaktan oi;itim-üi~~retim 

sisteminin ülkemizdeki uygulu.rnası olan Açıköğretim 

özetle tanıtıldı. 

İkinci bölümde; çrılı:-:manın yöntemi, uvreni, örnek

lem grubu, verilerin toplanması ve düzenlenen arılcete iliş
kin metodolejik bile;iler verildi. 
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Üçüncü bölümde; öğrencilerden elde edilen bilgi
ler analiz edildi. Ortaya çıkan bulgular~ yorumları 

yapıldı. 

Ayrıca bu bölümde, gerektikçe örgün yükseköğretim öğren

cileri üzerinde yapılan boş zaman de[i;erlendirme çalışma

ları ~;le karşılaştırmalar yapıldı. 

Son ve dördüncU bölü.mde; çalı:~~mmıın sonucu, uygu

lamaya ve ileride yapılacak Ç~Llıç.rnalara ilü;lcin öneriler 

ile çalışmanın Türkçe ve İngilizce özotine yer verildi. 

Bu çalışmanın ba~~~lı tılması ve nonııçlandırılması 

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Yılmaz Bü·rÜKEHŞEN'in 

yarattığı olanaklarla mümkün oldu. Prof.Dr.Enul Cem AŞKUN, 

lisans öt;renciliğinden bu yana,sürdürdüC;ü.m çalıı]ma dahil, 

yönlendirici yardımlarını esirgemedi. AçıköLTetim Fakülte~i 

Dekanı ve Basım-Yayımcılık Bölün1ü Ba~kanı Prof.Dr.Semlh 

B JKER idari ve akademik kararların alı:'l!Ilasında katkıda 
bulundu. Tez danı:]manım Doç.Dr. Cenc;iz rr.GKİN maddi ve ma
nevi desteği ile çalıS>manın her aşamasındaki çıkmazları 

aşmamda destek oldu. Çalıçmanın baçından sonuna kadar ge

rek bilimsel açıdan gerekse uygulamada beni yüreklendiren 

Doç.Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK idi. Kendilerine ve bu çalıçımaya 

katkıları bulunan diğer öğretim elemanıarına teşekkür 

ederim. 

Kendilerine gönderilen anketi bü;rük bir titizlikle 

dolduran Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölüm-

leri son sınıf öğrencilerine, bilgi işlem çalıçmalarını 

üstlenen ANBİNI programcılarından Sevgi ÇO:i;AK' a, tabloların 

çiziminde yardımcı olan Üniversite Basımevi Reprodüksiyon 
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bölümü görevlilerine, daktilo yazımını e;erçekle:;.tiren 

Kevser SÜREROGLU'na teçekkür ederim. 

Bütün çalışmalarımdaki heyecanımı payla§an eşim 

Emine DElVIİH.AY'ın özverisine duydu[i,um saygıyı tekrarla

mak isterim. 

1.7.1986 
ESKİŞEHİR 
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Uğur DElılİRAY 
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BÖJ.JÜM I 

GİRİŞ 

21. Yiizy·ı1a girerken ça,ğımızda, sanayileşmiş ve 

sanayileşme yolunda bulunan torlumlardaki bireylerin içinde 

bulı.mdukları tophırnsal yaşam halkasının en önenüi özelliiti, 

kr=ırma~ıık bir yapıdaki tekı.toloj ik a:ti; ile bir lt l-de gelen ile~ 

tişim ortamının (dünyasının) yarattı?!;ı sorunlardır. Bu yeni 
ı 

çevrede var olan üretim , ulaştırma, iletişim ; sosyolojik, 

psikolojik, sosyal psikolojik ve eleonomik ilişkiler a·~ı ku~ı-

kusuz bireyin yaşamıı:n etleilernek te ; birey, evinde-işinde, 

ev dışı ilişkilerinde zr:ı.rnanını en verimli ve en ekonomik 

şekilde kullanma zorunda kalmalr.taclır. 

Geleneksel i? ortfınllarından çnr~~daş gelişmif>,lik

le donatılmış iş ortamıarına geçtikçe, başka bir deyişle 

oturma yeri ile işyeri daha net olar ak birbirinden ayrıl

dıkça, birey yukarıda sözü ediien zorunlulu/~u clalYt çok his

setmektedir. İşte bu iş ve ev yaşamı ortamlarının birbir-- ~ 

lerinden daha net ayrılabildi(~i noktalarda, birey:Ln iş za-

manı, kendisi ve evdel\:i zorunlu işler için ayırclı;.~ı zama-. 

nın dış ında bir zaman kalmaktadır ki; bu zamarı dilimi bu 

güne de/~in "ser be st zrunan 11 "boş zaman11 
ll •• .. ozgur za.rnan11 ve 

"çalışma dı§ı zarnan11 ~~eklinde çeşitli ac11ar altında anıl

mıştır, anılmaktadır. 

1883 de Paul Lafarque "tembellik hakkın (Leuroita 

la Poressa) adlı meşhur broşürUnU yazdJ.{~ı zaman, serbest 

zaman bütün kötülüklerin anası sayJ. lını·=~tır. Bugün ise ser

be st zaman ve kül tür el çalJ.şmalar "en az bir ya'~: anıa büt

çesi11 ve kesinlikle kısal b. lmaması gereken evrensel bir 
. .>)K 

insan hak.Jcı sayılmaktadır ( Abadar:ı, 1961, s: 2-J)• 

Ç~;~~-t-~~~-d~--l;y:-~~kl;;~--~tin içinde ya~~arı veya yazar-

ların soyacl1arı yavım yılı ve gerekti~~inde savfa numarası 

ile belirtilmiştir. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi 

Kaynakça' da verL lm:L.:;ı t:i.r. 

- "1 -
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Serbest zaman kavramına bakışınt 1880'lerden l980'lere ka

dar olan yüzyıllık zaman kesiti içersinde suçlamadan evren

sel hak oldu~una Iradar de~i~imi bu paragrafla açıkça orta

ya çıkmaktadır. game.n de/~erlendirme olgusunını bilinçli 

bir şekilde tembellik kavramından, yaşamın vazgeçilmez bir .. 

ö;~esi olarak algılanmasına kadar oJ.an bu sUre içersjnde 

topl umla~c da birçok de[~if;ime uıltramı şla.rdır. 

T0plumların de:;;;işme~J:L toplumsal de?~i:;ıme kavramıy

la açıl~;lanabilir. Bu kavr-amıım altında toplu..rnu, başka de

yişle insan toplulclclarını biçimlendiren çeli~kiler vardır. 

Bu temel çelişkilerden biri insan-doğa ilis;kisinden, di/!;e

ride bu ilişkiler ardından gelen insan-insan ili8kisinden 

kaynal?.:lanmaktadır. . İnsan - do,l:i;a ilişkisi özetle insanın 

adeta kendisini yok etmeye çalışan doğaya karşı verdii~i 

mücadele ile belirlenir. B8 '}langıçta insan vahşi doigaya 

karşı karnını dayurma ve barı:rura ul~runa miicadele vermel-cte

dir •. Aşama kaydedildikçe insan güçlenmeJ:tei1ir. Niteldm 
; 1 

(-jnceleri, avlananlar hölUşUlürdü. Daha sonra la:r~·ı insan 

geleceğini düşünerek yiyece~ini saklamaya başladı. İşte 

bu naktada, insan - insan ilişkioi toplumların yagam bi

çimlerini belirliyen temel çeli~ki ola.m k kendini g(jster

meye başladı. Gelece;~ini düşlinerek yiyecet~ini saklayanlar 

ile saldama yanlar arasındaki çelişki, tıpkı kışını rahat 

geçirmek için yazın çok çalışıp yiyeceitini depolayan karın

canın, günübirlik yar,;a;y:an ai~ustos böcei~i üzerinde denetim 

gücüne sahip olması örne;l;indeki çelişki gibi, insan - insan 

i liF~ ldleri de zarr...an za:nan belirleyici unsur haline geldi. 

İnsanoE;lunuıı yaşaclı~~ı1 yukarıda söz Li edilen, çe

liş ld: sahip ol u nan mal varlıitı esa,sına Çl:ayaJ.ı olaTak 

farklılaşmayı kaçınılmaz kılmıştır. Bunun dor;aı sonucu 

olarak yaşamın sürmes:L için gerekli kaynaklara sahip olan

ların, olmayanlar üz Grinde ki e e; emen lifj;i söz J.conusu. oldu. 

Daha sonra üretim başladı, ilkel bir te;cnoloji ile de olsa 

insan aleti yaptı. Alet, insan - insan çelişkir:ıinin. bUyü-
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mesinde önemli bir rol oynadı. Çünkü aletin yardımıyla 

elde edilen mülki.Yet hakkı insano;;~lunun farklılasımasına 

katkıda bulunan en önemli temel unsur oldu. Mülkiyet duy

gusunun yer etmesinden, genişlemesine kadar olan süreç içer

sinde birtakım eşitsizliklerden söz edilebil ir. Mülkiye

tin bireysel olduğu durumlarda biriysel eşi tsizl.ik kendiini 

gösterir. İnsanların toplu halde bulunduğu, (yaşadığı) 

klan, kabile vb. ortamlar da1ü kimi durumlarda da mülkiye

tin toplumsal bir ol{~u olması söz konusudur. :Su durunıda 

da toplumlararası e(;ıi tsiz li;~in temel necl.eni olarak mülki

yetin toplumsallığı gösterilebilir. 

İnsanoğlunuı1 elinde bulundurdui;;u mal ve alet var

lıi,~ı, yöneten ve yönetilen kavramlarının oluşmasında rol 

oynayan iki önemli unsurdur~ Çünkü mal ve alet denetimi, 

hizmet denetimine, bu ise, yönetirnde farklıla:Jmayı getirir. 

Bu doğrultuda teknolojini:ı1 ilkeden başlayıp gelişmesi, in

sanlar arası farklılaşmada, tipik!: bir katalizör işlevi üst

lenir. 

İnsanoğlunun dof~ayı kontrol altına alma çabası 

sürecinde yarattığı ve bu süreç içersinde belirlenen an

lamlar, de1~erler, kurallar ve toplumsal formali tel.er 

(ritüeller) kül tür de:i:rı.iLlen olğuyu olu'? turur. İnsanın ya

şam mücadelesinde yer verdiği bu de{~er, kural ve anlamla

rın deı~işmesi, insanla.!'arası ilis kilerin dep;işme sine yol aç

makta bu değişim de toplumsal değişmeyi beraberinde getir

me.ldedir. Başka bir anla tımla telmolojinin de[;işerek ge

lişmesi insanların cıer;erlerini, olgulara yüklediı'~i anlam

ları ve benimsedi;~i kuralları etkiler. Bu etkileşim, in

san ilişkilerine yansıyarak,toplumsal de3işme süreci iş

lerlik kazanır ve deyingen bir toplumsal ya0;am ortamına ula

şılır. Bu durumda alet ile mal, anlam ile de;~!;er ve ~ural/ 

kavramları, toplumsal ya;;;ıarnda maddi ve madevi kültür ayrı

mının orta-..-:ya çıkmasında önemli belirleyiciler olma~dadır. 

Maddi kül tür bütün araç ve gereçleri kapsarlee n, manevi 
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Jçül tür gelenek, görenek, kurallar ve manevi derterler ile 

belirlenir. Şüphe yok_ ki yukarıda söylenildiği gibi alet, 

araç ve gere ce sahip olan insano{;lu, hemcinsleriyle (tür- 1 

deşleriyle) kurdu(;;u ilişkide var olabilmesi (yaşayabil

mesi) için bu araçlardan aldığı gücü kullanarak anlam, değer 

ve kurallar bütününü oluşturmal-:::tadır. Manevi dei~erlerin 

belirlenmesinin ardında da maddi kül tür unsurları yatmak

tadır. Maddi kültürün altında teknoloji vardır. Böyle

likle teknolojinin insanlara r·ası ili:] ldl eri düzenleyen 

değer, anlam ve kuralları başka bir deyişle manevi kül türü 

biçimlendiren güç oldu~u ortadadır. Bir toplumtın manevi 

kültürUnUn ortak değerleri_ o toplumun dün;;raya (yaşama)ba

kış açısını, başka deyişle ideolojisini belirler. İdeo

loji, dünya ve toplum hakkında birbixleri ile tutarlı olan 

inanç ve bilgi sisterri olartür tanımlanabilir. Bu ideoloji 

bir düşünürün çalışmaları ve düşünceleri etrafında siste

matik olarak örgütlenen katı bir nitelikten, sadece genel 

hayat görüşünün belirlendi:~i esnek bir niteliğe kadar çe

şitli özellikler taşıyabilir. Bu çeşitli özellikler yel

pazesi içersinde insanın günlük yaşamdaki davranışlarından, 

siyasal tercihlerine kadar pek çok e.Ctilimleri yer alınaleta

dır ki; bu farklı elfilimler omm ideolojisinin farklılığını 

eşdeyişle farklı ideolojileri oluşturur (Kongar, 1979, 
s: 369; Mardin, 1976, s: 64) • 

Hepimiz aynı dünyada yaşadJ.[j;ımız halde, farklı 

ideolojilere sahip olmamız da çeşitli özellikler yelpa

zesinde neredE'; olduğumuzdan kaynaklannnldmdır. Başka an

latımla,insano~lu ideolojisini ya önceki nesD_lerden do~

ma tik olarak almakta, ya içinde bulLLYldu::~u toplumsal yarJam 

ortamında edindi,ği bilgileri genişleterek, daha farklı 

olayları öğrenip bilgi sahibi olarak, leendi farklı ideolo

jisini oluşturmakta, ya da doğası. gere1~i aynı olaylardan 

farklı sonuçlar çıkararak bu sonuçları, farklı olan eko

nomik, sosyal, siyasal; özce farklı olan toplwnsal ve psi-
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kolojik komunu (statü Eıü) il e birle~ erel;: yapılandırJ.r 

(Kongar, 1979, s: 369 ~ 370 ). 
Bu nedenle bir toplUmda farklı yaşam deneyimleri, olaylara 

farklı bakış açılar:ı., olaylardan farklı algılamalarda bulun

ma ve sosyo-ekonomik açıdan toplumda farklı yerlerde bulun

ması nedeniyle ya da farklılaştı{;ı noktalarda insanların 

farklı ideolojileri nden, birleşti{ti, ortaklaştı.~!;ı ya da bü

tünleştiği noktalarda da o toplulu(~u:;ı, (giderek toplumurı) 
1 

ortak ideolojisinden söz ed~lir. Demek oluyor ki, bir top-

lwnun ideolojisinin oluşması o toplumun manevi kültür de

ç;erlerinin, geleneklerinin ve kurallarının ortalclaşabildi{~i 

oranda, dof~al bir gelir:;ıme sayılacağından ve bu ortaklaş

manın yo~unluğu oranında da güçlülüif;ünden söz edilebilir. 

Yukarıda sözü edilen nede~lerle manevi kültürün 

ideoloıjtiyi belirlidiğini söylerken, manevi kül türü:tjle mad

di kültür ö~eleriyle, başka bir anlatırola sürekli gelişen 

araç-gereç paşll:a bir deyişle teknoloji tarafından yapılan

elığını yineleme k (te krarlamal\:) yararlı olacaktır. ·.< Tekno

lojinin yapılandırdıii;_ı manevi lcül türün ortak yanlarının 

oluşturduÇ~u ideoloji de, o ideolojiye sahip olan insinların 

gerek~inmeieri do~ruitusunda, yeni teknik ve- bilgi gelişme~ 
leri do{~uracak; böylece, ideoloj in:Ln de teknolojiyi et1d

lemesi kaçınılmaz olacaktır., İşte bu etkileşim sürekli 

değigen bir denge yaratır ki, bu da det'tişme yasasının ve 

yaşam denilen olgunun vazgeçilmez bir öğesi oldu(~unu gös

terir. ,--·-çünkü değişme yasası, "değişmeyen tek şeyin de;~iş

me olgusu11 oldu~~unu ileri sUrer ve sav1.1nur. Teknoloji -

kül tür - ideoloji ve teJnıolojinin toplumsal ya~;BJ.'U ortanunda 

birbirlerini dengeleyerek etkileşimleri sürer .. gider. An

cak bu etkileşim süreertnde insan doğanın sırlarını çözdük

çe yeni bilgiler elde eder ve bu Jcez de bilginin mülkiye

tine sahip olur. Bu bileiye sahip olmaktan ölçüsüz bir 

gurur duyar; gurur duydukça da kendüüne sonsuz sa,yı da eri

şebileceği sır labirentleri açar. Bu kez sır labirentleri-



nin tüm kanallarına de?ti, bazılar:ı.na yönelir. Yöneldii~i 

her s:ıLr kanalı da kuşlcu yok ki yeni bazı sır kanallarına 

gidecektir. Böylelikle uzmana başvurma dedi;;J;imiz sınırlı 

bir konuda ama derinlemesine bilgi mülJdyeti gelişir. Mo"':' 

dern bilgi, uzmana ba~rtturma gerei~i nedeniyle artık bilmeye 

değil, kimin bilmesi gerektii~ine dayanıyor (Moles, 1983, 
s: 64). 

Sanayileşmenin gelişmesi ve sanayi devrimi son

rasında fabrika üreten fabrikalarda insanlar yı~ın - kitle 

halinde buralarda çalışmaya başlamıştır. Böylelikle fabri

kalar, k:ı.rsal kesimde ise şehircikler, şehirde ise metro

poller oluşmaya başlar. Artık kentleşme olayı sanayileşen 

ülkelerde hızla önem kazanan olgudur. Belirli ınerkezlere 

akın eden insanlar, nüfus artışı nedeni ile kırsal alanda 

elde ettikleri payın azalma.sıyla, kente yc5nelmiş ve kent

leşme olgusunun hızlanmasına yardımcı olmuşlardır. Bu ol

gu son iki yüzyılın en önemli olgusu olma özelliğini gide

rek }wrumakta ve toplum yaşamındaki önemiıı.i olabildiğince 

hissettirmektedir. Kente göçen insanların beraberinde ge

tirdikleri normlar, deti;er ve kurallar, kısaca yaşam biçimi, 

kent yaşamının de[f;erleri ile çatı::;ıarak değtşime uğramış; 

hatta bu arada, insan ilişkileri de herrıen tümüyle değişi

me uğramaya terkedilmiştir. 

20. yüzyılda dünyamız büyük nüfus patlaınalarına 

sahne olmuştur. Geli:;ıen bilim ve teknik ile birlikte, 

geçmiş çağlarda insanlı4:ı eri ten salgın hastal ıl;::lar büyük 

ölçüde önlenebilmiştir. Savaşlar, son otuz beş yıldan bu 

yana, eskiden olduğu gibi kitlelerin yok edilmesine; böy

lelikle de nüfusun yok olmas:ı.:na neden olmamaktadır. Bu

nun yanısıra gelişmemiş üU:elerde kontrolsUz, sa~;lıksız 

üreme sonucu, olabildi>1:ince nüfus yığılmalarına tanık 

olur·ken, kalkınmanın bac:;ı lıca koşulunu sanayile!?meye baıs

ladıkları ndan, sanayileşmenin gereksindi{~;i insan gücünün 

patlama düzeyine ulaşmasına ancak seyirci kalabilmektedir 

(Do~an, 1980, s: 15- 16). 
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Giderek topraktan gelen payı azalan insan, sa11ayi 

bölc;elerine hücum etmekje, her sanayi bölgesinde de makina

insan gı.~upları arasında do 1~;al çe li ş ki, barınma, beslenme, 

sal:{;lık, ulaşım ve toplum normları lwnularında kargaşa ya

ratmaktadır. Bu kargaşada insanoğlu kendi gereksirunelerini 

karşılayabilmek için maddi manevi tül<:etime yönelmelde ve tüke-
; 

tim toplumu ortamını yara:tmaktadır. Sanayi kolları maddi 

tüketim öğelerini~ kitlelerin gereksinmelerini karşılaya

bilmek için ola bildiı;;ince s tandar tlaştırma ölçüler ini araş

tırmak, geliştirmek zoruncla kalmaktachr. Doi;;a1 olarak 

standartıaşma sözcü:~:ü sanayi devrimindEm başlayarak günü

müze kadar hem önem kazanmay.a hem de çok kullanılmaya baş

lanmıştır. Çünkü sanayi devriminin oluşturduğu üretim or

tamı, kitle sel y:betime yöneliktir. Böyle olunca da ki t

lelerin tüketimine sunulan üretim çildıl;;:ları, fiziksel da{~ı

tım kanallarının geliştir ilmesi ve ki tles·e.ı da(-1;ı tım. yönte

miyle ilgililere ulaştu'ılması zorunlului~;unu beraberinde 

getirmektedir. Kitlesel üretim sadece mal üretimiyle kal-

mayıp, maddi kültürün. manevi kül tür e olan etkisinden an-

laşılacağı gibi, "kültür11 üretmede de işlev yüklenml:!k

tedir. Böylelikle herhangi bir alanda kitle üretiminin 

ulaştıi~ı toplumlar, tüketti,!"~i teknolojinin olugur.11..mda yer 

ala n kül tür öğelerini de almakta ve bir 11 ki tl e kül tür Ü 11 

oluşmaktadır. 

~ükarıda sözü edilen geli.:;ı meye diğer bir yönden 

bakıldığında, sanayilef?menin zorlamasJ.yla zenaat tipi ü

retim bir yana bırakılmakta; geleneksel yapıda var olan 

bireysel üretim biçimi yerini iş bölümü ve uzlaşmaya bı

rakmakta; belli konularda derinlemesine bilgi sahibi olan 

insan, diğer konulara.yabancı kalmakta ve çevresini saran 

kitle iletişim araçları k~nalları ile kendi kabu{~una çe

kilip kendi toplumuna dahi yabancılaşabilmekteciir. Bu 

nedenledir ki; snnayileşmenin kitle üretimi boyutuna dö

nüşmesi, yaratıcılığı verime iz leş tirrnek te; yara tıqa.lı~;ı 

aklın dar sınırları iç ersine l{apa tmalcta; top lvmsal ve 
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1 

bireysel özgünlü?~;ün giderek yok olmasJ.na neden olmr'lkta-

dır (Özkök, 1985, s: 109 - 120 )• 

Yukarıda sözü edilen de~ioimler yaşamın her ala

nında hızla yaşanmaktachr. Kuşkusuz de!.;iı;:ıimlerinin en hızlı 

ve önemli alanları olan e{~~i tim ve bilginin merkezileşmesiv

le kontrol altına alınması·; teknoloji, sanayileşme, kent

leşme, nüfus artışı, 1citle iletişim .araçlarınJ.n insam çev

relernesi; standartıaşma ve kısaca ki:tleselleştirmeyi ko

laylaştıran ve amaç edinen kitle üretlini unsuru tek tip in~ 

san ve ki tl e kül türü yara tınada baf)arılı olmaldadı r. 
,, .. 
Ulkemizde kent, sanayi, nüfus ve Icültür gibi kav-

ramların iç içe gelişmesi yen.i. Turkiye Currı.huriyeti Devle

ti'nin kurulduğu günden bu yana tüm şiddetiyle devam et

mektedir. Az gelimiş olmanın getirdi:~;i sorvnlar a:z önce 

sayılan kavramların gelisımesinde de engeller oluşturarak 

Icarmaşık ve sa{~lıksız toplumsal de?f;işme süreçlarinin ya

şanılmasım kaçınılmaz kılmaktadır. "T~arımsal yapıdan 

sanayi toplumuna geçiş döneminde bulunan Turkiye'de kül-

tür birikimi, toplumun çeşitli kesiminde değişik özellik

ler göstermektedir. Ulusal ve evrensel kül ttirün ba{~daş

laştırılmasında çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Top

lumun geniş bir kesiminde kültürel de~;erlerde durartanlık 

yaygınken, kültür ve sanat alanında~hareketlilik olan kesi

minde aktarmacılık, topluma mal edilmeyen yaratıcılık, kül

tür değerlerinin yok olması, yozla!]rrıası gibi du.rumlar or

ta'ra çıkmaktadır. Satınalma gücünün ;yüksek oldu{~u katlar 

ve yörelerde kültür hizmetleri ve faaliyetleri daha ye.y-

gın olmakta, bu hizmetlerden yararlanma ve katılma oranı 

yülcsek bulunmaktadır. Genel olarak yara tıc ı lık sınırlı 

kalmakta, toplumun bütUn katmanlarina yayılma olanar;ı 

bulunmamaktarlır.'' (DPT, 1975, s: 304 ). 

Özellikle 1950' li yıllardan sonra san'Jyilef]rne

ye adım atan Türkiye' de az önce s(5zü edilen sanayileşme

nin i';inde barınchrdıi~;ı ö~':eler nedeniyle uzun zamandır 
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kUJ.tUrUmüz, ulusallıktan kopuk, Do?tu - Batı arasında gi-

dip gelen karmaşık bir l<::ül tür olrak gelif]miştir. Ülke

mizde yer yer popüler kültürden, arabesk kültürdUn, ge

cekondu kUl türünden, ara kUl tür, alt kUl tür ve yolcsulluk 

kül tarc:.mden söz edilmesi bu kül tUr karma:_:aklı;~f;ının en gü

zel yansımasıdır. Bugün Türldye' de ()nce radyonun çok ya:r
gınlaşması; televizyonun nüfusun %98'ine ulaşması; yeni ol

malda birlikte, Ünsal Os kay' ın deyimiyle, "ra kı masa sı ve 

pijamayla yakalandı(1;ımız 11 video gibi iletişim araçlarının 

sa~lıklı olmayan, hükümetten hükümete de~iqen ve dış güç

lerin güdümUndeki denetim mekanizması altında işlemesi, ö

zellikle televizyon ve videonun programlarını dıf? kaynaklar

dan satf;laması,' tet{noloji ile birlikte i thal edilen yabancı 

kUl türün; kitle iletişim araçlarıyla peki::.ı me si olanahÇı 

sağlanmış olmaktad.ır. 

'.· 
' Gere k geli şmi~, gerekse gelişme yolundaki ülke-

lerde, sanayileçmeyle birlikte insanların iş ve çalışma dı

şı zamanlar net bir şekilde birbirinden ayrılmaya baş

lamaktadır. 'Ondokuzuncu yi.izyJ.lda haftalık çalı~ma süresi 

ortalama 75 saat iken son yıllarda bu süre 40-45 saate in

miştir. (Abadan, 1961, s:l2~ Bugünlerde ise haftalık iş 

saatlerinin otuz. beş saate indirilmesi için kitlelerin yü-
.... ı d.. ı l . J. ı . h ft 1 ı . tl . . ruyuş er uzen eyere c, ~ır;1Ctı.a a · a .ı/.: J.Sl saa- erını pre-

tosto etmekte oldukları görülmektedir. Bu olgunun özünde

ki dUşUncenin, otomatla~;;an insanın daha çok zaırıana duydu

(:;u özlem ve gereksinme oldu{tu, dUşünülebilir. 

Buraya kadar üzerinde durulan olguların bireyin 

zamanını kullanmasına olan etkileri toplumdan toplu .. ına de

ğişmekle birlikte, bu olgülar, gelişmiş ve gelieımekte o

lan üll:eler için de önemini korumaktadJ.r. Özetle bireyin 

zamanını kullanmasında etkili olan olgular bir kez dt:Jıa yi

nelenecek olursa bunlar arasında nüfus artışı, sanayileşme, 

kentleşme, toplumsal deM:işme-, çalı~~ma san tlerinin azalması, 

bilim ve teknal oj idelci p;eli.ı]me, kitle iletişim araçlarının 
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yaygınlaşması, klil türel de;';erlerin de(;;isımesi ve bireyle

rin (e;eniş çapta toplum.larırı) ekonomik düzeyleri r;ibi et

kenler sayılmalJ.dır. 

Boş zaman kavramı, s1:5zcüklerin anlamından yola 

çıkmak suretiyle basitçe dolu olmayan zaman dilimi olarak 

tanımlanabilir. İngilizce'de "Leisure Time 11 denilen bu 

kavram boş zaman, boş vakit, işsizlik, serbestlik, fırsat, 

boş, serbest anlamına gelmeJetedir (Eedhouse, 1985, s:563)· 

Alınaneada Fr.eie Zei t olaral<.: anJ.lan sözcük boş zrı.man, ser

best zaman drnnektir. (Almanca - Türkçe Sözlük, 1976, s:·l33)· 

Pransızca Temps Li bre, Temps Vide boş zamo.n anlamına gel-

me ı.:tedir ( Saraç, 1976, s: 1272 ve 1355)• 

Boş zarnan kavramı bu konu ile ilgilenen bilim 

adamlarınca, özü hemen hemen aynı olmakla birli.l;:te farklı 

biçimlerde· tanımlanmıştır. Gökmen ve di[i;erleri çalışına

larında Rapaport'ların boş zamanı "Kişinin çalışma, uy-

ku ve temel ihtiyaçlarını karşılamak dınında ka:ı. cm vak

tidir. 11 şeklindeki tanımına yer vermişlerdir ( G~Hcmen ve 

Diğerleri, 1985, s: 15). Crandall, boş zaman t co riminin 

"herhangi bir güdüye dayandırılan ihtiyaçlar için harcanan 

;1erbest zaman11 şeklinde tanımlamaktadır. ( Cranda ll, 1980, 

s: 45). Abadan, boş zmnanı serbest zaman o1o.rak adlandır

mış ve "Üniversite Ö:~;rencilerin:i.n Serbest Zaman Faaliyet

lerin adlı çalışmasında şu tanıma yer vermisı tir: "Uyumak, 

yemek yemek, vücut temi~:ı;li';:i yapmak, fakülteye gidip gel

mek, ders veya bir işte çalışmak dı:=:;J.nda kalan va]d ttir'' 

(Abadan, 1961, s:J). Tezcan'a göre boş zaman, "Bireylerin 
~---;:::--

hem kendisi, hem de başkaları için bUtün zorunluluklardan 

ve ba[;ıantılar~lan ln:ırtu10-u~i~u ve kendi isteği ile seçeceği 
bir faaliyetle u;>:;raş'aca(~ı zA.mand;ı.r 11 (Tez can, 1977, s: 4) • 

Bu tanımda bireyin istedi;·-;i faaliyeti yaplnasıyla gerek 

toplumun benimsedi''!;i gerekse ben'imGemedii!;i u?';ra§ılar ile 

bireye sunulan seçeneleler it?ers:inden se•;me zorunluj?;u oldu

ğu unutulmamalıiır. 
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-Dumaz·ediler' in "Bugünün saadetini yeni ahlak 

kuralları serbest zaman üzerine yükselecektir.P şek

lindeki s<izlerine "Üni ver si te Öğrencilerinin Serbest 

Zaman Faaliyetleri11 adlı çalışmasında yer veren Abadan 

bu düşünceye,·dayandırdıl';ı boş zaman için "şu halde ser

best zarn~.:ın teknik gelişim ve sosyal tedbirler m:ı.yesinde 

kişinin üretime yc5nelmiş faali;retleri sıraı=ı ında veya onu 

takiben giri}mekte oldutu tiretim dışında harcayabilece~i 

süredir. 11 demektedir (Abadan, 1961, s: 3). 1-.'le.nteş, 11 şehir, 

kent, ve kırsal bölgelerde yaf:?ayan kiş ini..rı., topl urnun, ça

lışma, uyumn ve temel ihtiyaçlarım. karşıladıktan sonra ka

lan zamana boş zaman denir11 demektedir. (M~nteş, 1973, s: 

71). Gökçe, "Orta öi1:ret im Gençli,'~;inin Be.klenti ve S0 run

ların adlı çalışmasında boş zamana "Özgür Zamann demiş ve 

şöyle tanımlamır;ıtır. "Özgür zaman bireyin tam balfımlılık 

ve· zorunluluklarından - görece - kurtul du{J;u bir zaman di

limidirn . (Gökçe, 1984, s: 93 ). 

BugUn Ulkemi zde yükseköğretim gören ge n t;.lorin 

zaman kullanımına ili,~tin çer~itli çalı,)malar yapılmış, 

h\3psi.nde de zaman kullanımı değişik açılardan ele alın

mıştır. Çalışmalarda var olan durum ile olması gereken 

durumlar ara,sında ilişkiler aranmıştır. :Su çalışmaların 

ortak yönleri, kesişti~.\:leri noktalar ve ortak bulr,·uları 

elbette vardır. Zar.ı.an kullanımına ilişkin yükseki3~.~retim 

e;ençliğinin, ~cu\~ ti. t!b\V\) ortaö[~retim gençli?i;inin n beş za

man değerlendirmesi n' 11 serbest zaman faaliyetleri 11 , 

"ders dı ş ı zaman kullanJ.mı 11 , "boş zamanlar11 , "Çalışma 

dışı zaman kullanıının gibi basılıklar altında çalJ.şmalar 

yapılmıştır. Zaman kullanımını inceleyen çalışmalarda 

bir }{avram birlL:;i sa,(:~lanamadıc;ı görülmelctedir. Oysa bu 

çalışmalarda harel::et noktası olarak zaman kullanma ve 

boş zaman dejj;erlendirme sorunu ön plana alırunıştır. Ül

kemizde yapı lan çalı::mıalardan en eskisi nüni versite Öi~ren-
\.c.ıPf'llJSı.Jr,ıJ _ _, 

cilerinin Serbest Zaman lı'aaliyetleri 11~ -inceleyen Abadan'ın 
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çalışmasıdır (1961). Üniversite ö{.f;rencilerinin e[tilim 

gösterdiği serbest zaman faaliyetlerinin dağılımını ODTÜ, 

A.ü. Hukuk Fakültesi, A.ü. Siyasal Bilgiler J!1akültesi öğ;

rencilerinden aldıt~ı c5rnekle'mler üzerinde açı1.c1amaya çalı

şan Abadan araştırma sonunda; kitle iletisıim araçlarının 

(Televiz.yon ve ~ideo hariç) üniversite gençlit~inin serbest 

zamanını geniş ölçüde doldurclut:;u, dolayısı ile pasif, yu

muşalc serbest zaman faaliyetlerinin a{~;ır bastığı, ö,~renci

lerin fazla masraf gerel~tirmeyen faaliyetlere yc5neldii~i, 

gençlerin yazı yazmak, resim yapmak, tartışmak gibi düşün

sel faaliyetler yanında, müzik dinlemek, spor yapmak ve 

seyahat etmek gibi faaliyetleri benimsediN;i ortaya çıkmış

tır. 

7 - 14 Nisan 1964 yılında Halk Sa~lı~ı E~itim 

Komitesi' nce düzenlenen "Boş Zamanları De(i;erlendirme Se

mineri"nde boş zamanlar ve dei"i;erlendirilmesine ilişkin 

sosyolojik, psikolojik, eli;i tin:fbilimseJ.. aç; ı dan on sekiz 

dolayında bildiri sunularak boş zamanlar ve değerlendirme 

olgusunun önemine, bu konuda yapılm_ası gerekenle re dikkat 

çelcilmiş tir. , .· 

1967 yılında Kredi Yurtlar Ivlüdürlüğü 'nce yap

tırılan "Kurum Yurtlarında B.~rınan Öğrencilerin Boş Za

manlarını Dei:f;erlendirme Anketin adlı çalışmada üniversite 

gençlerinin sorunları ·kendi görüş açılarından incelenmiş, 

yurtlardaki barınma, iletiçim ve hizmet 0.1:'tamının iyileş- · 

tirilmesi için gençlerin istem ve beklentilerinin ne de

r~cede gerçekleştirildiğinin ortaya konulması amaç edinil

mif.;ıtir. Çalışma sonunda ö,~;rencilerin yurtlarda müzik ku

lüplerinin kurulmasını, resim, el işi ile uğraşma imkan

larının sa:?;lanmasını, öğretim üyeleriyle sohbet toplantı

sı yapılınasını, yaz a(,rlarında dinlenme kamplarının açılmaı-: 

sını , yabancı dil ve el becerilerini geliştirici kurslar 

açılmasını, aleuma salonlar:uıın ve yurt ldtaplıkları1un ol

masını istedikleri ortaya çıkmJ.ştır. 
1 
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Tezcan ( 1977 a ) , 11 Boş Zamarılar Sosyoloj isi
11 

adlı çralışmasında, boş zamanlar sosyolojisi ve değer

lendirilmesi konularında kuramsal açıklamalarda bı.ü unmuş, 

boş zamanların değerlendir n me-sinin bir e;':ti tim i şi oldu

ğuna ve boş zamanların toplumsal işlevlerine yer verilmiş

tir. Tezcan,çalışmasında -yer yer batıdaki uygulooıalara 

de(~inmekle bir li_:: te· ülkemizin boş zamanları de{f;eı~lendirme 
faaliyetleri l:\:onusundan da örnekler· vererek boş zannn kav-

. /., 
ramı ve derterlendiri~mesine ilişkin ilk kuramsal kapsamlı 

çalışmayı yapmıştır. 

Köknel C 1979), "Cunihuriyet Gençli;';i ve Sorun

ları11 adlı çalışmada gençli.ğin içinde bul unduğu ortamı, 

e ği tim çevresini, ö{J;renci derneklerini ve gençlik dönemin

deki sorunları ile bunların çözümü üzerinde durım.ı')tur. 

Ekşi (1982), 1974-75, 1975-76 ve 1977-78 öğre

tim yıllarında İstanbul Üniversitesi ö~rencileri üzerine 

yaptıltı "Gençlerimiz ve SoJ:"''lnları 11 adlı çalışmada genç

lerin sorunlarına eğilmiş tir. .Airaştırmada sadece Türk 

gençleri ile evrensel anlamda gençlik döneminin sorunla

rını n büyUk ölçüde benzerlik gösterdiği, dirı;er sorunların 

da kendi toplumsal yapımızdan ileri geldii;i ortaya çıi<

mı.'}tır. Sorunların be.;;,ıında gençleı~n zamanında yeterince 

ba 1'-;ımsız yetiştirilmedikleri, bu nedenle her e_süçlük kar

şısında dayanacak bir destek aradıkları ve cinsel sorun

larını ·çözememekten kaynalüan'ln bir ~argaşa yaşadıkları 

sonucuna varılmıştır. Araştırmada, gençlerin bu rahatsız

lıklarının boş zaman faaliyetlerim yönelmede engel oluş

turduğ1.l belirtilmektedir. 

1984 yılında Gökçe'nin "Orta Ö:';retim Gençlirti-
-·. 

nin Beklenti ve sorunları 11 adı çalışmasında bir bölüm 

boş zaman dei~erlendirilmesine ayrılmı.~? tır. Çalışmadaki 

bu bölümde öncelikle gençlerin 11 Özgür zaman11 larını ge

çirdikleri yerle re ilişkin' 'bulgular ve özgür zaman etkin

likleri değerlendirilmel<te:·:j__r. Gökçe, çalışmasını n bu 
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bölümünde "Okul içinde ve dışında örgütlenen boş zs.rııan 

faaliyetlerinin aile, oku 1 ve ö(~;renciler e söz hal~kı ve
ran bir merkez den yönel til me si, hem etkinlikler ara sı 
eşgüdümü sağlayacak hem de ö~~.renci ve aileye güven vere

ceğinden katılımı artıracaktır" sonucuna varılm:tştır. 

1985 yılında Gökmen, Açıkalın, Koyuncu ve Say ... 
dar' ın ortaklasa hazırladııcıarı "Yüksek1:5j:~renim Gençleri
nin Serbest Zaman Etkinlikleri Kendilerini Gerçekleştirme 

. 1 

Düzeyleri" adlı çalışmada yükseköi~reniın ö[~rencilerinin 
serbest zamanlarını nasıl de11erlendirdikleri, katılmak is
tedikleri et 1dnliklerin türleri ile öğrencilerin nitelik
leri arasındaki ilişki aranarak kendilerini gerçekleştir
me düzeyinin yönü belirlenrnek istenmiŞtir. Bu çalışma on 
bin öğrenci üzerinde yapılmıştır. Çalışına sonunda yaygın 
kanıların tersine, üniversite gençlerinin zamanlarını kah
vede geçirmek istemedikleri; genellikle ucuz, geleneksel, 
zihinseL ve bedensel güç harcamayı ge.reldirmeyen, kapalı 
mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklere y<5neldikleri; 
gençlerin ö~retim süresince ve tatillerde haftede en az 
bir, en çok on iki saati serbest zaman etkinliklerine ayı
rabildikleri orta:va çıkmıştır. Bu araştırmada gençlerin 
katılmak istedikleri ve katıldıkları serbest zaman etkin
likleri ile kendilerini gerçekleştirme düzeyleri arasın

daki ilişkinin yönü belirlenememiştir. 

Ünver, Tolan, Bulut ve Da;J;daş' ın (1986), "12-24 

Yaş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları 11 adlı çalışmasın

daki dört bölümden biri, boş zamanları de,'terlendirme ile 
ilgilidir. 1.2::24 yaşlar4 ara sı ndaki gençlerden yaklaşık on 
sekiz bin kişilik bir örneklem üzerindeki bu çalışmada, 
gençlik kesiminin sorunlarının ülkenin yöneticilik kade
mesinde bulunan sorumlular tarafından çözümlenmesi, yeni 
politikalar saptanması, var olan politikaların gelişti
rilmesi için yararı olacak bilgilerin elde edilmesi ön 
planda tutulmuştur. Elde edi:.en bu. bilgilerin sosyalo-

j ik, psikolojik ve sosyal - psikoloj ilc boyutları irdele-
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nerek gencin okul, iş, aile ve arkadaş ortamlarındaki 
konumun ortaya konulması amaç edinilmiştir. Çalısımada 

gençl.erin boş zamanları değ;erlendirme açısından cinsiye
ti, yaşadı.Ç~ı kır/kent ortamının etkili olduğu anlaşılmak
tadır. Erkeklerin spor, kızların ise dinlenme ve televiz
yon izlemeye daha çok zn.man ayırdı,ğı ortaya çıkmıştır. 
Gencin öğrenim düzeyi artıkça okuma ve kültür faaliyetle
rine yönelimin arttır~tı, ailelerin öğrenim düzeyi arttıkça 
gence boş zamanları nda tanınan serbestlL\;in yaygınlaş tıC;ı 
sonucuna varılmıştır. 

Yukarıda sözü edilen kaynakların dışında boş za
man ve değerlendirme konusundaki makaleler şöyle sıralana
bilir. Erkan (1966), "Ankara'da IVIamak Gecekondu Bölgesinde 
Çocukların Boş Z amanlarını Der:erlendirme Faaliyetleri "' 
Tezcan (1972) "Toplumsal Yaşantımızda Sin.fl.ma ve Halk Eği
timindeki Rolü11 ,1973 yılında, "Sosyal Hizmetler Akademisi• 
nin düzenledi;~i Cumhuriyet Döneminde Sos;ral Hizmetlerin Yö
nelimi11 seminerinde sunulan bildiriler, Tör (3::974 ), "Çocuğu 
Ve Genci Sokaktan Kurtarmak İçin Mahallenin Örgütlenmesi 11 , 

Tezcan (1974) 11 Boş Zaman Eğitimi ve Eğitim Politikamız 11 , 

Tezcan (1977 b) "Çocuk ve Boş Zaman Uğraşıları 11 , Tezcan 
(1979), "İşsizlii<;in Oluşturduğu Boş Z8 man ve Bunun De,~er
lendirmesi En Hayati Sorun Olarak Güncelli:'~ini Korumakta
dır11, Tezcan (1982) "Yaşlılıkta Boş Zamanların Det;erlen
dırılmesi11, Tezcan (1985), "Ülkemizde Ortaöğretim Gençliği 
Açısından boş zamanların Degerlendir:ilmesi11 , Binbaşıo{~lu 

( 1985) "Ders Dışı Etki:in.liklerin De{~erlendirilrne si 11 • Bu 
konuda yapılan tezler ise, Çetin (1976)"Eğitim Sürecinde-
ki Gecekondu Gençlerinin Çevresel, Ailesel, Bedensel, Sorun
ları, Kişilik Özellikleri, Geleceği ilişkin Beklentileri 
ve Bbş Zaman De{ierlendirmeleri Üzerinde Kuşca[~ız Ortaokulun
da Bir Araştırma11 , Birsen, Önder, Ero{'i;lu, Kasal ve Gürsoy, 
(1975-1976), "Ankara Gençlik Merkezine Devam Eden Gençlerin 
Sosyal, Psikolojik, KUltUrel Özellikleri11 , Zengin (1973) 
11 İlkokul öğrencilerinin Boş Z.arran Dec~erlendirmesi 11 adlı ça

lışmalardır. 
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Görüldüğü gibi'boş zaman konusu zaman zaman top
lumumuzda da inceleme konusu yapılmıştır. Bu alanda son 
8 ayda 2 kitap 3 makale yayınl~nmasında kuşkusuz 1985 yı
lının "Gen:ç.lik Yılı" olmasınıni payı vardır. Yine de ülke-

ı 

miz de, di/~er konularda oldu[~u gibi, bu konuda da yeterli 
bilimsel çalışmalaran yapıldıi.tl. sci;yrlenemez. Oysa özellik-

, 

le geleceğin büyükleri. olan gençlere iliEJlr:Ln olarak yapılan, 
onların sorunlarına çözümler getirecek çalışmaların azlığı 
ve yetersizliği konunun önemini artırmaktadır. 

Ülkemizde, Ulkemiz insanı kitlesel üretimde kişi
liğinin (kendi benlit';inin) damr.;asım vuracak teknik ve bi
limsel gelişmeye de sahip bulunmamaktadır. Bununla beraber 
Türki,ye Cwnhuriyeti1n:i.n al tmışı aşı.an yıldan bu yana "Çağdaş 
Uygarlık Seviyesine Ulaşma" ilkesi, bilimsel ve tekn:Lk ge
lişmelerin en azından yakından takipçisi olmayı hatta anti 
aşmayı gerektirmektedir. Ancak bu güne kadarki çabalar 
ne çağdaş bir uygarlı::~a yaklaşmayı, ne onu aşmayı, ne de 
yol gösterici düzeye ulaşmayı sa&;layabilmiştir. Oysa "Ata
tUrkçü düşünce sisteminin yapısında Eklektik (Seçmecilik) 
ve sentezeilik de vardır. Seçmecilikten anlaşılması gere
ken, tüm gerçekleri, verileri ve olayları tam olarak iz
leyerek, bunların içinden bazı uygun seçmeler yaparak de
ğişik öğeleri biraraya toplayabilmektir. Atatürk, yeni 
Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarına ve yapısına uygun 
bağımsız, gerçekçi ve bilimsel anlamda temel düşünce ve il
keleri hazırlarken, hiçbir şekilde taklitçilik yoluna sap
madan uygarlı(:ın öğelerinden de seçmeler yapmıştır" (Yüksel, 

1986, s:l6). Toplum olarak her yenili.:'tin ve gelişmenin tak
litçisi ya da uyarlayıcısı dmamız, gelişmiş bir ülke olmak 
için gerekli süreçleri tamamlayamamız· ve az gelir:;mişli
ğin yansıması olan çelişleileri henUz özümsemeyip, değer
lendirememekten, özce, halen az gelişmişli~i yapıyor ol
mamız dan kaynaklanmaktaclJ.:r. 

Az gelişmişlik sJ_nırları içersinde toplumumuzun 
eğitimi, genel bilgi düzeyi, toplumsal normları kuşaktan 
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kuşa :;a aktarırken ça;:;ın gerekleriyle yo(;urulma yan yetiş

kinlerden çok gençlerinlizi etkilemelctedir. Bir ulusun ge

lece.'tini belirle me de, tartışmasız söz sahi b:L olan gençle

rin çai;a uygun ortamlar içersinde bulundurulmaması, top

lumsal sorıinlarırnızı 11Kartopuıı örnep;inde oldu?J;u gibi bü

yüdükçe büyüyen, ç~:izülmez· duruma getirmektedir. Bu durum 

ilerideki yıllara, sorunlara yaklaşamaz, kendi be:nli?tini 

hissettiremez, ki tl e SE;l sürüklenişlere el verü:,ı li, suskun 

konuşamayan bir bireyler bütünü oluşturmaktadır. Genç

lerimizin öz ellikle kırsal alanda bulunarılar ile yU ksek 

ö[l;retim gc5rmeyenlerin bu surmelenişte en bUyük paya sahip 

olabilecekleri ortadadır. Ancak, bu demek dei::;ildir ki 

yüksekö;~tretim gören gençler bu sürmdenişten pay alamaya.:... 

caklardır. Önceki çalışmalarda söz edildii:~i rı;ibi bu lcit~ 

lesel sürüklenişlerden birinin boş zaman dei\erlenclirme 

konusunda oldul'tu hatırlanırsa yüksekö;'!;retim gören gençler

de de zaman kullanma açısından aktiften (etkenden) pasife 

( edil~e.ri'e ::c ) do~ru yJ.C;ılme.ların oldu'·;;u g1:5rüleceldir. 

Köknel' e göre yüksekö::retim gören gençleri n % 70 dolayın

daki bölümü pasif boş zanıan faaliyetlerine giinelmektedfr. 

Bu faaliyetlerin başlıcaları; "hoşça vakit ger;,;irmek" kav

ra.rnı altında ·töplayabileceğimiz amaçsız ve bilinçli göz

lemden yol::sun gezme dalaşına, televizyon izleme, birahane 

ve ka.h.veye gitme, boş oturma türünde ki davranışlardır. 

Ciddi ya;:rınları izleyen, konferans ve seminerlere katılan 

tartışan; spor, ·müzik gibi sosyal faaliyetlere lmtılan 

, yükseköi\~renimli ~:{; 30 dur (Köknel 1979, s: 168). 

Z~man kullanımı bölümlemesinde cinsiye:hin, ai

lenirı, · e(!;i tim yapısım.n, ekonomik gücün önemli etlcenler ola

cağı düşünülebilir. Bu de(';işkenleri n farklı biçimlerdeki 

oranları ile bireylerin zaman kullanımı da önemli denişik

likler gösterebilir. Öte yandan, günümüzdeki Türk e 19;itim 

sisteminde güneelleşen uzaktan ö~retim.yöntemine dayalı, 

ı .. b' . ı . ' . "' ] 1 "" . sayı an yuz ını a~;an, anc~:u: sıs·ı:;crrıın gcı~er,;ı o .ara ı;: ogrencı 

yapı ları dirter yüksekör;;ret :i.m gençli:'f;inclen farklılıklar 
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gösterdi~i gözlenen, Açıkö~retim sisteminde ö~renim gören 

yiiksekölf;retim gençli{ti:rıin zoman lmllanma olgusunm1 ince

lenmesi ve ülkemizde uygulanan Açıkö;:~retim sisteminin ana 

hatlarıyla açıklanması gereği vardır.,... Evrensel ölçülerde 

olmasa bile artJ.k Türk e{f;i tim sistemi· kendi yenileme ara

yışına girmek durumunda ·kalmıç-ıtır. İşte eğitim açısından 

kitle iletişini araçla~ından· en çok yarar nasıl saG;laıiabi

lir sorusu karşisırıda e{~i tim kurumları· kendine pay çıkar

ma mUcadelesine girmek zorunda kalmıt]tı.r. Çünkü tam ol

masa bile bugiin ülkemizin batı bölgeleri'kitle üretimi·ve 

kitleselleşme olgularJ. ·ile tanışmaya bası lamısı tır• Kitle 

kültürünün oluşmasında en büyük faktc5r1erden·birinin kit

le iletişim araçları olması nedeniyle·ifıter kitle kültU-:

rünU pekiştirmek, 'isterse bu sUrece kar·şı ko~rmak söz konu~m 

olsun kitle iletişim araç+arından en fazla yararı sağlamak 

gerekmektedir. 

Kökeni 1960' lardaki mektupla ö,~retirn uygulama

larıra dayanan uzaktan ö?!;retim sistemi, araştırma, pilot, 

proje uygulamalarından sonra 1980'lerde kendi toplumsal 

yapımız içersinde bir anlamda olgunlaşmasını tamı:1mlayarak 

(Kendisinden önceki uygulamalardan daha yakın olaralr) ger

çek anlamdaki uygulama hazJ.rlıklarına Eslci:] ehir' de Anadolu 
.. ' . . 
Universi tesinde başlanmıtıtJ.r. Başlangıçta Iktisat ve Iı:;ı 

İdaresi alanında insan gUcU yetiştirmeyi hedef alan 'rUrk 

Açıköğretim sistemi 2547 Sayılı YUlcsekö'~:retim Kanunuyla 

1982 yılında uygulamaya konulmuştur. Okula devam zorunlu

luf:;u olmayan, dersleri televizyon, radyo ve barnlı mal

zemeler kanalıyla öğrencisine ulaştıran bu sistemde öğrerı
ciler örgün yUkseköğreiıim rr,ençlerinden farkJı olan:ılr, za

rrı.an kullanma lwm:ısc .. uıda daha duyarlı titiz ve bilinçli ol

mak zorundadırlar. Çünkü k:.ı. nun önünde c5(;rencilik hak ve 

8orvJnlulukları ac;:ısından tüm aşamlarda örgün bölUnı.lerde

ki ö~renciler ile hiçbir farklılı~ı bulunmayan Açıkö~

retim J?akül teEJi Ö{,~rencileri, sistemin gere[j;i olarak, ö[;

reti:n kurumuyla olan tUm j_lişkile.rinde a1.di:f (et ı: en) ollTh:'l 
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durumunda olmakla birlikte bu sorumluluk ta;nemen leendi

lerine dügmektedir. Öı"gün yüksekc5[~retimde oldu;<;u gibi 

derse devam zorunlulu'·~u, ödev, ö~_!;retim üyesi hasJ.cısı, 

derse ye tiçip yetişmeme, taşradan gelmiqler için <5j~re!'cim 

gördü[C:;ü ilde barınma, ~reme içme sorunlarJ. ile basılı ders 

malzemGsi bulmadaki güçli.il'::lerden uzakta olan Açıköi'!;retim 

li'ak:Ul te si öğrencisi bir anlarnda kendi kerıclisi ile başl:a 

deyişle ei'f;i tim, kendini yetiştirme ve tamarnlama n<]ısın

dan baş bar? ad ır. 

Sistemin gere/ti ola.c·ak Açık<5::;retim Fa 1(ültesi c5r!;
renc:ileri televi·zyondan yayınlanan ders programlarını, ken

dilerine önceden ulaştırılan ve aynı ders ünitelerini içe

ren basılı ders malzE.~moler:Lnden yararlanarak izlerler. Bu 

arada gerek televizyon ders programında gerekse besılı ders 

malzemelerinde anlayamaclıkları, ta:nldıkları ya da daha de

rinlemesine bilgi edinmek istedikleri konularda, bulunduk

ları ilin en yakınındaki üniversitelerde ıııakültenin Akade

mik Danıf,;ımanlık ve uygulama Hizmetleri Birimince organize 

edilen yüz yüze e{~i tim programlarından da yararlanabil

mekteö.irler. Yıl içersinde tüm derslerden, o zo..ı:ıana kadar 

işlenen kısımdan s.orı..1rıı1u olmak koşuluyla yılc1.a bir defa 

yapılan merkezi ara sınavıara alınırlar. Bu ara sınav

ları sınıf geçmeele %30 ağırlıkla dilc~mte alınır. D: _ha 

sonra öğrenciler, yıl sornı ve bütünleme sınavıarına gi

rerler. 

İşleyişi yukarıda kısaca özetlenen Aı?ıkö.?';retim l~'a

lcül te si öğrencilerinin sınavları elektronik bilr~iiŞlem a

raçlarıyla puanlanarak de:~~erlendirilir. Bu der:;erlendirme

lerde yüz üzerinden 49 veya daha az alan orçrencini n sı

nıfta kalması ve bazı durumlarda da okulla ilü;ılcisinin 

kesilmesi stiz lconusudur. Oysa örgün yüksekö:'~:retimde ölç-

me ve de,>:;erlendirme genellikle C)bj el:tif e saslarınc:ı. baM;

lanmamış oldu,.~:undan d·urum bundan farlclı olabilir. Bu du-
:ı A l · · '' t . I-, ' . 'J t · . l i '·' . t rı...ımc.a çı <:o;:·:re ·ım •a.tcu _ esJ_nın uygu ___ f:ıJ .. J_ ). sıs em öi:;renciye 
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ders çalışma zamanun daha titiz kullarırrıa sornmlulu?!;unu 

geti rm ektedir. 

Üniversiteli gencin derslerinin yanı sıra arka-

daşlık ba~larının güçlenmesi, 

rabilme, çevre edinebilme, uzak ve yakın çevresindeki iop

lt:ımsal yaı:;;am konullarına öbj e ktif ve eleştirel biçimde, 

Uretken olarak katılabilme, kendisinde var olan fizik ve 

düşünsel enerjiyi toplum yararına lcullanılabLLme için ge

rekli toplumsal ortamı üniversite yıllarında araması son
1 

darece doi~aldır. Üniversite, başka deyişle knr.um, öN;retim

de oldu,'(u gibi, öt;rencisine bu toplumsal ortann hazırlama
da da sorumludur. 

Yukarıda son olarak sözü edilen noktEı.da bu çalış

manın problemi bel:i.rlemeldedir. Açıkö,:!;retim Fakülte si ö:·~

rencilerin:in sosyal yapısı gere{~i, ö{i;retimle birlikte bil

gi, beceri ve yetenekleri yü geliş ti.rici, katılımcı, aktif 
' ' ' 

olabilmeleri için ne tür etkinlikler ve beklentiler~içe.r-
' 

sinde oldul(ları, bu bekle·ntil erinin dayurulması için ku-

rumdan nasıl bir etkinlikler dizisi bekledikleri merak 

konusudur. Bu öğrencilerin di!'ter örgün yüksek.cs::;retim öğ

rencilerinden farlı olara}<:: boş zamanlarını hangi seç:enek

lere 'bağlı olarak bö1i.i1ılendirdiklerini merak .konusu olmak

tan çıkarıp bilimsel ber yaklaşımla o,rtaya koymak zorunlu-

luk haline gelmir.:; tir. Kamuoyunca Aqıköğretim ö;:~;renci-

lerinin "bütün günü boş ö?1;renciler" olarak nitelenmesinin 

gerçelde haklılık payı nedir? sorusu buraya kadar sözü 

edilenler ışı,r:;ında çalJ.şmanın problemi olarak şu şekilde 

formüle edilebilir. 

PHOBLEM 

Açıkö;;retim l!'akül te si (j::.!;rerıcilerinin zamanlarını 

kullan.rna biçimleri, boş zarnanlarJ.nı de?terlendirme konusunda 

fakülteden beklentileri nelerdir? 

Problem ifaderıinden de anlagıl.dığı gibi, bu prob-

' 
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lenıin çc5zümü aşa(~ıdaki alt problemlerde yer alan soruların 

cevaplandırılmasına ba~lıdır. 

ı. Açıkc5ğretim· Fal::ül te si ö:;';;rencileri, zannnlan.
nı nasıl kullarunaktadırlar? 

1 
1 2. Açıköl~retim liıakültesi öitrencileri, bor] zaman-

larında hangi faaliyetle:ede bulunmaktad.ı.r lar; b of} zarııan

larında yaptı klErrı faaliyetlerle bazı kişisel, sosyal ve 

e.konomik özellikleri a2~asında ne gibi ilic;1ciler vardar? 

3. Açıkö~retim Fakültesi ö~rencilerinin boo za

manlarını değerlendirme konusunda J?akülteclen beklentile
ri nelerdir? 

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, Açık-öğretim l!'akül te si 

Merkezi Açıköğretim "İktisat ve İş İdaresi 11 Programıarına 

ka~rı tlı öğrencilerin boş zamanlarını kullanma biçimleri

ni, bo:;: zamanlarını değerlendirme .konusunda fakUl teden bek

lentilerini betimsel bir yaklaşımla saptamaıctadır. Hedef 

kitlenin bir kısırr:ı genel ni telilderiyle bunlar ı=ı.rasındaki 

ilişkilerin ortaya konması ve bu ili~}kilere dayanarak soru

nun çözUroüne, uyr~ulama;ya yönelik olarak iyileştirici öne

riler geliştirmek de amaçlar arasındadır. 

Yu):arıda;ci ternel amaç do;:;rultu~:ıuncla, aras;tırma 

boyunca aşa_:f;J.daki sorulara cevap aranmış tır. 

Açıkö{.~retim :B1akül te si Merkezi Açıl:öij:retim U?;;
rencilerinin: 

(ı. Kişisel, sosyal ve ekonomik nitelikleri ne-

lerdir? 

2. Zamanlarını boş zaman, iş ve ders zamarn ola

rak bölümlemeleri nasıldır? 

3. Boş zarrıanlarda y·a:rtı~'Cları faaliyetler nelerdir? 

ve bu faaliyetlerle ba~-;:L ld 'li sel, ::ıos:ml eleonomik özellik

leri ara.sındaki nasıl bi:r.· ili::;ıld vardır? ,. 
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4. Boı;ı zamanJ.arıiJ.ı dei:f;erlendirme konusunda Fa

kül te den be kle rı tileri n ele; rd.ir? 

Ö N E M 

Turk eğitim sisteminde "kilometre taçı" ni teli

ğini ta:ııyan Anadolu Üni ver si tes i Açıköğretim J?a~ı:ül te si 

Merkezi Açıköğretim Pro,:;ramları u;rgularnası, kendini yeni

lemesi ve geliştirmesi açısından, bu ve benzeri çalı şma-

lar yapma gerelcsinmsini her zaman duyme.ktadır. ve duyacaktır. 

Bu noktadan hareketle, daha önce s(jzti edilen sorun ve yukarı

da a(;ıtlanan amaçlar dor;rul tusunda bu çalışmayla toplanıp 

işlenen verilerden elde edilen bul~ular, öncelikle bu prog

rann yürüten birimler, e .. ~:;i tim hizmeti götürülen kesimin 

beklentileri do(;;rul tusunda bugünkü alJ.nan kararlardan fark

lı ~ararlar almaya y<5nel tıi.lebilir. Bunun yanısıra, elde 

edilen verilere dayann.n bulgular ve bı.mlardarı hereleetle 

geliştirilen öneriler, ba::;ıka ünivers:L teleri, I'v1illi Eftitim 

Gençlik ve Spor Bakanlı~i;ı ile gençli[J;e hj_zme t götürmed e 

görev ve sorumluluk alanları, zaman ve maddi açıdan daha 

ekonomik kararlar almaya götürmede yardımcı olabilir. 

Bu araştırma, Açıkrji'f;retim ]'alcül te si haklanda bir inceleme 

yapmadan yare;ıya va.rmı0 olar:ı.lara gerçelele ri g:llistermede yar-. . 
dırncı olabilir. Öte yandan bu araqtırma ile "Açıköğretim 

gen(;li(:;inin kendi sorunlarını yönetici ve bi..iyüklere artar

ma fırsatı bularak iletişim kurma isteklerini tatmin ede

bileceği gibi bu iletişimden gelecek be·sleyici yankıları 

değerlendirme için bir şansa da sahip olabilir. 

D~ha ilerisi bu çalışma, Anadolu Üniversitesi 

ve Açıkö~retim Fakültesi yöneticilerine, ö~renci-e1itim 

kurumu arasında olmasJ. gerekli iJ.et:i_r:;drn ortamının oluş

turulmasına yardımcı olabilir. Araştırma ile beklenen 

başka bir yarar, gelecekte yapılacak benzer çalı('.lmalar 

için bir örnek oluşturmak ve yeni çalJ.r::ıma yapanlara de[,Çi

şik görüş açısı geli:.ş~;i·,~msde yardımcı olmaktır. 
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Bu ara::;: tır ma, yurt dır;ıınclaki bilim adamlarını n 

Türki 'Te' ele uy<.q:ulanan bu si st em hakkında biln·i edinme1 erine 
~ t~:) 

"çat~daş uygarlık seviyesine ulaşma" ilkesine d'1:,rn.lı Türk 

Toplumunun kendisini yenileme, başka deyif}le demokrasi 

~yönetimlerinin gereği olan "katılım" ilkesinin üniversite 

gençli,(C.;i yaşamındaki yerim bulabilmesine de katkıda bulu

nacaktır. 

Bir başka yr5nü ile d.e araştırma, Açıköğretim J?a

kül te si öğrencilerinin zaman kullanmadaki er'~ilim, davranış 

ve tutl.J.mlarını ortaya koy~rak eğitimcileri n, boş za:ıan bi

limcilerinin (Leisure Time Soientists) yarının potansiyeli

ni daha iyi anlarnalarına da katkıda bulunabilir. Bu araş

tırma, bu alanda araştırılması gereken yeni sorun alanları 

ile ilgili olarak da bazı ip uç~ları verebilir. 

SAYILTILAR 

Araştırmada aşa[[;ıdaki l;ı.ususlar birer sayıltı ola

rak kabul edilmiştir. 

\ı: Hedef kitlenin boş zaman ku Ilanımında teşhis 
edilebilir.farklılıkları ve e~ilimleri vard~rN 

2. Açıkö{tretim li1akül te si M.e.rkez i Açıköt;:retim Prog

ramlarının dar anlamda Ö;~retim (bilgi aktarma) dır.ıında da 

sorumlulukları vardır. Açıköğretim :B1akUl te siniri, ö/~;rencile

rinin deı?;işik yönlerden sap;lıklı bir kişilik geliştirmele

rine de katkıda bulunması gerekir. 

3 A ı ••" i• • T\_ ı "lt 0 ı ''lt". ı • çıco~re .ım ~a~u esı, sosyo-~u ure ve 

Mediko-sn syal hizmetler ile öi~rencilerinin 11 katılım-Uretim" 

konusundaki bilgi ve bilinç seviyelerini artırabilir. 

4;1 Araştırmada bilgi tc!plama amacıyla ]{endilerine 

başvurulan ö{f;rencile:ı;. anket sorularını, kendi ki si sel gö

rUşlerini yarısı taeale şekilde cevaplamı.ş 1 ardır. 
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S IliJIRIJT:ı~ IK LAR 

Bu araştırmanın bulgularından yararlanırl:en ba

zı sınırlılıkların gc5z önünde tutulmasJ_ gerekir. Bu sı:nı e

lılıklardan başlıcaları şunlardır. 

ı. Araştırmanın yeri ve bulgularının kaynağı 

1985-1986 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköf.~.retim 

F'akül te si Me.rkezi Açıkör.;;retim "İktisat ve İş İdaresi 11 prog

rarnlarının v dördüncü SJ.nı fina kayıtlı ö,:;;_r·encilerdir. Açık

öğretim Fakül tes:i. örgün bölüm ö,~rencileri bu çalıf:7manın d:i

şındadır. Çünkü bu öğrenciler 1982-1983 ö;;;retim yılından 

b A ı .. v t. t•• .. .. t ı t u yana çı wgre ım programının um unu ya::ıamış er: grup ur. 

Bu nedenle araştırmada sadece 4. sınıf ö?j;rencileri üzerin-

de durulmuştur. Baş~~a bir deyişle Açıkö~tretim programının 

tUmünü yaşamayan ı. 2. ve 3. sınıftı kayıtlı öğrenciler araş

tırmamn dışında tutulmuştur. Ancak programın ilk uygula

ması olması nedeniyle bu grup, bir yandan programdan farklı 

biı:;:imde etkilerımiş olabileceği gibi, ·öte yandan daha sonra 

bu programlara devam edecelc olanlardan farklı öğrencilerden 

oluşmuş bir {':rup da olabilir. Di;ı;er bir deyişle, Açıköğre

tim Fakültesine daha sonra giren ÖGrenciler için durum bun

lardan, farklı olabilir. Bu nedenlerle araştırmanın bazı bul

guları, üzerinde çalışılmış olan ö/~rencilere sınırlı olabi

lir. Bu bulguların daha sonraki öğrenci gruplarına genelle

mesinde dikkatli olunması gerekir. 

2. Sosyal Bilimler alanında yapılan araştırmaların 

oda[tında "insan11 ö[tesinin bulunmasından Imynaklanan sınırlı

lıklar bu araştırma için de şeçerlidir. 

TAIHl\'ILAR 

Araştırmada kullanılan başlıca terim ve kısaltınalar

la bunların tanımları şöyledir. 

_J?.9.Sl. zaı.:!'ill..n ~ Bireyin zorunlu uyku, temizlik, bes

lenme, iş ve ders çalışma dıaında sahip oldui:;u zamarı dili-
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midir. 

Boş Zflf!ı_~n _ _si§'_}·er..±_5;;nc?-.JJ:ın§. faııli.y~t.l.§ri ;_ Zorunlu 
uy~u, temizlik, beslenme, iş ve ders çalıf)ma dıryındaki za:... 

man diliminde bilinçli ola.:rak, dinlenme, e,~;lenme, bilgi ve 

becerileri geliştirme, amacıyla yapılan ve toplum yaşamına 

gönüllü katılımı gerektiren faaliyetlerin tümtidür. 

A 1 ··" t• ]1 '''lt . ~ı 1 • A ı··U '. ü _ç_J.Jf.QG.:r.§.. . .l::lll.~~~ıı_ -~'2-+--. ..!~~:fE':....~l . .: ~ 9. ~fQ_g~:_ş_·r:..:1!1l..~-:r_:~gr.~rın_.;_ 
2547 Sayılı ;Easasının 41. maddesi gere?i:i olarak Anadolu Üni

versitesi'nce yüri.itülen ve şimdilik "İktisat ve İş İdaresi" 

dallarında, merkezi sistemle uygulanan dört yıllık lisans 

programları dır. 

Uzaktan ö(:;retir~L.J.. Gelenekısel eiti tün-ö;''.;retim ka

lıplarımn dışında ça,:%daş e(i;i tim teknolojisinin olanaklarını 

kullanarak uygulanan ö{~retirn. 

Dördüpcü sım f JiG..rencileri ;_ Anadolu Üni ver si te si 

Açıköi1;retim JPaki.i 1 tesine 1982-1983 ö?i;retim yılında kaydol

muş ve 1985-1986 ö?;;retim yJ.lında dördüncü sınıfa gelrn:L.':;l öiS;

renciler. 

ANBİM: Anadolu Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. 

ÖKEM : Anarı.olu ... U ni ver si te si Açıkörtretim li'akül te

si' ne bağlı olarak kurulması önerile n Ö!'~renci Kul tür Eğitim 

Merkezleri 

Y UJI.!'t1§. tl~ ( P§. ş_:l f --:E?~t!.,J_g e 11)_ __ b 9§.._~_pm a 1} ._f~'-11 iY.§.. t 1 e r:i : 
Radyo, televizyon, video, film, spor vb. izenen; kahveye 

gitme, dans, amaçsız dalaşına; müzik dinleme gibi faaliyet

lerin boş zaman de{±erlendirme için yapı lan türleridir. 

S e ~1_.(.~ k t i f~ et k <?_n) __ QQ.§..._~illl.@!Ll. ~?-1 i;y§j; le r:1_ : H er 

türden o1nuna, güzel so.ratlarla uğraşma, spor yapma, elişi 

vb. gibi faaliyetlerin boş zo.manlan de:::erlendirme için 

yapılan türleridir. 



B U L U M II 
YÖNTEM 

Bu bölümde önce evren ve örneklem, sonra veriler 

ve veri toplama .araçları ve daha sonra da verilerin anali

zi üzerinde durulacaktır. 

EVREN VE ÖRHEKLEM 

Aşağıda bu araştırma için bir anlamda evren demek 

olan hedef kitle ve yine bir anlamda örneklem demek olan 

örneklem grubu üzerinde durcı.lmaktadir. 

Hedef Ki tıe 

Bu araştırmada, Anadolu Üniversite si Aç ıleöğretim 

Fakültesi Merkezi Açıköi,tretim Pro_sramları İktisat ve İş İda

resi dördüncü sınıf ö[trencileri üzerinde durulmaldadır. Araş

tırma probleminde de belirtildi:;;i gibi, bu öğrencilerin, za

manları m kullanma biı;imleri, boş zamanlarını de::;erlendirme 

. eğilimleri ve boş zamanları değerlendirme konusunda fakül

teden beklentileri incelenmekted:Lr. 

Sadece 1985-1986 Öğretim Yılında bu progı~mların 

dördüncü sınıflarında bulunan öÇ~renciler çerçevesinde düşü

nülclüi~ünde, bu öğrenciler araştırmaıun evrenini oluşturmaif

tadır. Bu ö?~renciler, koşullarda bir de;':tişiklik olmadıkça 
sözü edilen programlara katı lacak ör:;rc::ncileri te m st ı edici 

grup olarak düf?Ünüldüğ;Unde ise bunlar, bu programa katı lacak 

öi:;;rencilerin bir ijrneklemi olarak da lmhı..ü edilebilir. Bu 

nedenle, sözü edilen öi/;renci grubumm evren mi, örneklem mi 

olduğu üzerinde d urulmadan bu ö(~renciler, hedef ki tl e de

nilmektedir. -.. 

Örneklem Gru'bu 

Bu araştırmada hedef kitleyi oluşturan dördUncü 

sınıf öğrencilerinin tümü üzerinde çalı::-ıılmıştır. Bilgi 

/ 
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toplama ve t:.-planan bilgileri işlemede önemli bir güçlülc 

olmadığından hedef kitleyi oluşturan öğrencilerden bir 

örneklem alma yoluna ~idilmem~ştir. Bu araştırmacı~,· 

üzerinde çalıgılan ?Jğrenci grubu evren veya örneklem f]et

linde adlandı:cılmayacak ve bu grup, araf)tırma boyunca 

örnekleın grubu olarak anılacaktır. 

J3u araştırmada ü~?ıerinde çalışılan c5rneklem 

grubu, Anadolu Üniversite si Açıköi[;retim lilal.<:ül te si Mer

kezi Açıköı:~retim Programlarının ilk yılında (1982-1983 
öi!,retim yılı) bu programlara kayıt yap tırarak 1985-1986 
öğretim yılında bu prog:camların dördüncü sınıfında bulu

nan 9949 ö[1rencidıim oluşmaktadır. 

VERİLER VE VEHİ ~rOPLAl\'IA YOLI,AHI 

Araştırma amacının gerçekleştirilmesi için ça

lışma genel hatlarıyla iki bölümde düşünüldU. · Birinci 

bölümde bu konudaki yazılı kaynaklardan yararlanma yo

luna gidilerek Türkiye' de daha önce boş zaman dec:;erlen

dirme sorununa iliş le in olarak yapı lan çalı:~rrıa1ar, ard ın-

dan üniversite gençl!i.ği ile gençlik üzerinde yapilan 
i 

boş zaman de,;<;erlendirıne çal;şmaları saptandı. Çalışm-

lar elde edilerek incelendi. Özellikle üniversite genç-

liği üzerinde yapılan ça1l şmo.ları n 11nreket noktası ve 

yönü esas alınara k, benzer olgu ve kavramlara, yeni ve 

farklı bir yülcseköğrenim kitlesi olan Açıkö:'~retim Fa

kültesi ö[~rencilerinin ne şekilde yaklaştı;~ı, örgün yük

seköğrenim öğrencileri ile nerede çakıştığı, ner.ede on

lardan uzaklaştı1~ı noktalarını ortaya çıkaracak verilerin 

an\:et yoluyla toplanması uygun g<:irüldü. 

Yazılı kaynaklara dayalı çalışma, Termnuz 1985 
ten Aralık 1985 tarihine kadar tam:ımland~ktan sonra Ara

lık -1985' te anket sorularının hazırlanrrıasınc1 başlandı. 

Daha önce Türkiye' de yapı 1an ve örgün bölüm ö,:~rencileri 
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üzerine uygulanan anketlerin soruları incelenerek ortak 

noktaları belirlendi ve bu sorulara Açıköitretim ırakül te si 

öğrencisinin özgün yapısındaki özellikleri içeren deği

şik sorular eklenerek 66 soruluk anket tasla(~ı oluş tu.rul

du. Hazırlanan anket tasla~ı, anlaşılabilirlik, sorul

ması gereken di,~er noktalar, cevaplama sUresi, sorula

rın çokluğu, sıkıcJ.lığı vb. açılarından Anadolu Üniver

site si Açıkörtretim :F'ak:ül te si öt:;renci Biirosunda çalışan 

ö~trenciler ile biivoya gelen dii~er ö,~;;rencilere ve Anadolu 

Üniversitesi AçıköÇ;Çretim Ii,alcül tesi çalışanlarından bazı

larına uygulanarak sınandı. Sınama sonrasında gerekli 

diizel tıneler yapılarak taslakta yer almnyan 6 adet soru 

eklendi. Böylece anlcetteki soru adedi 72 'ye ulaştı. 

Soruların başına, cevaplayıcılara hitaben resmi bir mek

tup yazı ldı. Mektupta, (i zet le, öğrencilerin samimi ce

vap vermeleri, cevap formunu özenle, kurallı doldurduk

tan sonra kayıt mer.kezindeki g<:5revliye 20-26 Ocak 1986 

tarihlerinde teslim etmelerinin gerekti(~i belirtildi. 

Daha sonra, anket ve cevap formu bastırılarak, 1.5P;ren

cilere gönderilen 4. sınJ.f birinci fasikül ders ld. tap

ları ile birlikte teslim tarihinden yalclaşılc bir ay ön

ce postala ndı. 20-26 Ocak 1986 tarihinde yap:ı lan Açık

öğretim PakUl te si ikinci kayıt yenileme ar:mmasında, 18 

kayıt merlcezincleki görevlilere anke tlerin toplanmasınal 

ilişkin top-lu olarak bilgi verildi. 

Anketteki 72 soru dört ana bölUmde toplanr!Ek

tadır. {Birinci bölü0de, anketi cevaplayan ö~rencilerle 

ilgili kişisel, sosyal ve ekonomik bilgilerif, ilcinci 

bölUmde zrunan kullanımına, üçüncü bölümde, boş zaman faa

liyetleri oıa'rak yalıılan işlerle bunların sıklıttına, dör

düncü bölümde ise ö,r:;~C'enci Kül tür ve Eg;i tim Merkezlerinin 

ne derece gerekli görüldü(i;üne ve buralarda ne tür hizmet

ler verilmesinin bek1endi(~ine ilisılcin sorular yer al

maktadır. 1 An1\:etin bir örrıe{_;i Ekler ln smındn verilmiş-
- ; 

tir (Bkz. Ek-2)• 
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2 Şubat 1986 tcırülinde toplanan tüm optik ce

vap formları Anadolu Üniversite si Bile;i İşlem Merl<:ezi' n

ce (ANEİr.!.[) bilgi işlem ortamına aktarılm:ış ve cevapla- ı 
l 

rın kurallara uygun olarak yapılmış olup olmadiğı kontrol 

edilmiştir. Bu işlemler sonunda, postayla gönderilen 

9949 anketten 8382 tanesinin (%84) kurallara uygun biqim

de deldurularak gönclerildL~i; 389 tonesinin lmrallara uy

gun cevaplanmadıif;ı, 1178 tanesinin de hiç cevaplanmadı,?:f;ı 

tesbit edilmiştir. 

VEIÜLEEİN AHAIJİZİ 

Bu araştırmada, Açıkr3?)·etim Pakültesi ö~;renci

lerinin boş zı:::unanlarını · defserlendirme e.>;ilimi üzerinde 

durulmakta ve bu eğilimin bazı mişisel, sosyal ve ekend

mik değişkenlerle açıklanmasına çalısıılrr..aktadır. İnce
lenen durum Y boş zamaı.'J.ları deiterlendirme e(!;ilimini, X'ler 

de bununla ilişkil i olan kişisel, sosyal ve ekonomik de

ğişkenleri e;östermek üzere, özetle 

biçiminde ifade edilebilir. 

Önce de belirtildi,f.~i gibi, bu araştırmada açık~ 

ı k · t d"· 1 (t ı· .... d"· ı ') A ı anma ıs enen e,,;ış.ı::en ep n veya urun e;ç,:ı.ş";:em çı.:.e-

öğretim F'ah::ül tesi ö[~;rencilerinin boş zamanlaı:·ını değerlen-· 

dirme eğilirnidir. 1 Açıköi.f;retim F'akül te si Öf~r.encileı"inin 

boş zamanlarını aeR;erlendirme e(~iliminin açıklarınıasında 

bir anketle toplanmış olan verilerden yararlanılm.aktadır., 

Bu araştırmada Açıköğretim Fakültesi öğrencile

rının boş zarnanlarını de[~erlendirme e::;ilj,mi ile ilişki

si araştırılacak oları de1;işkenler (ba.Si;ımsız veya yerda

yıcı de{tişkenler) Ü'}.e öğrencilerle ilgili bazı ki.şisel, 

sosyal ve -ekonomik göDterr,elerdir. Bu göDterc;elerle il

gili bilgiler de aynı an~ret içindeki sorularla elde edil-

miştir. 
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Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin zaman 

kullanma biçimlerinin, boş zarnanları de/~erle ridirme e[~i-: 

linılerinin ve boş zamanları def!;erlendirme konusunda 

Fakülteden beklentilerinin ortaya çıkar ıJ.ması amacıyla, 

anl~ette toplanan verilerin mar)inal da?';ılımlarından ve 

bunlardan bazı ları arasındaki çapraz da[.~ılımlardan ya

rarlanılmıştır. Çapraz taplodaki boyutlar arası iliş

kinin test edilmesinde Khi kare testi kullanılmıştır. 

Yukarıda sözü edilen Khi kare testinin for

mülü iöyledir. 

X2_ ~ ( fg - fQL 2 

- L- fb 

Khi kare testinden anlarnlı sonuçlar elde edi

len durumlarda, boyutların temsil ettiği de(tiş',-:enler ara

sındaki ilişki miktarı kontinjensi katsa;rısı ile belir

lenmeye çalışılmıştır. Bu son amaçla kullanılan formül 

ise: 

C= dir. 



B Ö :L Ü M III 

B U L G U L A R VJE Y O -R U M 

Bu b~-:ilümde c5nce, bulguların o.nlar;ıılmasına yardım

cı olacağı için örneklem grubunun bazı özellikleri üzerin

de durulmaktadır. Sonra SJ.rasıyla 1:5rneklem grubundaki öğ
rencilerin zaman kullanımı, boş zaman l<:ullanımı ve ö;~renci

ler5.n bükonuda fakUlteden (kurumdan) beklentiler ile ilgi
li bulgulara yer verilmektedir. 

ÖRNFJ.l\.LEJ\T GRUBUNUN BAZI UZELI,t:G-'En:t 

Bu araştırmada üzerinde çalJ.şılan örneklem gru

bunu oluşturan Ar;:J köf:;retim FakUl tesi Merkezi Açıkö/.tretim 

Programları, dördüncü sınıf ö~rencilerine uygulanan anket

te yer alan ilk 23 soruda, b~ H~rencilerin bazı kişisel, 
sosyal ve ekonomik özelliklerinin belirleıwesine çalı3ıl
mıştır. Anketteki 1-8, sorularla öfi;rencin:Ln kendisi, 9-
23'üncü sorularla ise sosyal ve ekonomik konur:ıu ile ilgili 

bazı bilgiler sorulmuştur.' Aşa[>;ıda bu sorularla elde edi

len bilgiler üzerinde durulmaktadır. 

Ö~rencinin Kendisine· İlişkin Bilgiler 

Örneklem . grubundaki ö~renciler kendilerine iliş

kin blarak yöneltilen sorularda, bölümleri, ba~lı bulunduk
ları öğrenci bürolarının hangi bc:5lgede oldui<;u,. cinsiyetleri, 

yaşları, medeni durumları, oturmakta oldukları yerin nite

li?):i bir işte çalışıp çalışmadıkları ve masraflarını han

gi kaynaktan karşıladıkları üzerinde durulmuştur. 

Örneklem grubunu oluşturan ötrencilerden% 60'ı 

(5064 kişi) Açıkö~retim Fakültesi Merkezi Açıkö1retim 

Programlarının İktisat, % 40'ı (3314 kişi) ise İş İdaresi 

bölümündedir. Önce de belirtildi~i gibi, 1178 ö~renciden 

cevap alınamamış, 389 i.-:ii~renci de kural dışı cevaplama yap-
I 

mış oldu~undan inceleme dışında kalmıştır. 

- 31 -
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AçıkB~retim Fakültesi Merkezi Açıkö~retim Prog

ramlarındaki ö:~~renciler genel olarak oturmakta oldul.darı 

yere en yakın olan AçıkB~retim Fakültesi bilresuna ba~lı

dırlar. Örneklem ·grubundaki dördUncU sınıf öl!;rencilerin-Ln 

bağlı bulundukları bürolara gBre da(i;ılışı şöyledir. ö::~

rencilerin % 45'i (3776 kişi) Marmara ve Ege Bölgelerinde

ki, % 30'u (2528 1-::işi) İç Anadolu, 5'0 lO'u (848 kişi) Ak

deniz, % 9 'u (754 kişi) Karadeniz ve 5~ 6' sı (464 kişi) Do

ğu Anadolu ve GUneydo;'~u Anadolu bölgelerindeki bürolara 

ba~lı bulunmaktadır. İleride de görülece 1~~i gibi örneklem 

-grubundaki öğrencilerin b;ir b151UmünUn çalışmıyor olması, 

İç ve do(l;u b1:ilgelere gidildikçe nüfus yoğunlu?:;unun azal- · 

ması, öte yandan batı bölgelerine gidildikçe nüfus yo 1~;un

lu~~unun artması ve bUyük şehirlerin batıda bulunması bBy

le bir da((;ılımın beklenen yönde oldu?:J':unu göstermektedir. 

(Açıkö~retim Fakültesi BUralarının listesi Ek. l'de veril

miştir.) 

Örneklem ·grubundaki ~~rencilerin % 29'u (2432 

kif]i)· kı~, 50 7l'i (5941 ki.~d.) erkeJdir. (Bundan böyle 

ankette "kadın" şeklindeki cinsiyet belirlemesi yerine 

araştırmada "kız" sözeilitil kullanılacaktır.) 

Ö~rencilerin boş zamanlarını de~erlendirme et

kinlikleri ve bu konudaki e,~ilimleri ar;ısından yaşın da 

önemli bir değişken olabileceği dUşUnUldU~Unden, örnek

lem grubundaki ö~rencilerin yaş dilimleri saptaıımaya ça- 1 

lışılmıştır. Ayrıca Açıköğretim J!1a!cUl tesi uzaktan aitre

tim yöntemini kullandığından, öN;rencilerin di(:;er örgUn 

yükseköğretim ö~rencilerinin yaş gruplarından farklı di

limlere ayrılıp ayrılamayaca~ı da merak edilmiştir. Yaş 

ile ilgili soruya verilen cevaplardan anlaşıldı(j;ına göre 

ö~rencilerin % 85'i (7086 kişi) 25 ve daha aşaiı yaşlar

dadır. Ülkemizde Üniversite eğitiminin normalde 18 yaş

tan başlayarak 21 veya 22 yaşa kadar·. sürdüi{;U dUşUnUldU~tUn

de bUyük çoğunluğun bu yaş diliminde buluiı.ması beklenen 
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bir durumdur. Örneklem grubunun geriye kalan yaklaşık 

9; 15'lik bölUmü ise di:'<;er yaş dilimleri i·:;:ers:lnde yer al

maktadır. Bu % 15' lik b151 Umün dağılışı şöyledir: Örneklem 

grubunun % 13'ü 26-30 yaşları arasında, % 0,35'i 31-35 

yaşları arasında, % O,lO'u 36-40 yaşlaı~ı arasında ve % 0,27 

si de 40 yaşın üzerindedir. Açıkö}~retim ]'akUl te si Dekan

lı,~ının 1982-1983 (5f:tretim yılında, şimdi dUrdUncU sınJ.fta 

bulunan ve bu araştırmada üzerinde çalışılan ö~rencilere 

uyguladığ:t. bir ant;:ette onlara, "ÖSYS'ye kaçıncı girişiniz?" 

sorusu yönel tilmiz?tir. Bu soruya alınan 22.796 cevaptan 

yaklaşık% 27'si (6202 kişi) birinci, % 37'si (8507 kişi) 

ikinci, % 24'ü (5613 kişi) üçüncü ve % lO'unun (2474 kişi) 

de dördüncü veya daha sonrn!d girişi oldu~~unu belirtmiş

tir. Normal üniversite cF_:;rencisinin 18-21 ya da 22 yaşla

rında olması gerekirken dört y:tl önce Açıköğretim l7akül te- · 

si' nin bir:i.nci sınıfına kaydolan ö(;rencilerin yaklaşık 
i 

% 73' ü normal üniversiteye giriş yaşını aşmış oldu:;u gr)rü-

lür. ÖSYS' ye giriş sayısı ile ilgili yı.ü:arıdaki sonuı~, 

Açıkö~retim Fakültesi öğrencilerinden bazılarının Univer

siteve gir:ıieden önce sınavı kazanamadıldarı birkaç yıl öil
renime ara verdiklerini göstermektedir. Bu duru_rn da Açık

ö~retim FakUltesi ö~rencilerinin di~er yüksekö;~retim ö~

rencilerinden daha yaşlı olmalarına kat\·ada bulunrmJ.ştur. 

Ancak bu durum farkının tek nedeni olmayabilir. 

Örgün yükseköjretim ö~rencilerinin yaş dU.imleri 

Gökmen ve Di{~erler:i.nin ( 1985) "Yükseköğreiıim U[~rencilerinin 

Serbest Z8 man Etkinlikleri Kendilerinin Gerçekleştirme Dü

zeyleri" adlı çalışmasında ele alınmıı~tır. Bu arasıtırmada, 

9454 kişinin katıldı~ı yaş ~le ilgili soruya verilen ce

vapta, 5:~ 71' lik b\HUmUn 18--21 yaş arasında oldu:~u anlaşıl

maktadır. 24 yaş ve yukarı sı diye toplanan yaş dilimle~.·- · 

rinde ise öp;rencilerin % ll' i yer almaktadır. Bu da gös

teriyor ki Açıköğretim Fa::-i.H tesi Merkezi Açıkö{f;retim Prog

ramları öğrencileri c5rr~ün ytiksekö;tret im programlarındaki 
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öğrencilerden daha yukarı yaşlardadır. 

tlniversite ö~rencisinin evli ya da bekan olması 
halinin kendisinin boş zaman de~erlendirm~ e~ilimini be

lirlemede önemli bir etken olaca~ı düştinülerek yUneltilen 

"Medeni Durumunuz?" sorusunu örnekle m grubundaki ö,:frenci

lerden, % 87' si bekar, % 13'ü evli olduklarını belirtere 1 ~ 
cevaplamıştır. Bekar olan % 87'lik bölüm ise şu alt ::~rup

lardan oluşmaktadır: Ö~rencilerin %78'i (6544 kisıi ) hiç 

evle:ı:ı_memiş, sözlü olmayan ya da nişanlanmamış belcar, 76 9' u 

(722 kişi) sözlü ya da niı:;ıanlı bekardır. öG;rencilerdan 

sadece % 1' den azı boşanmış Yf?.. da dul be kardır. Ö;'~renci

lerden% 5'i (431 kisi) evli fakat çocuksuz, % 8'i (641 
kişi) evli ve çocukludur. 

Gökmen ve Di:terlerinin araştırmasında da ( 1985) 

evli olma özelliiHnin serbest zaman kullanma a,:,;ısından 

bir etken olaca,'i;ı düşünülmüş, ancak örgün yükseki-:5<:renimde 

devam zorunlulu~:·u, üniversite yaşamındaki ekonomik koşul

ların zorluf3;u ve çalışmaksızın hem evli olma hem de oku

manın güçlüttü gibi nede:hle.ı;le evli öğrenci oranı çok d .. :şUk 

olduğundan anlamlı karşılaştırma olanağı doGmamıştır. 

( Gölemen ve Dii;~erleri, 1985, s: 38) Örgün yUksekö:':re tim 

ö/~rencilerinin evli olina durumu Gökmen ve Dit~;erleri 'nde 

% 3, Ekşi'de % 3,5, Abadan'da %ı. ile % 4 arasında çık
ması yukarıda sayılan nedenlerden kaynaklanmış olabilir 

(Gökmen ve Di~erleri, 1985, s:38; Ekşi, 1982, s:l59; 

Abadan, 196l,s:l4). Devam zorunluluğu bulunmayan Açık

ö;::retim Fakültesi öğrencilerinin öi1renimleri yanısıra ev

li olma halinin % 13 oldu.:;u hatırlandığında bu oran önem

li görülebilir. Bu oran Açıkö~retim Fakültesi ö~renci

lerine örgün yükseköi;;retim <:5?.~rencilerine göre yaş de,ctiş

keninde oldu~'~u gibi farklılık getirmekte(Ur. Medeni du

rınn da boş zamanı değerlendirme konusunda farklılık ge

tirebilir. Medeni durum ilS boş zaman de~erlendirme ili~

kisine ileı'ide yer verilecektb:·. / 
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Gerek e.konomik durumu belirlemek, gerekse ça

lışıp çalışınamanın boş zamanı kullanmaya etkisini öğre

nebilmek amacı ile ankette "Bir İşte çalışıyor musunuz?" 

şeklinde bir soruya da yer verilmiştir. Bu soruya ve

rilen cevaplardan anlaşıldıi~ına göre, Açıköi~retim Fakül

tesi dördüncü sınıftaki ö~rencilerden % 40'ı (3369 kişi) 

çalışmamaktadır. Örneklem gurubunun % 59'u da (4967 kişi) 

kendi işinde ücretsiz, kendi işinde ücretli yada başka

sının yanında ücretli olarak çalışma~dadır. Bu soruyu 

46 öltrenci ·cevapsız bırakmıştır. 

1985 J " G··ı D." l . · t. " yı _ınaa O{men ve ıger~erının yap ıgı 

çalişma da "kendinize gelir sa/tlamak için yaptı/tınız, ça

lıştı,~;ınız bir iş var mı?" sorusunu cevaplayan c5[trenci

lerden % 73 'ü çalı şma dı ·::ını, % 27' si ise okul kapalı i

ken ya da yılın büyük bir böli.imünde çalıştıklarını be

lirtmişlerdir. (Gökmen ve Di~erleri, 1985, s:42). Ek

şi' nin ~;;alışmasında da C?i~rencilerin 7S 53' ünün gelir sağ

lamak üzere hi~~ bir işte çalı şmadıi!;ı, çalışanların da by

yUk ço.i~unlu,(i;unun tatillerde ve kısa sUreli olarak (;::alış

tı{~ı ortaya çıkmıştır. (E~cşi, 1982, s:l59). Gökmen ve 

Di~erleri ile Ekşi'nin bu bulguları ör~ün yüksekö~retim 

ö::i;rencilerinin okula devam zoı-unlul u:'·undan dolayı çalı şma 

ortarnı içersine giremediklerini gösterir niteliktedir. 

Oysa bu araştırmada elde edilen bilgiler Açıkö/~retim Fa

kül te si ö[~rencilerinin % 59 'unun çalıştığı ve ileride 

görüleceği gibi, çalışan bc5lümün ço;'j;unlu::;unun da tam gün 

çalışan ö~::rencilerdcn oluştuJf;u ortaya çıkmaktadır. S0 -

nuç olarak, Açıkö~~retim Fakültesi öğrencilerinin daha 

büyük bir bölümünün iş yaşamı ortamına girmiş oldukla...; 

rı açıktır. 

Açık~~retim Fakültesi dördüncü sınıf ö~renci

lerine uygulanan ankette "M8 sraflrı.rınızı hangi kaynak

tan karşılıyorsunuz? 11 so.rusuna da :.rer verilmigtir. Bu 

soruya 11 Tümüyle ailemden karşılıyorumi' ::;ıeklinde cevap 
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verenler örneklem grubunun % 35'ini (2961 kişi) oluştur

maktadı.r. Masrafların tUmUnU kendisinin ](arı:;ııladı/"tını be

lirtenlerin oranı ise 5; 30' dur. ( 2498 k:L çi) Masraflarını 

aile, burs ya da krediden karsıılayanlar örneklem g:r,ubunun 

% 12'sini oluştururken, "M'asraflarımı ailemelen ve kendi 

kazancıradan karsıılıyorum11 diyenierin oranı da 9; 22 'dir. 

( 1806 kişi). Bu sorı.ry-u11 çok deği:;?ik kayrıaklardan" şeklin

de cevaplayanlar ise % 1,5'tur. (121 kişi). 18 kişi mas

raflarını hangi kaynaktan karşıladıf1;ını belirtmemi(?tir. 

Örgün yUksekö8retim ö~rencileri üzerinde yapılan 

çalışmalarda (Abadan, 1961, s:l04; Ekşi, 1982, s:l59; 

Gc5kmen ve Di~~erleri, 1985, s:42) ö,;rencilerin büyük bir 

bölümünUn çalışmadı~!;ı, çalısıanların da bUyük bir bölUmU

nün sadece yaz tatillerinde ya da kısa sUreli işle.rde ça

lış tı2:ı görtilmUş tür. Bu durum göz önUne alındı :~:;ında, ör

gün yüksekö~retim programlarında ö~renci olarak kendi mas

raflarını kendi kazancından karşıladı~ını belirtecek ö~

renci çok olmayaca!dır. Dolayısıyle bu ö?~rencilerin bü

yük bir bölümU kendi masraflarını karşılamada aileden veya 

yalanlarından destek alma durumunda olacaklardır. Bu du

rurn dikl'i:ate alındı{;ında A:;nk:!,r!;retim Paktil te si c5;?;rencileri

nin ço~unun kendi masraflarını kendilerinin karşıladıkla7 
1 

rı ortaya çıkmaktadır. Bu öğrenciler araı::ıında çalı3anların 

da fazla oldu[~u hatırlandı(.;;ında bunun beklenen bir durum 

oldu~u söylenebilir. 

Açıkö~retim Fakültesinin uzaktan e~itim siste

mine dayalı olarak ö,:~;;rencilerine hizmet vermesi, onla

rın zorunlu haller dı~nnda bulundulcları, başka deyişle 

oturdukları ya da çalıştıkları yerden bu hizmetten yarar

lanmalarını sa;:~ıarnası .:)zgün yi .. inlerinden biridir. Örgün 

yUksekö(f;retim prograrnıarına ka,rı tlı öii;renci zorunlu ola• 

rak yüksekö(~retim kurumunun bulundu({:u yerde oturmak zo

rundadır. Açıköğretim programlarının sözü edilen özel

liklerinden dolayı ö(trencilere uygulanan ankette or±renci-
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nin oturmakta olducu yerin ni telif:i;i · .sorulmuştur. Böylece 

yurt düzeyine da:~ılmış olan Açıkö?~;re tim Iı1a 1.cül te si ogrenci 

ki tles:Lnin hangi yerleşim merkezi tUründe yoi'?;unlaştı:2;ı ar

taya çıl.<::arılmak istenmiştir. Bu a.rp.aı;üa soruların "Otur-

d " . . t ı . . ' . " . •;ı !1 l ı ugunuz yerın nı e ır·:ı neo ır. son,ı suna a __ ınan cevap_ ar-

dan, ö~rencilerin % 33'ünün büyük şehir merkezlerinde, 

fo 28'inin il merkezlerinde, 5:~ 24'ünün lmsabalarda, % lO'unun 

da köylerde oturdukları ortaya çıkmaktadır. Bu verilere 

dayanarak Açıkö(f:retim li'akü1 te si öğrencilerinden yaklaşık 

l/3 ünün ilçe merkezi, kasaba ve ;:öy gibi kültUrel etkin

liklerin daha az geleneksel yapının daha baskın, endüstri 

ve teknolojinin az yoğun olduitu yerle .şim birimlerinde bu

lundukları anlaşılmaktadır (Bkz. Ek-3). 

Örgün yüksekö~retim ö~rencileri üzerinde Abadan 

(1961), Ekşi (1982), Gökmen ve Di>;erleri (1985), Ünver ve 

Di;~terlerinin (1986) yaptı(~ı çalışmalarda elde edilen bul

gular bu öi~rencilerin daha çok il ve büyük .şehir mer~cezin

den geldiklerini göstermiştir. Bu dur,ım örgün yükseköğre

tim ö/~rencilerinin boş zamanların değerlendirme açısından 

daha elverişli bir çevrede bulunduklarını söylemeye ola

nak vermektedir. Oysa Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 

hem daha küçük yerleşim birimlerinden gelmekte, hem de ay

nı çevrede kalarak öğrenimlerini. sUrdü rmektedirler. 

Açıkö~retim Fakütlesi ö~rencileri ile ilgili ola

rak buraya kadar sözU edilen bilgiler ışı~ında bu ö~renci

lerin diC;er yüksekö.:i;retim ö>:;renc:Llerine oranla %15' inin 25 

yaşından yukarıda oldu;'i:u, ~'b 59 'unun herhangi bir işte s;a

lışdı:<·ı, % 13'ünün evli olduğu, % 35'inin masraflarını sa

dece ailesinden kar~ıladı~ı, yakla~ık % 30'unun ilçe, kasa

ba, veya k(5y gibi yerle~im biriminde oturma !<:ta oJ.ch.ı.?'~u, cin

siyet bakımından % 29'unu~ kız, % 7l'inirı erkek, alan bakı-
• • • 1 

ınından da ~G 60'ının Iktisat, % 40'ının Iş Idaresi bölümUn-

de okudu:~~u ve bu ö[!;rencilerin % 45' inin Iviarmara ve Ege, 

% 30'unun İçanad.olu, 5'{. lO'unun Akdeniz, % 9'unun K11radeniz, 
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% 6'sının da Güneydo~u veya Do~u Anadolu bUlgel~rinde otur

dukları g~rülmektedir. 

Şosyo-Ekonomik Konulara 
Iliş.ldn Bilgiler 

Ankette yer alan 9-23. sorularda üzerinde çalı

şılan ö!~renci grubunun sosyal ve ekonomik konumlarını be

lirlemeye yarayacak bazı bilgilerin tople.r.JiiDSJ.na çalır;tıl

mıştır. Bu sorulara verilen cevaplardan yararlanılarak 

aşağıda Açık~ri;re tim Faktil te si ö,?i:rencisinirı so sya-ekonomik 

~zellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Anketteki bir soruda öğ;rencilere 11 Anne ve babanız

dan ha;ratta olanlarla birlikte mi oturuyorounuz'?" sorusu so

rulmuştur. Öğrenciler bu soruya 9~ 84 oranında (7052 kişi) 

"evet" cevabi vermiştir. Öf1;rencilerden % 15'i (1300 ld§i) 

anne ya da babasından hayatta olar:ı.larla birlikte oturma

dığını belirtmiştir. 30 öğrenci bu soruyu cevaplamamıştır 

(Bkz. Ek-3). Uzaktan eğitim sistemine davalı olarak ~ğre

tim yapan Açıkö~retim Fakültesi'nde ö~renci kitlesine bu 

hizmet, bulundukları yerde ulaştırılmakta olması nedeniyle 

ö?l:renci kitlesinin anne veya babasından yaşayanlarla bir

likte oturması do?taldır. Ancak anne veya babasJ. ile bir

likte oturmadı~ını belirten yaklaşık% l5 1 lik böltirnUn de 

anne ve babasının hayatta olmaması, evlenerek anne ve ba

basının yanından ayrılmış olması, anne veya babasının 

bul undu/tu yerden uzakta çaiıs;ıyor olması gibi nedenlerle 

ayrı yagamaları mümkündür. Açıköitretim Faktil te si ö>::rencij 

lerine şimdilik YUksaköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 

yurtta barınma olanaca~tı tanınmadı{~ı için öitrencilerin yurt

ta kalmaları gibi bir seçenei~in olmadJ.i±ını belirtmekte ya

rar vax·dır. Çünkü bugün a,>~ırlıkla örgün yülcsekö,~retiın ku

rumlarının bulunduğ;u illerde bulunan yurtların boş zoman

ları de~erlendirme açısından, en azından, ö~renciye il 

merkezi ya da büyük şehir merh:ezinde yasıama olanai~;ı ver-
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mekte oldu~u ileri sürülebilir. Gök~en ve Di~erlerinin 
araştırmasında yer alan; "•• üniversite öğrencilerinin yak
laşık üçte birinin ailelerinin yanında kaldığJ_, üçte biri
nin kirada barındı>5;ı ve üçte birinin de yurtta kaldığı" 
( Gökmen ve Di,G;er le ri, 198 5, s: 4 3) bulgusu ile Açıköğretim 
Pakül te si ö:2;rencilerinin d·urumunu şu karşılaştırma olana;~~ı 

bulunmamaktadır. 

E~itim ve ö~retimde önemli olan çevre etmenleri 

içersinde aile çevresi önemli bir yer tutar. Aile içi 
ilişkilerde ise ailedeki kişi sayısı önemli olabilir. Bu 
nedenle ankette "Sizinle aynı evde oturan kaç kisd var?" 
sorusuna da yer verilmiştir. Bu soruyu Açıkö,>tretim Fakül
tesi ö,c~rencilerinden önemli bir bölümü aile çevresinin 
4-5 kicıiden oluştuğunu belirterek cevaplamıştır. Bu soru
ya alınan cevapların dağılıı]ı şöyledir; Öğrencilerin 9"& 3' U 
(227 kişi) yalnız yaşamaktadır. % 6'sı (516 kişi) evde 
kendisinden başka bir kiginin, % 3l'i (2601 kişi) 2-3 ki
şinin, % 39. (3247 kişi) 4-5 kişinin, % 2l'i de (1762 kişi) 
6 veya daha fazla kişinin oldut~unu belirtmektedir. 29 öğ

renci bu soruya cevap vermemiştir (Bkz. Ek-3). 

Aynı ö~renci kitlesine, dört yıl önce Açık~~re
tim 1!1akUl tesine }!ayıt olurken uygulanan ankette de 11 Ai
lenizde kaç kişi var?" şeklinde bir soru sorulmuş ve bu 
soruya verilen 22821 cevabın dai!;ılışı şöyle bulunmw1 tur. 
Ö~rencilerin% 2'si (445 kişi) evde iki, % 8'i (1819 kişi) 
Uç, % 19.5'i (4450 kişi) dört, % 25'i (5683 kis;i) beş ve 
% 46' sı ( 10424 kişi) de altı veya daha fazla kü)inin bu
lunduğunu belirtmiştir. Bu durum, dört yıl önce, Açıköğ
retim FakUl tesine kaydolan öğrencilerle bugün dc5rdüncü 
sınıfta bulunanların benzer aile yapısJ.na sahip oldukla
rını göstermektedir. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri~ 
nin yaklaşık % 60'ının beş ve daha fazla kişiden oluşan 

ailelerden geldik;leri görülmektedir. Bu bulr;u, aynı za
manda Açıkö~retim Fakültesi öğrencileri ile ilgili ola-
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rak Türkiye ortalamasına yakın (DİE, 1980, s:l3) oldu,CJ;u

nuda göstermektedir. Bu konuda örgün yükseköğretim öğ

rencileri ile doğrudan bir karşılaştırma olana;~~ı olmasa. da 

bu son gruptakı öğrencilerin biraz farklı bir aile ortorun

dan gelmekte olmakları beklenebilir. 

Ö,ğ.rencinin kendisini yetiştirmesi ve topluma u

yum göstermesi konusunda,yakın çevresinde ilişl:ide bulun

du{tu kişilerin e ği tim düzeylerinin önemli bir rolü olabi

lir. Sosyal araştırmnlarda ailenin ve bireyin toplumsal 

konumu ile ilgili olarak anne ve babanın öğrenim dUzeyi, 

ailenin büvüklü;'~ü, kardeş sayısı, bireyin oturdu,~;u, yer de 

ekonomik gUstergelerle birlikte güçlü değişkenler olarak 

ortaya çıkmaktadır (Gündüz, 1980, s:59). Buna dayanarak 

ör~rencilere uygulanan ankette annenin ve babanın ö[;renim 

düzeTi.ne ilişkin iki soruya -yer verilmiştir. Bı..ı iki so

ruya alınan cevaplar şöyle bir d.a,~);ılış göstermektedir. 1 

Açıköğretim Fakültesinin son sınıf ö:0;rencilerinden % 28' inin 

(2358 kişi) annesi okuryazar değil, 7b 58'inin (4842 kişi) 

annesi okuryazar ya da ilkokul mezunu, ~!ı 7' sinin ( 549 kişi) 

annesi ortaol.nü mezunu,% 6'nın (505 kişi) annesi lise 

ve dengi meslek okulu mezunu, % l'nin (86 kişi) annesi 

de yüksekokul mezunudur. 42 öğrenci bu soruyu cevapsız, 

bırakmıstır (Bkz. Ek-3). 

Örneklem grubundaki öğrencilerin babnların öğ

renin durumuna gelince, bunlardan % 5'nin (452 kişi) babası 

okuryazar d.e~i, % 60'nın (5037 kişi) babası okuryazar ya 

da ilkokul mezunu, % lO'nun (873 kişi) babası ortaokul mezu

nu, 9~ 15'nin (860 kişi) babası lise ve dengi meslek okulu 

mezunu, % 8'nin (671 kişi) babası da yüksekokul mezunudur. 

89 ö:~:;renci bu soruya cevap vermemiştir (Bkz. Ek-3). 

Anne ve babanın ö,~renim durumu ile ilcili ola

rak örgün yükselcöğretim ö?!;rencileri üzerinde Gökmen ve Di

ğerlerinin yaptı 1:~ı çalışmada elde edilen bulgularla yuka

rıda sözü edilen bulgular knrşılaştırıldı~ında bu bulgular-
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dan lise ve dengi meslek okulu ile ibiversite mezunu oran

ları ile ilgili olarak benzerlikler görülmektedir. Bu bul

gular Tablo V de karşılıştırmalı bir biçimde sunulmuştur. 

TABLO 1. 

Üniver~ite Öğrencilerinin Anne ve Babalarının Öğrenim Düzeyi 

ANNENiN ÖGRENIM DÜZEYI BABANIN ÖGRENIM DÜZEYi 
ÖGRENIM 

G!:)J<MEN VE DEMiRAY G!:)J<MEN VE DEMiRAY 
DÜZEYi EKŞi 1982 EKŞi 1982 DIGER. 1!)85 1986 DIGER. 1985 1986 

OKUR 
YAZAR 0.33 0.27 0.28 0.07 0.07 0.05 

DEGiL 

OKU.YAZ. 
VE. iLKOK! 0.44 0.50 0.57 0.46 0.48 0.50 

MEZUNU 

PRTAOKUL 0.10 0.07 0.06 0.13 0.10 0.10 
MEZUNU 

/ :•, 

LiSE VE DE 
MES.OKULU 0.09 0.11 0.06 0.17 0.16 0.15 

MEZUNU 

YüKSEK 
OKUL 0.03 0.05 0.01 0.13 0.19 0.08 

MEZUNU 
~ 

Dördüncü sınıf öi~rencilerine dört yıl önce uygulanan an

kette bu soruya alınmış olan cevaplar is ci/~;rencilerin, 

~'b 28'nin annesi ile % 5'nin babasının o:curyazar olmadı(i:ı

nı göstermiştir. Annesi okuryazar yada ilkokul mezunu 

olan ö?;renciler % 60, babası okuryazar ya da ilkokul mezu

nu olan ör:renciJ.er % 63' tür. Yj_ne aynı ankette öi;:renci

lerden % 6'nın annesi ile % lO'nun babası ortaoJcul, % l'nin 
1 

annesi ile 9~ 8'nin ba1Jası.nın da yliksekokul mezunu oldui~u 
. . . 

ortaya ç:ıkmır;ıtır. Bu durum, dört yıl önce A(;ıkö{~retim l?a-
ı 

kül te sin!e kaydolan öl1;rencilerle, bugün dc5rdüncü sını fa 
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gelmiş olanları, anne ve babanın öÇ~renim durumu baleımın

dan büyük ölçüde aynı oldu(;u görülmektedir. 

Başka bir çalışmada, örgün yUk se kö~tretim ugren

cilerinden 1982-1983 ö~retim yılında Açıkö~retim Fakültesi 

NJ:erkezi Açıkö''retim İktisat ve İş İdaresi programlG.rına 

giren öğrencilerle bu programın benzeri olan Eskiryehir 

İTİA İktisat ve İşletme bölümlerine giren ö~rencilerin an

ne ve babalarının öğrenim dUzeyi karşılaştırmanı yapıldı

~ında örgün programlara giren ö~rencilere göre Açıkö~retim 

Fakültesi öğrencilerinin anne ve babalarının öğrenim dü

zeylerini daha dü0ükçe görüldü~ü ortaya çıkmıştır. AçıköY

retim Fakültesi ö~rencileri arasında özellikle anne ve ba

basının okuryazar olmavanları daha :i'azladJ_r. (Gündüz, 1985, 

s:60-6.1). 

Öze tl e, örgü n ve açık yüksekö:':;re tim ö;'~rencileri 

arasında hem anne hen de babanın ö~!;retim düzeyleri açı

sından fark oldu,(~u izle:nimi edinilmektedir, Örgün yüksek 

öğretim ö<;~rencileri arasında anne ve babası lise ve dengi 

meslek okulu veya yüksekokul mezunu olanlar daha fazla-

dır. Açıköğretim Fakültesi ö[trencilerinin çok yakından 

iliçıkide bulundu):~u toplumsal çevrelerindeki anne ve baba

larının ö(;renim düzeyleri, örgün yüksekö~f:retim öf~renci

lerine göre daha düşükçedir. 

Burada belirtilmesinde yarar g1jrü1en bir başka 

yön de Açıköğretim FaldUtesi öğrencilerinin anne ve baba

larının ö~renirn düzeyleri açısından birbirleriyle karşı

laştırılmasıdır. Türkiye genelihde 6ldu[;;u gibi, Açıköğ-
, 

retim F.akül te si ö(trencilerinin de babalarının öğrenim dü-

zeyleri daha yüksektir (Bkz. Tablo I). 

Anne ve babanın mesleği de yüksekö(;retim ö~;ren

cisinin kioisel ve toplumsal yaşamında önemli olabilir. 

Bu düşünce ile ankette öf1;:cencilerden Anne ve babalarının 

işi veya mesleC;i de sorvlmucıtur. Ancak :tş veya meslekler 

1 
1 
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çok çe8i tli oldu2;undan bu soruya belli Jmtee;oriler i•:;inde 

cevap verilmesi istenmiştir. 

TABLO 1. 

Üniversite Öğrencilerinin Anne ve Babalarının Öğrenim Düzeyi 

ANNENIN ÖGRENIM DÜZEYI BABANIN ÖGRENIM DÜZEYI 
ÖGRENIM 

GöJ<MEN VE DEMIRAY G~}_KMEN VE DEMIRAY DÜZEYI EKŞI1982 EKŞI1982 DIGER. 1985 1986 DIGER. 1985 1986 
OKUR 

YAZAR 0.33 0.27 0.28 0.07 0.07 0.05 
DEGIL 

OKU.YAZ. 
VE.ILKOK! 0.44 0.50 0.57 0.46 0.48 0.60 

MEZUNU 

:lRTAOKUL O.lQ 0.07 0.06 0.13 0.10 0.10 
MEZUNU 

LISE VE DE 
MES.OKULU 0.09 0.11 0.06· 0.17 0.16 0.15 
MEZUNU 

. YÜKSEK 1 
1 

OKUL 0.03 0.05 0.01 0.13 0.19 0.08 
MEZUNU 

Alınan cevaplardan, Açık~~retim Fakültesi son sınıf ö~ren

cilerinin 1& 93' nUn (7763 kisi) annesinin ev kadını oldui~·u 
J ' ' • _, 

anlar:ıılmaktadır. Geriye kalan yaklaşık ~b 6. 5' nin annele

ri iş ya da meslekleri ise şöyledir: % l'nin (lll kişi) 
• • l"1 • • •• cr;: 5·t • (...,78 1 • ') anne~n mevsırn .. :u: ışqı veya ışsız, ;o · nın ;; ,.cı:n_ an-

• • • 1 l . ı • d lt ( 57 1 • • ) nesı ışçı, memur ve eme,c.ı_, rnn e a_ ısu1ın ıU~J-

annesi de serbest meslek sahibi, sermayedar, işveren veya 

işadamıdır. Öte yandan ö;'i;rencilerden % 12 1 sinin ( 1018 

kişi) babası işsiz ya da mevsimlik işçi, 7~ 54'nün (4494 

kiş i) babası işçi, memur rc:mekli, ;;; 17 1 sinin ( 1426 kişi) 
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babası küçük esnaf, % 3'nün (279 kişi) babası doktor, mü
hendis veya avukat gibi serbest meslek sahibi, % lO'mın 
(812 kişi) babası da işyeri sahibi, sermayadar veya büyük 
çiftçidir. Bu soruyu 353 kişi cevapsız bırakmız;ıtır (Bkz. 

Ek-3). 

1975 yılında Ekşi' nin yaptı:'tı araştırmada da yUk
seköh;re tim ö?f;rencilerinden yakh=ı.şık % 90 'nın anne si ev Jca
dını, % 50'ye yakın kısmının babası işçi, merwr veya emek

lidir (Ekşi, 1982, s:l60) 

Açıkö,;i~retim ]1al::Ul tesi öğrencileri_nin üyesi ol
dukları ailelerinin toplam aylık gelert üzerinde de durul
muştur. Bununla ilgili anket sorusuna alınan cevapla.·..;;~-

rın da:~ılıı:şı şöyledir. T0p1am aylık geliri 30000 TL'den 
az olanların örneklem grubunun.% 8'ini (700 kişi), top- 1 

lam aylık geliri 30001-60000 TL. arasında olanların % 35'ini 
( 3239 kişi), 60000-120000 TL. arasında olanların ?{ı 38' ini 

( 3205 kişi), 120001· -TL. ile 230000 TL arasında olanlar 
% 14'Unü (1145 kişi), 230000 TL. den fazla olanlarında 
% 4'ünU (355 kişi), oluşturduğu anlaşılmaktadır. 61 kişi 
bu soruya cevap vermemiştir (Bkz. Ek-3). 

Ülkemiz yakın geçmişte önemli sayılabilecek fiyat 
harek:etlerine sahne olduc:;undan bu bulgularla di>::er araştır
malarda elde edilen gelir göstergeleri arasında karşılaş
tırma yapmanın bazı zorlukları vardır. Ancak Gündüz'ün 
çalışmasında 1982 yılında EİTİA İktisat ve İşletme bölU
müne giren öğrencilerle aynı yılda Açıköiı;retim li'akUltesi 
İktisat ve İş İdaresi Programıarına lmydolan ö:~:rencilere 
sorulan taylam aylık gelir sorusu aynı gelir dilimleri 
içersinde ele alinmız~tır. Gündüz' Un bulguları Tablo 2' de 

verilmiştir. 



- 45 -

TABL02. 
Örgün Yükseköğretim Öğrendieri ile Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Toplam Aylık Gelir Durumları 

AYLlK GELiR AÇIKÖGRETiM FAKÜLTESI (1982 ESKiŞEHIR iTiA (1982) 

DÜZEYi SAYI YÜZDE SAYI YÜZDE 

10000TL den 3441 0.14 77 0.10 
AZ 

10000TL / 
24999 TL 14340 0.59 472 0.59 

ARASI 
25000 TL 
49999TL 5533 0.23 203 0.25 

ARASI 

50000TL 
74999 TL 929 0.03 39 0.05 

ARASI 

75000TL den 
ÇOK 322 0.01 14 0.01 

TOPLAM 24565 100 805 100 

KAYNAK: (Gündüz, 1985, s:62). X~: 16.99 ; P <0.01 

Açıkö~-retim Faktil te si ö?i;rencileri ile örgün yük

seköğrenim EİTİA öğrencileri arasında ailenin t::)plam ay

lık gelir düz0yi yönünden fark olup olmadıjını test etmek 

amacıyla, deği<Jik gelir düzeylerinde bulunan frekanslara 

kay kare testi uygulanmıştır. Bu testten elde edilen so-. · 

nuç, iki grup arasında, ailenin toplam aylık geliri bala

nundan fark bulundurtunu göstermekte c1ir. cx2 4 = 16.99, 

p ·<O. O'). En düşük gelir kategorisinde do)ıa çok Açık

ö{!;retim li'alcült esi öli;rencisi bulunmaktadır' (Gündüz, 1985, 
s: 62). 
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Ailenin gelirine başka bir açıdan yaklaf}mak 

için ankette aileye gelir getirenierin ka9 kişi oldu?~u da 

sorulmuş tur. Bu soruya ö;i;rencilerden 9~ 46' sı (3825 kişi) 

bir kişi, % 39'u (3239 liişi) iki kişi, % 12' si (1017 kiş:p 

Uç kişi, % 2'si de (191 kişi) dört kişi, % l'i (66 kişi) 

beş kisıi veya daha ifazla şeklinde cevap vermiştir. Bu 

soruya 44 kişi cevap vermemiştir. (Bkz.Ek-3). Görülclüi~li 

gibi aylık gelirin elde edilmesinde yarıya yakın bir o

randa ailede bir kişi çaba sarfe.tmektedir. Yukarıda sözü 

edilen, aylık gelirin yarıya yakınının 60000 TTı' den az ol

ması bu durumla da koşutluk göstermektecli_r. 

Açıköğretim Pakül te si son· sınıf öl~rencilerinin 

yaşadı.:~ı ev ortamının mekansal açıdan ifadesini amaçlayan 

"Evinizde mutfak, tuvalet~ ve banyo dışında kaç oda var?" 

sorusuna da ankette yer verilmiş tir. Bu soruya verile n 

cevaplarda ötf;rencilerden % 3' li ( 219 lüşi) verilenler dı

şında bir oda, % 19'u (1616 kisıi) iki oda, 9& 54'Ü (4990 

kişi) üç oda, % 19'u (1600 kişi) dört oda, % 6'sı (462 

kişi) beş veya daha fazla oda bulundu~unu belirtmiştir. 

21 kişi bu soruyu cevapsız bırakmıştır (BJ;;:z. Ek-3)o 

Açıkö~retim Fakültesi ö~rencilerinin yaşadıkla

rı ev ortamında kendilerine ait odalarının olup olmadı[;;ı

nı ortaya koymak için de ank:ett~bir soruya yer verilmiş
tir. Bu soruya alınan cevaplardan, öG;rencilerin % 5l'nin 

( 4312 kişi) kendisine ait odasının oldu{f;u, % 48' nin 

(4038 kişi) ise olmadı[~ı anlaşılmaktadır. B11 soruya 32 

kişi cevap vermemi'? tir (Bkz. Ek. 3). Bu öitrencilere dört 

yıl önce yöneltilen aynı soruya alınan 22708 cevaptan da 

bu öğrencilerin % 50'nin (ll283 kişi) ayrı bir odaya sahip 

olmadığı ortaya ç.ıkmıştır. Görlildü{tü gibi dört yıl önce 

bu programa giren ö~rencilerle, bu yıl dördüncü sınıfa 

geçmiş olanlar arasında bu bakımdan bir fark yoktur. 

Örneklem Grubuna, evde sahip olunan .'d tle ile

tişim araçları ile sosyal statü göstergesi olan bazı ola-
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nakların varlı;:·ını inceleyen sorular da yi5nel tilmi~tir. 

Bu sorulardan biri "Evinizde sizin kullannbilece;~;iniz rad

yo ve kasetr;alar (teyp) var mı? 11 sorusudur. B1J. soruya ve

rilen cevaplar şöyled:Lr: Evinde kasetçalar ve lmdyonun 

hiçbiri olm~yanlar% 6 (543 kişi), yalnız radyoyasahip 

olanlar % 23 ( 1893 kişi) , yalnız lmsetçnlara sahip olan

larda % 3' tür. ( 228 kü~i). Radyo ve ıra se t<?a1arın her 

ikisine sahip olanlar ise% 67'dir.(5618 kişi). ~u so

ruyu 64 kişi cevapsız bırakmıştır (Bkz. Ek-3). 

Televizyon ve video araçlarına sahip olma duru

muna gelince, bunlardan hiçbirine so.hip olmayarılar % lO 

(795 kişi), sadece siyah beyaz televizyonu olanlar% 44 1 

(9733 kişi), Renkli televi:;;yonu olanlar ise ~j 36'dır, (3048 

kişi). Böylece, siyah beyaz ve renkli televizyon ayırımı 

yapılmazsa <:5ğrencilerin yaklaşık 5~ 80' nin (6781 kişi) te

levizyona sahip oldu{i;u anlaşılmaktadır. Evlerinde hem 

televizyon hem de video olanlar % 9'dur. 19 kişi bu so

ruyu cevapsız bırakınısıtır (Bkz. Ek-3) 

Video, otomobil, telefon, ev gibi kc1laylıklara 

sahip olma durumu ile de ilgilenilmiş.tir. Birer sosyal 

statü göstergesi olabilece~i dUşünülen bu araçlara sahip 

olma durı.umınu ortaya çıkarmak ama.cıyla sorul.•Jn sornya veri

len cevaplar; ~~ 30 dolayında bir grubun bunlardan hiçbi

rine s~hip olmadı~ını, % 30'luk bir grubun da bu kolaylık

lardan sad e c e bi ri ne sahip old u;'tunu, geriye ka lan % 40' lık 

grubun ise bu kolaylıklardan iki, üç yada dördüne sahip 

olduif;unu göstermektedir. Bu son grubun ayrıntılarına inil

di~;inde, <:5ğrencilerin % 23'nün (1959 lüf?i) bu kolaylık

lardan ikisine, % ll'nin (936 kişi) üçüne, % 4'nün de (373 

kişi) dördüne birden sahip oldukları ortaya çıkmaktachr. 

Bu soruyu 29 lü:Ji cevapsız bırakmıştır (Bkz. Ek-3). 

Üniversite çaU;ına geldikleri, hatta zaman ~?ıaman 

yaş açısından Türk Yüksekö{tretim Gençli;;:i ortalamasının 

üzerinde olduğu belirlenen Açıkö(.~retim :B'akUl te si öf2;renci 



- 48 -

kitlesinde ailesi ile birlikte oturanların oranı, hatırla

naca(~ı gibi yaklaşık % 85 dolayındadır. Uzaktan eF;i tim 

yönteminin gerei~i olara k, bu si sternden yararlananlo.rJ.n ge

nellikle bulundukları ortamlardan bu sisteme katıldıkları 

göz önüne alınırsa, aile için ilişkiler ve öğrencinin aile· 

içindeki serbestisi konusundaki bilgiler, lı:i tlenin belirlen

mesinde Unemli veriler olarak kabul edilebilir. Bu nedenle 

ankette ailede önemli kararların kim tarafından verildi{i;i 

ve aile büyüklerinin kendilerine ne derecede serbestlik 

tanıdıkları sorularak öğrenci-aile ilif}kilerinin de bazı 

yönleriyle ortaya l::onulmasına çalışılmırştır. 

Ankette sorulan "Ailenizde, önemli kararları 

genellikle kim alır?" sorusuna veril en cevapları..YJ. % 51' nin 

(4247 kişi) "Tum aile üyeleri birlikte 11 seçene[~inde top

landı {j;ı görülmekte dir. Başka bir anla tınla Açıköi~retim 

Fa1-::ül te si dördüncü sınıf öğrencilerinden yarısının evinde 

önemli kararlara aile üyelerinin genellikle katılımı söz-

konusudur. Önemli kararların genellikle baba tarafından ' 
alındı?tını belirten 1238 kişi örneklem gurubunun %15' ini 

oluşturmaktadır. Önemli kararları annenin tek başına 

vermesi 7:i 2 (146 kişi) gibi çok düşük bir oranda olmak

tadır. Buna karşılık önemli k:ararları anne ve babanın bir

likte verdiğini yansıtan cevapların oranı ise yaklaşık 

% 20' dir ( 1646 kişi). Başka bir de ·;ri ş le Açıkö.~::.retim Fa

kültesi son sınıf ö~rencil~~inin anne ve babalarının beşte 

biri, önemli kararları birlikte vermektedir. ö{trencilelin 

% l2'si de (1007 kişi) önemli kararlarda anne ve babaya 

ek olarak büyüklerin de di.işüncesinin alındığını belirt

mektedir. Bu soruyu 19 kişi cevaplamamıştır (Bkz. Ek-3) 

Aile büvüklerinin Açıköğretim Fakültesi son 

sınıf ö~rencilerine tanıdıkları sebseti ile ilgili soru

yu öğrencilerin % 1' i (104 kişi) hil:1 serbestlik tanınmadı

fi;ını, % 7' si (547 kişi) çok az serbestlik tanındı1;ını, 

~1a 26'sı (2182 kişi) çmk serbestlik tanındığını, % 49'u 

büyükler tarafından bazen berbe~tlik tanıridığıni bazen 
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tanınmadığını, % 17'si de (~J88 kişi) kendisine hiç müda

hale edilmedi.~ini belirterek cevaplamıştır. 87 kişi bu 
soruya cevap vermemiştir (Bkz. Ek-3). 

Yukarıdaki soruya çok serbestlik tanındı[~ını 

belirten cevaplarla, hiç mUdahale edilmedi~ini belirten 

ce,raplar birleşti.ri ldii~inde · örneklem gurubunun 5''o 43 'ünün 

(3570 kişi) demokratik görüntirnlü ailelerden gelmekte ol

duf!;u ortaya çıkmak ta dır. Bunlara yaklaşık ~;; 48 oramndaki 

bazen serbestlik tanındı.::!;ını bazen serbestlik tanınmadı{;i;ı

nı belirten cevaplar da lm tı ldı:~ında öğrencilerin % 90 do

layında bir kısmının bir öl(;Ude demokratik davranan aile

lerden gelmekte oldukları söylenebilir. 

Ekşi 'nin yaptığı araştırmada da. öğrencilerj;n 

yaklaşık % 25 'nin ailelerinde ·önemli kararların aile Uye

leri ile birlikte verildiği ortaya çıkmış tır. Ancak so- 1 

runun seçeneklerinin düzenlenmesine bağlı olarak seçilmesi 

istenen "karar verme olayında konunun aile içerisinde tar; 

tışmaya açılması", "Ailemde kadın erkek eşit olarak tar

tışırlar ancak öncelikle erkeğin sözü ve istelcl.eri yerine 

getirilir" seçeneği ile birlikte ele alınırsa ailede önem

kararlarla ilgili olarak düşUnce söyleme oranının% 25'ten 

% 60'a çıkarılabileceği görUlmektedir. Bu yola gidilmediği 
takdirde toplam öğrenci cevabı dikkate. alındığında, aile

lerin dörtte birinde demokratik, olayların tartışıldığı, 

karar ve isteklerin eşit olarak geçerli oldu;'i,'1J. bir orta

mın bulunduğu anlaşılffi9.ktadır:(Ekşi, 1982, S:l69). 

Üniversite ö~.~rencilerinin "bağımsızlık11 , 11 so-

rumluluk" ve "kendi kendine karar verme gücü" açısından 

ailelerLni ne şekilde gördüklerini, ailelerini nasıl ta

nımladıklarım içeren bir başka araştırma yine Ekşi ta

rafından 1977-1978 öğretlin yılında İstanbul Üniversitesi

ne kaydolan 4518 öğrenci Uzerinde yapılmıştır. Ekşi'nin 

"Gençlerimiz ve Sorunları 11 adlı kitapta yer alan bu ça-
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lışmasında geO~lerin kend:Lle rinin yetiş tirilmesinde anne 

ve babalarının önemsedi~i ya da önemSemedi~i özelliklerin 

derecelerini belirtmeleri istenmiştiı". Çalışmada yönel ti;... 

len ve anne-babanın, (a) bağımsız olabilmeye, (b) sorum

luluk taşımaya, (c) kendi kendine karar vermeye verdikle

ri önemi konu alan sorulara· verilen cevaplar, gençlerden 

90 56' sının anne ve babalarının kendilerini yetiştirmede 

ba{~ımsız olmalarına, % 82' sinin sorumluluk taşımalarına, 

~ı 68' nin kendi l-cendilerine karar verebilme1erine önem 

verdiklerini ortaya çıkarmıştır (Ekşi, 1982, s:l95). 

Gökmen ve Dif'.;erlerinin yaptı/f;ı "Yüksekcjf~renim 

Öğrencilerinin Serbest Z8 man Etkinlikleri Kendilerini Ger

çekleştirme Düzeyleri" adlı araştırmada da benzer görüş

lere yer veri ldi(!;i görülmektedir. Bu araştırmada öp:ren

cilere yc5ne1 tilen 11Ailenizin çoğunlukla size karşı genel 

tutumları nasıldır? şeklindeki soruyu ö[trencilerin % 51' i 

demokratik, % 33'ü koruyucu, % 7'si otoriter, % 4'ü ilgisiz 

şeklinde cevaplamışlardır. Bu soruya başka seçeneğini işa

.:nttleyerek cevaplayanlar ise9G 5'tir. (Gökmen ve Di,;·::erleri, 

1985, s:40). 1 

Buraya kadar sc5zü edilen bulgulara dayanarak, 

ailelerinden yaklaşık yarısının demokratik tutum içersin

de olduğu düşLineesini taşıyan gençlerin uygun bir aile 

çevresine sahip oldukları söylenebilir. Bu bakımdan kız 

ve erkek öğrenciler arasında bir fark yok gibi e;örünmekte-

dir (Bkz. Ek-4, Tablo 1). Ancak ailelerin gençlere ne 

ölçüde serbestlik tanıdıkları konusundaki cevaplara ba.L:ıl

dıf!:ında erkeklere kızlardan daha fazla serbestlik tanın-
,~ . 

dı,~ı göze çarpmaktadır (Bkz. Ek-4, TAB:LO 2). 

Bu araştırmada üzerinde çalışına ö~~renci kitle

sinin özelliklerini şu şekilde özetlemek müm'!:-:ündür. Bu 

öi,~renciler, çoğunlu~u çalışan, normal üniversite yaşının 

biraz Uzerincle, örgün yUksekc5(;retim ö{~rencile.rüıe eöre 

daha yüksek oranda evli, ek: onomik durwnu çok iyi olmayan; 
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yarıya yakın kısmı kasaba, ilçe merlcezi ve kc5y yerleşim 
birimlerinde oturan öi1rencilerdir. Bu ö,~;rencilerin büyUk. 
bir biHümü ailelerin yanında kalmakta, yarısına yakın bölü
münün ailesinde beş veya daha fazla kişi birlikte yaşamak
tadır. Bu öğrencileı~n anne ve babalarının ÖGrenim düzey
leri di.~i·er örgün yüksekc5{i;retim öğrencilerinden biraz düşÜk
çedir. (özellikle yüksekö~retim görenlerin oranı daha azdır) 
Açıköı~·:;retim li'akUl te si ö(trencilerinin anneleri de babaları
na göre daha düs;ük öğreniin düze;rine sahiptir. Meslekler 
açısından bu öi~rencilerin ennelerinin ço}~unluğu ev kadını, 
ço?;unlu;~unun babaları ise işçi, memur veya emeklidir. Bu 
durum örgün yüksekö;:;retim ö[~rencilerinin anne ve babal:arıy
la karşılaştırıldığında büyük farklar yok gibidir. Bu öğ

rencilerin ailelerinin yarıya yakınında gelir1 bir Jr..işi, 

yarıdan fazlasında da iki veya daha ~azla kişi tarafından 
sa(danmaktadır. Açıköi±retim Fakülte si öğrencilerinin % 72 
sinin ailelerinde ortalama B?lık gelir 30000 TL. ile 120000 

arasındadır. Öğrencilerin yarısından fazlasının oturdukları 

ev, oda açısından yeterli sayılabilecek niteliktedir. Öğ

rencilerin yarısının kendisine ait, ders çalışahileceği bir 
odası vardır. Sahip olunan kolaylıklar ve kitle iletişim 
araçları açısından, öğrencilerin yeterli oldukları söyle
nebilir. Bu öğrenciler ailelerini, örgün yüksekö[_;retim 
ö~rencilerinden biraz fazla demolci:a:Vik görmektedirle·r. 
Aile içi ilişkilerde ve aile büyükleri ile olan iletişim 
ortamında kendilerine tanınan serbestlik açısından da du
rrun buna benzeme~tedir. 

AÇIKÖ.}EETİM FAKÜIJTESİ ÖÖREHCİLEHİNİlJ ZAI·iiAN KULLAJ-TIMI 

Bu araştırmada cevaplandırılmak istenen il k soru 
Açıkö~retim Fakültesi M~rkezi Açıköğretim Programları dör
düncü sınıf ö~rencilerinin zaman kullanımı ile ilgilidir. 
Örneklem grubundaki ö{i';rencilerin zaman kullanımını ortayc:ı. 

koyabilmek için ankette, ö~rencilerden, haftada kaç saat 
işte bulunmak zorunda oldukları, günde kaç saatlerini ders 

1 

TL • 

J-
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çalış.mc.'lya ayırdıleları ve günde kaç ·saat boş zamanlarının 

olduğu sorulmuştur. 

"Bir işte çalışıyornanız, haftada kaç saat işte 

olmak zorundasınız?" sorusuna ~rneklem grubundaki ~~ren

cilerden 9b 41' i ( 3416 kişi) "Bir işte çalışmıyorum11 , 

:%4 'ü (315 kişi) "20 saatten az 11
, % 16' sı (2335 kişi) 

"20-40 saat", % 24'ü (1991 kişi) 11 41-50 saat" ve %13'ü 

(1388 kişi) "50 saatten fazla" şeklinde cevap vermiştir. 

195 kişi bu soruyu cevapsız bırakmiştır (Bkz. Ek-3). 

Bu cevaplardan anla·:;ıldığına g~re örneklem gurubundaki ~c;

rencilerıfren % 4l'i bir işte çalışmamakta, 9& 53'ü haftada 

20 saatten fazla sUre ile bir işte çalışmaktadır. Bu du

rum ~rneklem ';g~ubundaki ö}~rencilerin 5G 37' sinin tamgün . 

olarak çalıştı~ının kabul edilebilece~ini göstermektedir. 

"Düzenli bir şekilde ders çalışabiliyor musunuz, 

çalışabiliyorsanız günde kaç saatinizi ders çalışım.ya ayı-

rıyorsunuz?11 sorusuna ör~neklem grubundaki öğ;re:ncilerden 

% 48'i (4013 kişi) "DUzenli olarak ders çalışamıyorum", 

% 6'sı (500 kişi) "bir saatten az", % 30'u (2905 kişi) 
11 1-2 saat", 7& 13 'ü ( 1112 kişi) 11 3-4 saat", 5;; 3' U de ( 210 

ldf]i) "5 saat veya daha fazla" şeklinde cevap vermiştir. 

42 öK~renci bu soruyu cevapsız bıraJ.r,_mıştır. Bu cevaplardan, 

~ttrencilerin yaklaşı~ı:: yarısının düzenli ders çalışmadı ,:~ı, 

% 43'Unün ı ile 4 saat arasında ders çalıştı~ı, % 16'nın da 

3 saat veya da':ıa fazla ders çalışabildiiti anlar:)ılnDktaclır. 

örneklem grubundaki öftrencilerin zaman kulla

nımı ile ilgili son soru olan 11 Zorunlu uyku, temizlik, 

besle110e, iş ~e ders çalışma saatleri dı0ında, gUnde or

talama kaç saat boş zamanınız kalmaktadır?" sorusuna ver

dikleri cevaplar şöyledir.: .. Öğrencilerden 5~ 22' si ( 1872 ki

şi) hiç boş zamanının kal.madı[!,ını, % 34'U (2862 kişi) "?--
2 saat 11 , % 28'i (2382 kif]i) "3-4 saat", 9ı ll'i (931 kişi) 
"5-6 saat" ve % 4'U de (314 kü:ıi) 11 7 saat veya daha fazla" 

boş ~~amanı kaldı;~ını belirtmiştir. 21 lcişi bu soruyu ce-
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vapsız bırakmıştır. Bu cevaplardan anlaşıldıibna gc5re, 
ö?±rencilerden yarıdan fazlasının bo~ zamanı 1-4 saat ara
sında, % 15'nin ise beş saatten fazladır. 

Örneklem grubundaki öğrenciJ.erin znman kullanı
mı ile ilgili olarak, bir işte çalışma sUresinin artması 
halinde ders çalı~maya ayrılan zamanın azalacaitı düşünü
lebilir. Zorunlu u;ırku, temizlik ve· :beslenmeye ayrılan 
zaman değişmeyeceğinden, işte çalışma süresinin artması 
halinde ders çalışmaya ayrılan sürenin kısal2ca.;::ı akla ge
lebilir. Böyle bir durumun söz konusu olup olmadı?~ını 
ortay,a koymak için znmnn kullanımı ile ilgili yukarıda 
sözü edilen ilk soru ile ikinci sorunun cevapları birlik
te incelenmiştir. "Bir işte çalışıyorsanız, haftada kaç 
saat işte olmak zorundasınız?" sorusuna verilen cevapla
ra göre bir işte çalışmayanlar, 20-40 saat arası (yarım 
gün) çalışıyor olanlar ve 41 saat veya daha fazla (tam 
gUn) çalışıyor olanların "Düzenli 'bir şekilde ders 
çalısıabiliyor musunuz, çalJ.şabiliyorsanız günde kaç saa;;.. 
tinizi ders çalışma~ra ayırıyorsunuz?" sorusuna verdik
leri cevaplar, düzensiz veya bir saatten az, günde 1-2 
saat, gUnde 3 saat veya daha fazla çalıoıyor şeklinde 
birleştiri ldi[f.inde Tablo 3 'deki durum elde edilmektedir. 
(Tablonun ayrıntılı şekli için Bkz. Ek-4, T8 blo 3). 

Tablo 3'te g1"1rüldüğü gibi, bir i(]te çalışma 
süresi ile ders çalışmaya ayrılan zaman arasında anlamlı 
bir ilişki vard:ı.ro BeklendiGi gibi, bir işte çalışma sü
resi arttıkça ders çalışmaya ayrılan süre azalmakta ve 
ders çalışma daha dUzensiz hale gelmektedir. 

"YUkseköl?retim Ö0-renci1erinin Serbest Zaman Et-
l::;,) • .. _J 

kinlikleri Kendilerini Gerçekle9t:Lrme DUzeyleri" adlı ça
lışmada bir işte çalışanlar ~ 21, çalışmayanlar % 73, yı
lın bUyUk bir b15lümünde çalışanların % 6 olduğu görülmüş

tür ( Gökmen ve Di;'~erleri, 1985, s: 42). AçıköG;retim Jı,akül

tesi öğrencilerinin % 59 'nun çalıştı);ı göz önüne alınırsa, 

1 
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bu oranın örc;ün yüksekör;renim öiirencilerinin iki katını 
aştı1ı anlaşılır. 

TABL03. 

Bir Işte Çalışma Süresi ve Ders Çalışmaya Ayrılan Zaman 

~ 
DERS ÇALlŞMAYA AYRILAN ZAMAN :E 

<( 
..ı 

DÜZENSIZ VE. GONDE GONDE3SAAT Q.. o 4 
1 SAATTEN AZ 1-2SAAT VE. DAHA FAZ. ı-

0:: 
LUO Sayı 1502 1245 969 3716 
ı->-
vı-- Satır% 40.4 33.5 26.1 45.5 ·-:E ,, 

0::~ Sütun% 33.9 50.8 75.8 z ·- ..ı 
<( a:ı<( Top.% 18.4 15.3 11.9 
:E u-
<( 

ı-z N 777 429 124 1330 z <o Sayı 
<( <((,!) Satır% 58.4 32.3 9.3 16.3 
..ı lll :E 
Q2 o_ Sütun% 17.5 17.5 9.7 -:t-o:: >- '< Top.% 9.5 5.3 1.5 <( ~c. z 
u- ~<( - Sayı 2150 186 3113 Cil- LU ..ız 777 - >~O Satır% 69.1 25.0 6.0 38.2 ı-u.(!) 

<<:E Sütun% 48.5 31.7 14.5 
<:ı:< 
lll<.!::. Top.% 26.4 9.5 2.3 ;c 

Sayı 4429 2451 1279 8159* 
TOPLAM % 54.3 30.0 15.7 100.0 

x2 : 782.37'; s.d.: 4 ; p <0.01 
11' 223 öğrenci bu sorul,ardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

1 

Gzetle , bu aragtırmada Açıkc:ı>::retim Fakülte si 

öğrencilerinin yaklaşık yarısının bir saattan az veya 
düzensiz biçimde ders çalı~dıGı , günde 1-2 saat ders 
çalışanların % 30, günde Uç saat veya daha fazla ders ça
lı~.ıanların % 16, dolayında oldu(~u g(5rülmektedir. Bu ça
lışmada bir :lşte çalır;rna sUresi ile ders çalışmaya ayrılan 
zaman arasında beklenen yc5nde bir ilişki olduG':ıfortaya çık

mıştır. Başka bir deyişle bir içte çalışma sUresi arttık
ça, i:lers~çalışmaya ayrılan süre azalma eğilimi e;östermek-
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te dir. 

Zaman kullanımı ile ilgili son bir nokta olarak, 
Açıköğretim J:!'akül te si ö!:;rencilerinin %22' sinin hiç boş za

manı olmadığı, %34'ünün ise boş zamanının 1-2 saat kadar 

olduğl:l ortaya çıkmaktadır. Bu durum örneklem 'g.rubundaki 

öğrencilerden 9'o60' a yakın bir kısmının önemli öl·::;üde boş 

zamanı olmadığı, başka deyişle uyku, beslenme, temizlik, 

iş ve ders gibi zorunlu faaliyetler dışında boş zaman faa

liyetleri için zamanı kalmadığını göstermektedir. Gökmen 

ve Diti;erlerinin yaptığı araştırmada da örgün yükseköğreiliim 

öğrencilerinin ders yılı içersinde günde ortalama 1 saat · 

10 dakika boş zamanları olduğu ve ö;~~rencilerin boş zaman 

etkinliklerine katıldıkları, tatillerde ise bu ortalamanın 

1 saat 35 dakikaya yükseldiği belirtilmisıtir (Gökmen ve 

Di,ğerleri, 1985, s:57). "Kurum Yurtlarında Barınan ö2;ren

cilerin boş Z 8manlarını De;terlendirme Anketi Sonuçları'! 

adlı çalışmada ise örgün yüksekc5.~;retim öC;rencilcrinin CJG74 

ünün günde 1-2 saat dolayında, % 14'ünün 3 saatten fazla 

boş zamanı oldu1u, % 12' sinin ~ise boş zamanı olmadı?tı or
taya çıkmıştır (Yurtkur, 1967, s: 35)· 

Açıköğretim J?akül te si c5?~;rencil erinin okula devam 

etme zorunlulu(f,unun bulunmamasından 1<-...aynaklanan, kamuoyun

da bu ö.~rencilerin çok boş zamana sahip olabileceği şeklin

deki dUr;Uncenin gerçekleri yansıtmacıını anlaşılmaktadır. 

Bu öğrencilerin boş zamanlarının daha fazla olacası şeklin

deki bu kanının, bu kitlenin daha çok çalışan öğrenciler:

den oluştuguJ..Lu bilmekten kaynaklanması mümkündür c.üye düşü
nülebilir. 

ACTIC5GRE'T~İNI FAKÜLTESİ öGRENCİLBHtNİN 
" 

BO Ş ZAMAN KULLAHIMI 

Bu araştırmada cevaplandırı lmak istenen ikinci 1 

bir soru da Açıköfi;retim li'akül te si öi~rencilerinin boş za

manlarını kullanma eğilimle.ridir. Bu nedenle araştırmada 
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Açıköi) .. e tim Pakü 1 te si 1/ler!t:e::;i Açikc)i~retim ö;:;rencilerinin 
borg zaman kullanımı de[_ti:]ik açılardan ele alınmıştır. 
Örneklem grubundaki ö[trencilerin boş zamondanda spor, gti
zel sanatlar ve el sanatlarıyla uğraşrna, çeşitli kitle ile..

tişim araçlarından yararla~ma, hobi adı altında toplanabi
lecek faaliyetlerde bulunma, bilgi ve beceri kazaruna şek
linde nitelenebilecek de~işik faaliyetlere karşı e~ilirnle
rinin ayrı ayrı saptannıa sırıa çalışılmıştır. 

Aşa~ıda elde edilen bulgulardan, önce spor, eti
zel sanatlar ve el sarıatları, ikinci olarak kitle iletişim 
araçlarındaJ?- yararlanma, ti•.]Uncü olarak amaçsız zaman ge
çirme, dördUncü olarak habileri dayurma ve beşinci olarak 
bilgi, beceri ve yetenek geliştirme faaliyetlerine ayrılan 
zaman ile bu faaliyetlere k.atılma nedenleriyle ilgili bulgu
lar üzerinde durulınıaktadır. 

Spor,Gtizel Sanatlar ve El San~tları:: 
. ' l ~ 

,,,.;,. 

Faaliyetlerine Ayrılan Zqman 

Örneklam grubundaki Açıköğretim l!,a);:ültesi öğ
rencilerinin boş zamanlarında spor, güzel sanatlar ve el 
sanatlarıyla ilgileruna derecelerini belirlemek için deği
şik sorular ·sorulmuştur. 27, 28, 29, 30, 31, ve 44. so
rularda sırasıyla onla.rın spor, müzik, sahne sanatları, 
plastik sanatlar, yazın (edebiyat) ve el sanatıarına ne 
ölçüde zaman ayırdıkları, bu faaliyetlere katılma biçim
lerinin ne yönde oldui~u saptanmaya çalışılınıştır (Bkz.Ek-2). 

Spor, .güzel sanatlar ve el sana tlariyla u;I;raş
mak, gelişmiş olsun yo. da olmasın birçok toplumda kendi 
l:l.il ttiral değerleriyle ku.ynaşıl{ olarak insanların yönel
dikleri faaliyetlerdir. tlerleyen zaman bu faaliyet
lerin ortak yönlarini alarak, herkesin uyabilece~i kuralT 
lar oluşturması gereksinrne sini yaratmakta. dır. Böylelik
le spordaki kurallar zaman zaman herı.ıang:L bir toplumun 
özgtin yapısındaki kuralları aşarak, evrensel ölçülere 
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ulaşmaktadır. Bunun en tipik öı"ne;;i olimpiyatlardır. 

rensel ölçüleri içeren olipıpiyat oyunları ve benzeri 

tif karşılaşmalar toplumların kültür alışverişi için 

bir ortam oluşturmaktadli' (Abalı, 1974, s:l34). 

1 

Ev-
spor

iyi 

Sporun düşünsel, metabqlik ve fizyolojik gelişim; 

sinir, kas ve beyin faaliyetlerinin kendini yerıileyebilme

sinde katalizör role sahip olduğu bilinen bir olgudur. Bu

nunla birlikte bireyin kişiliğinin oluşmasında önerali o

lan toplumsal, fiziksel ve düşünsel bütünleşme süreci i':;: er

sinde, spor önemli bir araçtır. Bunun yanısıra sporcu }:işi

lik ni telemesi, spor yapan bir lümse ti toplum tarafından 

olumsuz bulunan davranış biçimlerinden uzak olduğunu; cen

tilmen, hoşgörülü, insanlara sevgi ve saygı besleyen bir 

ki;ıilik yapısına sahip oldu{~unu anlatır. 

Sporun, bireyin yaşamında saldırgan e,~ilimleri

nin duyurulması, cinsel gerginliklerin giderilmesi konusun

da yararı oldu{~u ve sporu yaparak kişinin boşalım sai;la

dı~ı ileri sürülmektedir (Tregold, R.F'~en aktaran, Tez

can, 1977-a, s:l02). 

Günümüz toplumlarında birey !,:endi dünyası ile 

genellikle tek ba::Jınadır. Ancak var oldu(:[;undan bu yana, 

en azından bir t.oplum içersinde dünyaya geldiği için in

san toplulu]~unun da ayrılmaz bir parçası oldul1;unım bi

lincindedir. Bu bilinç sayesinde de güçlü bir ait olma 

daygusu geliştirmiştir. Bir gruba, küme ya da topluluğa 

lı:endini ait hisseder. Çoij;u zaman da bu duygusunu çeşit

li ortamlarda, sözel ve davranışsal olarak yansıtır. Ait 

oldu;i;u grup, küme ve topluluk ile ortak sevinçleri, lcay

guları yaşar. B8şarıları ile ·övünür, başarısızlıkların

dan dolayı üzülür. Yalnızken bu davranışları, ço1~u kez 

yapmaz, o duyguları yaı]nmaz. Hele günUmüz yar]am koşulları 

bireyin ait olduM;u bu grup; çerçevesini ıııa tl e KUl türü" 

kavramı adı altında o denli c;c:nişletm.igt:Lr ki, çok ge:iıiş 

1 
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yı{~ınları içeren bu grup i.;ersinde birc~y artık kmıdini yal

nız hissetmektedir. Birey bu yalnızlı:;~ını zaman zaman ya

kın çevresindeki, kencl:Lsinin uyum g:ısterebileceği kanna ti

ni uyandıran gruplarla bir araya gelmekte ve birto.. kım tm;)

lumsal etkinlik lerde bulurunaktadır. ÇUntü, birey bu et

ki nli klerde düşlinsel, fizyolojik, psikolojik, metabolik 

ve toplumsal doyum elde etmektedir. 

B· t ,. · ı ·d·'>· d" ı d·"· k ıt· ... ırey yap ıgı, ız. e ıgı, ın e ıgı ısaca ac ıi 

ya da pasif katıldı~ı her,sportif faaliyett~ şu ya da bu 

ölçüde kişili:cine bir yapı taşı daha elüemektedir. Özel

likle grupsal sportif eylefrılere lmtıldığı ölçüde dışa ,di:;..:. 
nlik bir kişilik geliştirir. Oyunlarda yeni arkadaş edi

nin, oyun kurallarına uyan birey; toplıunun da yasalo.rına 

saygılı, başka bir deyişle toplumun normatif kurallarına 

dana bağlı, daha giriş.!cen toplumsal varlık olur (Butler' 

den aktaran, Tezcan, 1977 a, s:l02). 

Ge: re k bireysel, gerekse grup hal:L nde yapı lan 

sporlar, eninde sonunda yul.·:arıda söylerıilenleri ger~:ekleş

tirmeye ek olarak, çok yönlülük, dayanışnı.a, etnik gruplar

la kaynaF}ma vb. özellikleri kısmen de olsa elde etmeye 

kaynaklık eder. 

Gelişmiş ülkeler sporu en küçük topluluklarına 

kadar ğötlirebilmişlerdir. Bu hizmeti sunarken o toplu- 1 
luğun bü yüklU;'J;üne, olanak, gelenek, co,·~rafi konum ve ör

güt tipine dikkat etmeye ayrıca özen göstermektcdirler. 

ABD' de spor programları boş zamanları dei~erlendirme ku

rL1mlarınca düzenlenir (Tez can, 1977 a, s: 103). 

Güzel sanatlar ve el sanatları da toplum kül

tUrünün yansıtılması ve yas;atılnıasını sa;:tladıi~ı kadar, 

tüm duyu organlarımızı hare kc:. te geç~ren, duygu ve dü::;ıün

ce arasında karşılıklı iç içe geçmiş bai~lantıları ser

giler. Ayrıca sanatsal et\~inlikler hem öğrenme süreci

nin, hem de gelişim sürecinin et 1dn bir yardımcısı ola-



- 59 -

bilir. Bu nedenledir ki; scı.r:ı.n t örgün ya da yaygın ei~itim

de yer o.ldı,:;ında, tüm ö{;retim süreçlerini daha etldli kı

labilecek bir gücü sahiptir. Genel olarak e/~i t:Lm:Ln bUtün

leştirici bir bil ş eni ve tinsel (ruhso. ı-manevi) e;·;i t:Lmin 

temeli olarak sanat, kif]iliG~in uyumlu bir bUtUn halinde 

gelişimi süresince, kişideki yaratıcı ve üretici güçlerin 

gözetilip gelişmesiıli amaçlar (San, 1979, s:l-3). 

Kuşkusuz sanat da toplumsal yaşıının di:~er ö~eleri 

gibi yerel, ulusal ve evrensel koşullara göre farklılık

lar gösterebilir. Ancak unutulmo.malıclır ki güzel sanatlar 

ve el sanat ları zaman zaman boş zaman u;;raşısı olarak gö

rUlmekle beraber, insanın iç oluşumunu belirleyen en tG

mel kül tUrel öğelerdendir •. -Ayrıca smu tlar ve özellikle 

el sanatları ürünle ri kimi zaman bireye eleonomik ka tlada; 

da bulunabilmektedir. El sanatlarının geli:}tirilmesi ve 

yaygınlaş.tırıJ..ı.r.ıası, örgütlü bir biçimde programlandı;'i;ı to.k

d.irde, boş zamanları en iyi dei~erlendirme ortamı olarak ni

t elendirile bilir. 

Güzel sanat lar kapso.mında yer al an görsel, işi t

s el, sözel ve yazınsal; özetle plastik ve sahne sanatları 

ile örgü, naluş, dikiş dokuma, çiçek yD.pmo., oyma ve süs

leme vb. sanatıarına Açıkö~retim FakUltesi ö~rencileri-

nin e;.t;ilim1eri, bu tür faaliyetlere ne öl·~üde ~3aman ayırma

yı düşündükleri bu kısımda incelenmektedlı". 

Bu araştırmada uygulanan ankette spor, güzel sannt

lar v,e el sanatları faaliyetlerine o.yı'ılan zaman ile ilgili 

olarak beş soruya yer verilmiştir (Bkz. Ek-2 soru 27, 28, 

29, 30, 3l~ve 44). 
11 Boş zamanınız oldu;:_tunda, sporla ilgi1enir mi

siniz'?" sorusunu r5rneklem gurubunun % 16' sı ( 1317 kişi) 

"Hiç ilgilenmem" şeklinde uevaplamıg tır. Geriye tmları 

yaklaşık % 85' i şu ya da bu ölçüde s~1orla ilgilendi(~ini 

belirtmiştir. Öğrencilerin% 3l'i (2636 kişi) spor faa-
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liyetlerini bazen izlediklerini, 9& 15'i de (1298 kLşi) spor 

faaliyetlerini genellikle ,izlediklc rini ifade etmişlerdir. 

Sporla, spor yaparak ilgilendi,'~;ini belirtenler i se, örnek

le m gurubunun% 37'sidir. Ö{~rencilerin% 25'i (2116 kişi) 

bazen spor yaptı~ını, % l2'side genellikle spor yaptı1ını 

belirtmiş tir. Bu soruyu 22 ldşi cevapsız bıralcnu ~]tır (Bkz. 

Ek-3). 

1986 yılında Ünver ve Dilj:erleı"inin yo.ptı,:;ı 11 12-24 

Y8ş Gençlerin Sosyo-Ekonomik Sorunları" adlı c]alı::;ımada ör

gün yüksekö,:1retim gen1,;lerinin% 69'nun 11 izleyici" oldu·;u, 

% 26'nın sporla, katıl8.rak ilgilendi:_'~i ort,:ı.ya çıkmıştır 

(Ünver ve Dr::erleri, 1')86, s:253). 

Yukarıdaki iki araştırmanın sonuçları lmrçılaş

tırıldı ·:ında, Açıköi~retiın Fakül te::-ü öftrenciler:inde hiç 

ilgilenmeme oranı ~b 15 iken,- argün yüksekö.'tretim öğrenci

lerinde bu oran % 6 izleme eyleminin ise Açıkö?i;retim Fa-; 

kül te si a{~rencilerinde, argün yUkseka[1;renim a,:i;rencilerin

dan daha düşük oldu,'i;u anla']ılmL'.ktadır. Spor faaliyetle

rini bazen izledi.:;tini belirten Açıka:.f;retim l!'al::Ultesi a?~

rencileri oranı % 45 ii.cen argün yükseka 'renim öğrencile

rinde bu oran % 69' dur. Spor yapmakta olanların karşıla:~

tırması ise Açıka~retim Fakültesi a~rencilerinin lehine 

bir du.rum g(5stermelcte rJir. Açıkaitretim Iı'akliltesi öğ.ren

cilerinin spo.r yapa2.oak sporla . ilgil enme leri oranı % 37 

iken, örğün yükseka,'~retim öğrencilerinde ·bu oran % 26 'dır. 

Aı}ıköğretirn ]'akUtlotis ö,:i;rencilerinin sporu yaparak boş 

zarnan deJi;erle ndirme bakırnından örgi.in yUk se kö?~re tim ö'~·

rencilerinden daha ileride bulunmalarının, okula devam 

zorunluluğunun olmamasından kaynaldandı/!;ı dU~Unülebilir. 

Ancak bu dUôüncenin ayrıca incelenmesi gerekir. ÖrgUn 

vUksakö~retim ~~rencilerine bgöre, Acıkö~retim F3.kUltesi cl \~ ı-.~ ... _ _, ı.... 

o,:;rencileri ara u ında izleyisinin az bıı1 n nma sı da bu o:~

renciJerin çoğnnun çalıçıyor olmasıyla iliE)l\.ili olabilir. 

Ancak böyle bir i1iı}ldnin bn1ı.ınup blılun:ı:"',dı'_;ının da ayrı-

------ ---- ---
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ca incelenmesi gerekir. 

Boş zamanlarda sporla ilgileı~nsnin cinsiyetle 

ilişkisi olup olmadıt>;ı merak edile bilir. Topla.no.n bilgi-
_,/'· 

ler bu açıdan ineelencH ~~;inde g1)rülen durum Ta blo 4' te 

verilmiştir. 

TABL04. 
Boş Zamanlarda Spora Ayrılan Zaman ve Cinsiyet 

SORU 27 BOŞ ZAMANLARDA SPORLA ILGILENME 
~ 

HIÇ BAZEN GENELLIKLE BAZEN GENELLIKLE < 
...ı 

ILGILENMEM 
o. 

SPOR SPOR SPOR SPOR o 
SORU3 IZLERIM IZLERI M YAPARlM 

ı-
YAPARlM 

Sayı 659 969 259 478 64 2429 

N Satır% 27.1 39.9 10.7 19.7 2.6 29.1 
S2 Sütun% 50.0 36.8 20.0 22.6 6.5 

~ 
Top.% 7.9 11.6 3.1 5.7 0.8 

Sayı 658 1665 1039 1636 927 5925 
ü ~ Satır % 11.1 28.1 17.5 27.6 15.6 70.9 

~ Sütun% 50.0 63.2 80.0 72.4 93.5 
LU Top.% 7.9 19.9 12.4 19.6 11.1 

;T<FLM1 Sayı 1317 2634 1298 2114 991 8354* . % 15.8 31.5 15.5 25.3 11.9 100.0 

x2 : 697.65 ; s.d. :4 ; p <0.01 
* 28 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

Tablo 4' te ~c5rüldü:tü gibi, "hiÇ ilgilenmem" ve 

"bazen izlerim" cevabının kızlar arasında, dL~er üç ceva

bın da erkekler arasında daha yaygın oldu~[:u görülmektedir. 

Kızların % 27' si bu soruyu "hiç ilgilenme:·lln, % 40' ı "bo.

zen ilgileni:cim" şeklinde cevaplar.ken erl:.e\::leriı;ı., sıra

sıyla % ll ve 5b 28'i bu sc,:;enekleri cev-rıplamıştır. Öte 

yandan, erlceh:lerin % 18' i bu ooruyu 11 genellikle üı;lerim", 

7~ 28' i "bazen spor yaparım", c;~ 16' fJJ. da 11 genellikle spor 
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yaparım11 diyerek cevaplarken bu oro.nJ.ctr kız lnrda sırasıyla 

%ll, % 20 ve % J'tlir. 

ÜlJ.cemizde yaygın s~Jorların genelliicle orl·;:ekle.re 1 

daha yakın sporlar olduğu ve kızları n spor yo.pmalarının 

çok istenen birşey olmadı:1;ı gözc5nünde tutulursa bu sonuç

ların Ulke durwnunu yansıtmakta olduğu sc)ylenebilir. Un

ve ve Diğerlerinin cinsiyet farkının spor ile olan ilgini

ni araştıran sorularında da bu aı--aş tırma bulgula.:cııu des

tekler bilgiler elde edilmiştir (Ünver ve Di)~erleri, 1986, 
s:259). 

Üniversiteli cençlerin spor.la ilgilenme derecesi 

onların Uyesi bulundukları ailenin eeliri ile ilişL:ili oln

bilir. Böyle bir ilJ.f).ldnin bulunup bu.luru:ı.adıi>nı ortaya 

çılmrabilmek için ailenin to];ılam aylık geliri il e aBoş 

zamanı,nız oldu,~;unda, sporla :Llgilenir misiniz? 11 sorusuna 

alınan cevap birlil·:te incelenmiş ve Tablo 5' teki du.rum 

elde eclilmiştir. 

Tablo 5'te gi5rtildU.:;u gibi, sporla hi-;: ilgilerı

meyenler ençok "30000 TL. veya daha azıı gelir dilininde, 

spor yapanlar ise en çok ıı230000 TL. veya daha fazla" 

gelir diliminde bulunmsı.ktadır. Diğer cevap seçeneklerin

de de böırle bir ilişkin:Ln bulundu:~~una i';;:arGt so.yılabile

cel~ durumlar göze çarpmaktac:: .. ır. 

Özetle, Açıki.5ı:;retim Faktil te si öğrencileri spor

la ilgilenrne balr.ımı:1.dan genelde örgtin yU k se kö(j;re tim ö.~t

rencilerinden çok farklı değildir. Boş zamanlarda spor

la ilgilenme, beklendJ.ği gibi, cinsiyet ve ailenin gelir 

dtizeyine göre değişme e,ğilim:i gö:oıtermckte c~ ir. 

" Boş zamanınız oldu·~undu, mü zikle ilgilinir mi

siniz'?" sorusuna öğrenci leri n. 5~~ 4 7' si ( 4020 kioi) 11 Genel

likle mUzik dinlerim" şeklind.e cevap ver;ıli.çıtir. 11 Bnzen 

mtizik dinlerim" seçene,~i;ini i,şo.retleyenler Lse % 40 oro
nındadır, (3382 kişi). ı:ru,; :ilgilenm.em11 se,,:ene;3:ini işa-



6.3 

·r.,,' .. : ~--~ r.: J .. _.1 ~--·, .• ,.:,:~,, •,.·.· .. _-ı· 1ı ·,·_ .•·.·ı. ·.1.ı. ' .. : ·',:; -_:,_ -, ...... -: .·: •• • J ___ , l ·r ,~ ....... ....., 
~ __ _. ~-- ___ . _ ___ _ , :~_-·. ~-~-'-'-J .. ;---~'---- \;'--:.~!cı. 

Bu "'ortı·r-1 ıc Vi··-: ı . ..:ı - .. l,_i L () .. >-- •.• '__)-1- CC:Vı''i·!.l 

TABLO 5. 
Boş Zamanlarda Spora Ayrılan Zaman ve Toplam Aylık Gelir 

·-
SORU 27 BOŞ ZAMANLARDA SPORLA iLGİLENME 

LENE~=-=~EN :;E 

HiÇ BAZEN GENELLi K-· 
<( 
..J 

iLGiLEN- SPOR LE SPOR SPOR LE SPOR 
0.. . o 

iZLERi M İZLERİM YAPARlM YAPARilVI 
1-

SORU 15 M ENI 

ı:: 
Sayı 154 223 99 166 57 699 

o 
~N Satır% 22.0 31.9 14.2 23.7 8.2 8.4 o 

o ...ı <C o Sütun% 11.8 8.5 7.7 7.9 5.8 M 1-
Top.% 1.9 2.7 1.2 2.0 0.7 

'C2 ...ı ...ı Sayı 453 947 449 712 348 2909 
1- 1- -

Satır% tJl 15.6 32.6 15.4 24.5 12.0 35.0 
• .J 

,_ o <( 
WJ o o c:t: Sütun% 34.6 36.2 34.8 33.9 35.3 o o 
(.!) o o <( 

M 1.0 Top.% 5.5 1'1.4 5.4 8.6 4.2 
~ 

:i 
>- ...ı ...ı Sayı 475 1016 502 827 380 3200 
<( 1- 1--

,_ otJı Satır% 14.8 31.8 15.7 25.8 11.9 38.5 
2 o o <C 
<( o o oc Sütun% 36.3 38.8 38.9 39.3 38.5 
...ı o ~<( 
0.. 1.0 ,_ Top.% 5.7 12.2 6.0 10.0 4.6 

1 o 
1-

...ı ...ı Sayı 169 335 183 298 156 1141 z 1- ı-_ 

z ,_ otJı Satır% 14.8 29.4 16.0 26.1 13.7 13.7 o o..:t: WJ o Oı;:t: 
...ı o ~<( Sütun% 12.9 12.8 14.2 14.2 15.8 
':;( N ,_ N Top.% 2.0 4.0 2.2 3.6 1.9 

Sayı 57 95 58 99 46 355 
o ı:: <( 

Satır% 16.1 26.8 '16.3 27.9 13.0 4.3 o Q) 
...ı o -o o 

...ı 
N Sütun% 4.4 3.6 4.5 4.7 4.7 M <( 

N 1- Lı.. Top.% 0.7 1.1 0.7 1.2 0.6 
~---

Sayı 1308 2616 1291 2102 987 8304* 
TOPLAM % 15.8 31.5 15.5 25.3 11.9 poo.o 

x2 : 41.12 ; .s.d.: 16 ; P <o.oı 
* 78 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışmda kalmıştır. 



:~il:le 

ilgilenme 

l Um Li 11 dinle yi ci11 old LıkJL l"l n:L bc;lir:--tnıi.:) leedir. '1:ezcı:m 1 o. 

grjre 11 m:Ü:~i.ktı, dinlenr;:.e VC'- C )encc U'\)J.DlU(lCn inc:cll .. 1l:E'll1 CC-

re ı~"'l.'JI'JGleı~ı·nı· fr;>ınr-<,ln'r~n '!·)·~-~ ,.,v,~r;-ı., ... , crrı~'7,-..'}"'l lr·.r?rr ~ C'-'ClÇü.) .\.0 J. l.- ·--.:.·~· ,..,}..1.:..,.-ı,..L':}..ı...-t~l,}Ct .. .Ll. •,:;ı...J..t..:.t-_:l.ı--. .. L J..ı;.::.~.ıl._..t .. l .. , -~~!{ \...t~~..:. • .L 1 Q 

S d· ' "ir.- • ~1·-· • c:ccı- ,., ('""·jr-.n' 1 "1 •ı . ..- l·ı-r(·.., c:'!"'l . r-ıt--.l·'··i ir ~ \'1.- r.,·.; Ull 3 ı11tu"lb_Ll1, ll1,:JL~l1c, l:Ot:,Lc .... l,.:_ C..L<'.'.c,lL.-L., C,_, '~-v-~.L'-S uC!ı~.., vlL:-

zenlilik ve gUçlUlü l::: lca ttı· )nı ileri ~ı ür s? tUr U: un, 1<JG9, 

9) t1 ·"u" . . ..L ':.~ •,1 .. l . . c< - J... n ·q J . ' s: • nı veı,sı ı., e vr;renc:ı. .... c.rırnn ,_;e!:· (jc ,:n.~ Lıq :_!_ınn J! acı_ .ı ye ·c-

leri" adlı çalışm:.:ı.cla Abadcuı, HI·,IUzi[;e tnrr:Jı duyu:Lc:u:ı ilg:i ay-

nı zamsnda do,'_;;rudsn doruya _müzik icn::t Gt'·nekle ilr;::Lli bu1un-

du~i;una göre, mUzilc dinlemeyi scı.dc~ce pa~Jif bj_r ft:ı.n1i:'ret olo-

rak de?:!;il, aynı zamanda bizzat girişilen bir ::ıcmat do.J.J. o-

ı...,r"'k- d8 ı·ncel"i"·'e 1" ge·ı-·e 1 "l·-~ ll c"eı·--r· 1 "-l-""-'l'--• (tl}''··l,-:ı,,-~ J_OC:l c••r-5' u ct... ......,. - .. __ t;:.:_u.· .r:ı.. ··:..., ... _ -;.~ ...... .L • L ··,;J.ç.l\. vt.~U._.i ..ı.- • ..;:_. \...~\ .... Jl' _ jl..._~_.._' ı..; • .) 1 • 

Boş zarrımılarc1a, mUzikle ilgj_lenr;--,enin einı:-üy::::t(J gö·

re de[;ü)ip rıe:t;işrnedii~:i incelcmdi:'';:Lnc1e g()rUlen duru .. m Tn lüo 

6 ' da c5 :::; et le mü§ til". 

TABL06. 
Boş Zamanlarda Müziğe Ayrılan Zaman ve Cinsiyet 

SORU 28 BOŞ ZAMANLARDA MüZiKLE iLGiLENME 
~ 

HiÇ BAZEN GENELLiKLE BAZEN GENELLiKLE <f. 
-1 

MüZiK MüZiK rvtüZiK ALETi ivtüZiK ALETi c.. 
iLGiLENMEM o 

DiNLERiM DiNLERiM ÇAL SÖY. ÇAL. SÖY. ı-
SORU3 

Sayı 35 692 1577 75 46 2425 

N Satır% 1.4 28.5 65.0 3.'1 1.9 29.0 
S2 Sütun% 10.4 20.5 39.3 20.7 17.6 

ı- Top.% 0.4 8.3 18.9 0.9 0.6 LU 

.c 
Vl Sayı 303 2688 2440 287 216 5934 z 
u ~ 

Satır% 5.1 45.3 41.1 4.8 3.6 71.0 LU 
~ 

Sütun% 89.6 79.5 60.7 79.3 82.4 ~ 
LU 

Top.% 3.6 32.2 29.2 3.4 2.6 

Sayı 338 3380 4017 362 262 8359* 
TOPLAM 

% 4.0 40.4 48.1 4.3 3.1 100.0 

x2 : 410.34 ; s.d.: 4 ; p <0.01 

* 23 öğrenci bu soruiardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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Tablo 6' da görUldU;;u gibi, nU:::;i tl c; ilgilenmeyen

ler daha çok ~rkekler arasında yaygındır. Kızların cevap~ 

ları en çok "genellikle f!lÜzik dinlerj.m", erkeklerin cevap-

ı . ı 11 b .... ,. l . ll "" • t 
arı ıse en ço \: az en muzıK aın ... erım seçener;ınae op-

laı.'lnnk ta dır. Müzik aleti çalma ve söyleme gene lde az ol

makla birlikte, bu tür faaliyetle ilgilenc;nlere erkel::ler 

ara sı nda ra slanılmaktadır. 

ö.il:renc:ilcrinin bo.ş za:-~onla-,_ ~ 

rında müzik ile ilgilenmesine ailenin aylık gelirinin et

kisi olabilir. Böyle biı ... ilişki olup olmo.dı(!;ını ortaya C}ı

karmak için "Boş zamanınız oldu[~unda, rnüzik ile ilgilenir

misiniz." soJ.:ousuna alınan cevaplar ile, ailenin toplam ay

lık geliri ile ilgili soruya alınan cevaplar birlikte in

celenoiş ve Tablo 7' deki durum elde edilmiı} tir. 

T bl 7 'd .. '"Id .. ,..... "b" .. ·ıl ·ı . ., a _o e goru .u,r:eu gı ı, muzı .. ·: e ı gı..Len.rneme 

oranı gelir düzeyi yüksGldikçe azalrı:ıı::d-ctadır. Gelir düzeyi 

_yUkseldikçe bazen müzik dinledit~ini s()yleyenler de azal

malde, buna karşılık, 11 genellikle mUz ik dinlerim" diyenler 

artrru:ı.ktadır. "Bazen mUzil\: bir müzik aleti çalar veya söy

lerim" diyenler toplam aylık geliri 30000 TL. den az ve 

230000 TL. den çok olanlar arasında fazla, di:_::er gelir eli

limlerinde daha a~~dır. "Genellikle bir .~nu zik aleti çalar 

veya söylerim" diyenler oi_ se gelir arttıkça yükselmektedir. 

Toplam aylık gelirle ö.;rencinin boş zauanları:nda mlizikle 

olan ilgilenmenin ilir_;; ki si olclu?~u gc5rUlmektc dir. 

Açıkö2retim Fakültesi ö~rencilerinin boş zaman

larında tiyatro, bale, pandö.mim vb. :.:ıahne sarı.atlarıyla 

ilgilenme eğilimini ortaya Çıkarmayı amaçlayan 1'Bo.ş zama

nınız ve imkan oldut;unda, sahne sana tlo.rıyla (tiyatro, ba

le, pandomim vb.) ilgilenir misiniz?" soruBı..uıa c5?;rencile

rin% 37'si (3126 kişi) ttiiiç ilgilenme:;ı11 cevabını vermiş

tir. Öğrencilerin% 42'si (3582 kiş:L) genellilde bu eser

leri izlemekte; % 5'i (417 ki0i) bazen bu eserlerde rol 

almayı, %· 4' ü de ( 324 ki::;ı i) genellikle b~.J. e c.:er·1erClLe rol 
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almo.yı; is terne kt edir, (Bkz. Ek-J) • 

TABLO 7. 
Boş Zamanlarda Müziğe Ayrılan Zaman ve Toplam Aylık Gelir 

SORU 28 BOŞ ZAMANLARDA MÜZiKLE iLGiLENME 

SORU 15 

HiÇ 
iLGiLEN

MEM 

BAZEN GENELLiK BAZEN GENELLiK
MÜZiK LE MüZiK MüZiK AL. LE MOZiK 

ALETi DiNLERiM DiNLERiM ÇAL. SÖY. 
ÇAL. SÖY. 

oı: 

...J 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

Sayı 

Satır% 

Sütun~ 

Top.% 

49 
7.0 

14.5 
0.6 

133 
4.6 

39.5 
1.6 

367 
52.5 
10.9 
4.4 

1254 
43.1 
37.4 
15.1 

224 
32.0 

5.6 
2.7 

1313 
45.2 
32.9 
15.8 

40 
5.7 

11.1 
0.5 

129 
4.4 

35.7 
1.6 

19 
2.7 
7.3 
0.2 

78 
2.7 

30.0 
0.9 

~ r-------~~---+-------4--------~------+-------~------~ (.!) 
...J ...J Sayı 107 1238 1633 

:E ı-1--:5 .- g ~ Satır% 3.3 38.7 51.0 
~ g g ~ Sütun% 31.8 '36.9 40.9 
ı-0 ON""' 

\0 .- Top.% 1.3 14.9 19.7 

125 
3.9 

34.6 
1.5 

99 
3.1 

38.1 
1.2 

~ ~-------4-----+------~~------~------~------~------~ 
...J ...J ...J Sayı 33 384 634 >- 1-1--
<( 0 g ~ Satır% 2.9 33.6 55.4 

oooı: S ol ~~<( ütunCJo 9.8 11.4 15.9 
.- N Top.% 0.4 4.6 7.6 

TOPLAM 

Sayı 15 114 188 
Satır% 4.2 32.1 53.0 
Sütun % 4.5 3.4 4.7 
Top.% 0.2 1.4 2.3 

Sayı 

% 
337 
4.1 

3357 
40.4 

3992 
48.1 

x2 : 155.68 ; s.d. : 16 ; p <o.oı 

48 
4.2 

13.3 
0.6 

19 
5.4 
5.3 
0.2 

361 
4.3 

45 
3.9 

17.3 
0.5 

19 
5.4 
7.3 
0.2 

260 
3.1 

699 
8.4 

2907 
35.0 

3202 
38.5 

1144 
13.8 

355 
4.3 

8307* 
100.0 

* 75 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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Acı 1ro ... ~:-x~e -l-ı' ··n Tı'o. 1 clT1 ter' ı· ;J·'' ı···-o n cı·-,..., ,.,ı· :ıı' ·n ~ruY•t Q" u"-.1 .ı.~ ı.~) V ı;ı ..ı.: c....~-··-··· _ _._, ,_ __ j..J..\_.__ .• .._.._ı....... . J ...L 

zeyinc yayılnnş olması ve belki bulundu?iu yörelerde bu tUr 

sahne sanatlarının yo.pılnbileceti veya izl~nebilece~i or

tımın bulunıaamo.sı ya da sınırlı olr:ıu~ıı koşulu, bu ki,·;ile-

rin sahne sonatlo.rıyla beklenen 

yol açmış olabilir. Öte yandan 

lere bu sanatlarla ilcili olarak 

larunamıg olm.::ı. sı da mUmkUndUr. 

ölçUcle LLe;:LleDmcmelerine 

Ort 'ıo''':'-.L-"8'·:~ı· rrı "'.L'iı·~e-"'ı'·.·ıce r?e:··ın-<.~.. ı:.:..;. ·· .... >-::.J • oJ- ı-) .L ~.:;:ı 1-\.,: 

gerekli bil:Lnçlerwıenin s2, ~-

Cinsiyet ayrırrıına göre sahne 0:2no.tla.rıyla ilgilen

me ej,j;ilimine bakıldı(;ında t;örülen durwn To. blo 8 1 de !.)~jctlerı

miştir. 

TABL08. 
Boş Zamanlarda Sahne Sanatiarına Ayrılan Zaman ve Cinsiyet 

SORU 29 BOŞ ZAMANLARDA SAHNE SANATLARI iLE ILGiLENME 
~ 

HIÇ BAZEN BU GENELLIKLE BAZEN BU GENELLiKLE 
<( 
....ı 

iLGiLENMEM TÜR SER. BU TÜR. SER. 
o. 

ES. ROL BU ES. ROL o 
GIDERiM GiDERiM AL. iSTERiM AL. iSTERiM 

ı-
SORU3 

Sayı 568 1135 443 167 113 2426 

N ~Satır% 23.4 46.8 18.3 69 4.7 29.1 
Q Sütun% 18.2 32.2 46.6 40.1 35.0 

ı-
Top.% 6.8 13.6 5.3 2.0 1.4 LU i 

>-
'Vi 

Sayı 2557 2391 508 249 210 5915 z 
'ü ~ 

Satır% 432 40.4 8.6 4.2 3.6 70.9 LU 
~ 

Sütun% 81.8 67.8 53.4 59.9 65.0 ~ 
LU 

Top.% 30.7 28.7 6.1 3.0 2.5 

OPLM 
Sayı 3125 3526 951 416 323 8341* 

% 37.5 42.3 11.4 5.0 3.9 100.0 

x2: 368.06 ; s.d.: 4 ; P <0.01 
* 41 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

Tablo 8'de c;c5rUld1.iG;U gibi sahne sarıatln.rıyla il

gilenme eğilimine bakıldı\::ında sahne sc .. no.t larıylo. hiç il

gilemneyenler erkekler o.rr.rnnda, ilgilenenler ü>e, ilgi-
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lenr.ıe derecesi ne olurE:JC:l olsun kız.la::c o.:ca;:;ında daha faz

ladır. 

Açıkö(retim Fa~Ultesi dışındaki Universite genç

li,:~inin tiyatro sanatı ile ilgilerıme ei~ilimlerini incele

yen, genqlik ve boş zmno.ıı. dei~;erlenclix·mco si çalıs;rı1ctlarına 

""G"''elr e''·ı"lı"m n-e-r'el/'cıe cı"nc:•-:,re·'- a~ıoı-"c~n-,-, lJ··--1-ıl· "lJ:-~.ıl10'" ı,~--ı· LS ".L '- -,s -~ -- ' es-- "''-"-'" -- u..L~ Lı "::: ,,, LL .•. u.ü c.L.o" l.- < .. ') -'--L IJC.!,-

zer durumlar gözlenmektedir. Örne~in Abadan'ın ynptı~ı 

çalışmada örneklem Anlmra ili üni ver si te gençlitf;inden alın

masına karşın araştırıcı, bo konuda aTiirkiye 'nin en sevi

yeli ve yüksek lmli teli -'ciyatro faaliyetleı"'ine scı.hne olan 

Ankara üniversite genç;l5.i2inirı_ yr::ter d<:rcsccde tiyatro sa-

Yine bu ça-
lışmada, Tiyatroya gitma eyleminin daha çok rastlantıya 
ı "1 J .. ., ı .. .., • ~ .. oag ı o.augu ve oı~ınç~ı olmadı~ı sonucuna varılmı~tır 

(Abadan, 1961, s:51-52). 

Gökçe'nin üniversite öncesi ortaö~retim genç

lii~i Uz:Grinde yal)tıG;J. o.r:J.ştı.:::."mada da genı]lGı"in % ll'nin 

tiyatroya gitme ei~ilirnü1.de oldu·_:;u belirtilmiştir (Gökçe, 

1984 9 s:l04). 

Üniversite 
rr 1-- " ,_, 
~urumunun yap·~ıraıgı 

~~rencileri üzerine Kredi ve Yurtlar 

araştırm2da ö~renoilerin ya~lorı iler-

ledik~e tivatrova gitme sıklı~,-ının arttı(ı, tivatroya gi-
•• V t,) ........, '• \_,,; _, 

den üniversite gençlerinin daha çok sç.syal bilinı alaıunda 

e ği tir:ı. g~rdükleri ve Univer::Jit e e;ençli :-~inin ti7a troyu si

ı'"'eınaya tercı"h r.ıt·'--1 : .. '·ı· rr·;-;-,-.·Lı·ıı-rıiicı+u··r (Yur-'c 1<u-r l ·967 s··ll8-ll9) ..ı..J.. ~ - \,; U...ı...r..::> t:>~ ... ,..... l~ı....tr.;, v ,. ., .. ~. ~ ...... ' ...... ' .., . ..ı- . .- • 

ı b ı l ·ı ı . ı ., " 'l ' pı. an u ça ışmg_c a aı e erın eJ.wnomıK cLUrumu ı__ e o oş zo.maı:-

1 l tl ı . ı . l " . ı· . " ı . . l . are a sahne s:J.na _ arJ_y a ı gı._erı_rne e.·;ı · ımı ara.cnno_a cı ı_ış-

kiye de balalmış tır. Karşılagılan durum Tablo 9' da özet

lemniştir. 

Tablo 9 'da görüldU::~u gibi gelir düzeyi yükseldilc

GB ıı izleme 11 isteC;i artrno.lcta, 11 ilgilenmeme" iı::ıe azalmakta-

dır. Gökmen ve Di?·!·erJ.er:L~1.in YD1Jtı':ı C{Gllf7n1ada da "Ailenin 
ı.',..J ,, - '•.. - ' 



ekonomik duru~u iyile)ti c t J_lJ'1Cl 

l~H35, c-< or)')) 
1...J. ,./{- • 

TABL09. 
Boş Zamanlarda Sahne Sanatiarına Ayrılan Zaman ve Toplam Aylık Gelir 

SORU 29 BOŞ ZAMANLARDA SAHNE SANATLARI iLE iLGiLENME 

BAZEN GENELLiK BAZEN GENELLi K- 2: 
HiÇ ~ 

BU TÜR.SE. BU TÜR.SE. BU ES.ROL LE BU ES. ....! 

iLGiLEN- o.. 
GiDERiM GiDERiM ALMAK ROL AL. o 

SORU 15 MEM ı-

iSTERiM iSTERiM 
--·-""' 

Sayı 384 212 35 39 27 697 
o ı:: 

g.gN Sat:r% 55.1 30.4 5.0 5.6 3.9 8.4 
o ....ı~ Sütun% 12.4 6.1 3.7 9.4 8.4 Mf-

Top.% 4.6 2.6 0.4 0.5 0.3 . 
....! ....! Sayı 1232 1140 235 173 125 2905 
ı- ı- Vi Satır% 42.4 39.2 8.1 6.0 4.3 35.0 ,....o 

~ o o o o o:-: Sütun% 39.7 32.6 24.8 41.6 38.7 o:-: o o ~ ·- (V) \.O Top.% 14.9 13.7 2.8 2.1 1.5 ....! 
WJ 

'-' Sayı 1059 1463 404 148 119 3193 
~ ....ı....! 

- ı-ı--
Satır% 33.2 45.8 12.7 4.6 3.7 38.5 ....! ,.....o~ >- 88ı:ı::-: Sütun% 34.1 41.8 42.7 35.6 36.8 ~ o o~ 

:2: \.ON Top.% 12.8 17.6 4.9 1.8 1.4 .... 
~ 
....! 
o.. ....! ....! Sayı 341 524 193 45 40 1143 o ı-ı- -
ı- .-ovı Satır% 29.8 45.8 16.9 3.9 3.5 13.8 o o~ 

o o o:-: Sütun% 11.0 15.0 20.4 10.8 12.4 
~~<( 
,..... N Top.% 4.1 6.3 2.3 0.5 0.5 

Sayı 90 162 79 11 12 354 
o ı::~ 

Satır% 25.4 45.8 22.3 3.1 3.4 4.3 o Cl)....! 
o-oN 

Sütun% 2.9 4.6 8.4 2.6 3.7 O ....ı~ 
~1-ı..ı.. 

Top.% 1.1 2.0 1.0 0.1 0.1 

TOPLAM Sayı 3106 3501 946 416 323 8292* 

% 37.5 42.2 11.4 5.0 3.9 100.0 

x2 : 305.67 ; s.d.: 16 ; p <0.01 
* 90 öğrenci bu sorulardan eıı az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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• • J 
r~:.~~::: c-

1snrni,']tir. 

TABLO 10. 

Boş Zamanlarda Sahne Sanatiarına Ayrılan Zaman ve Annenin Öğrenim Durumu 

SORU 29 BOŞ ZAMANLARDA SAHNE SANATLARI iLE iLGiLENME 

~ 
BAZEN GENELLiK BAZEN GENELLiK <( 

HiÇ ....ı 

BU TCIR. LE BU TCIR BU ES. LE BU 0.. 

i LG iLEN-
o 

SER. SER. ROL ES. ROL ı-

SORU 11 MEM 
GiDERiM GiDERiM AL.iSTERiM AL.iSTER. 

c:ı,-::O::....ı 
Sayı 1159 821 161 123 81 2345 

:::J <C·- Satır% 49.4 35.0 6.9 5.2 3.5 28.2 
~ N'l!l 
o<ı:LJ.J Sütun% 37.2 23.4 17.0 29.6 25.2 >- c:ı 

Top.% 13.9 9.9 1.9 1.5 1.0 

<<C....ı:::J Sayı 1713 2140 539 235 197 4824 

~ 
>-C;:::Jz Satır% 35.5 44.4 11.2 4.9 4.1 58.1 

-' 0:: ..._ ~ :::J 
~ ..... o 

Sütun% 55.0 61.0 57.0 56.6 61.2 :::Jo::~[j :::J ~<(...J~ o:: Top.% 20.6 25.8 6.5 2.8 2.4 
:::J O N·-
c:ı ...J 
~ :::J:::J Sayı 123 282 95 27 22 549 
·- ~z z O:::J Satır% 22.4 51.4 17.3 4.9 4.0 6.6 LJ.J 
o:: <C N Sütun% 3.9 8.0 10.0 6.5 6.8 1-LJ.J ıl:) 

0::~ :o o Top.% 1.5 3.4 1.1 0.3 0.3 
z 

<t,Jı:::J z >-LJ.J....I:::J Sayı · 97 235 133 24 16 505 LJ.J LJ.J~:::Jz z >·- 6 :::J Satır% 19.2 46.5 26.3 4.8 3.2 6.1 
z e,;) N Sütun% 5.8 5.0 <( ~z~LJ.J 3.1 6.7 14.1 

·- ı.ı.ı LJ.J ~ Top.% 1.2 2.8 1.6 0.3 0.2 ...Jc:ı....ı 

' :::J Sayı 24 32 18 6 6 86 
~....ız 

Satır% 27.9 37.2 20.9 7.0 7.0 1.0 ~:::J:::J 
~~N Sütun% 0.8 0.9 1.9 1.4 1.9 :::;OLJ.J 
>- ::E Top.% 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 

Sayı 3116 3510 946 415 322 8309* 
TOPLAM 

% 37.5 42.2 1'1.4 5.0 3.9 100.0 

x2 : 393.02 ; s.d. : 16 ; p <o.oı 
* 73 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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1 •\BLO ll. 

Boş /.ırııJrıl.ııda SJ!ıııe SJnJ\I,ınıı.ı Ayrı!Jn 1 arıı.ııı \'l' Baluııın Ögıeniııı Durumu 

··-
SORU 29 BOŞ ZAMANLARDA SAHNE SANATLARI iLl iLGiLENMl 

.d:. 

l3AZEN GENELLiK BAZEN GENELl.iK- < 
HiÇ 

....J 

BU TÜR. LE BU BU ES. LE BU ES. o... 

iLGiLEN-
o 

SER. TÜR SER. ROL AL. ROL AL. i-

SORU 12 MEM GiDERiM GiDERiM iSTERiM iSTERiM 

0::: 0::: ....J Sayı 216 155 40 27 12 450 
:J <(·- Satır% 48.0 34.4 8.9 6.0 2.7 5.4 N ıl:) 
~ <w o >- cı Sütun% 7.0 4.4 4.2 6.5 3.8 

Top.% 2.6 1.9 0.5 0.3 0.1 

·< ....l:J Sayı 2121 2032 432 250 184 5019 <( >-
:J >-w:Jz Satır% 42.3 40.5 8.6 5.0 3.7 60.7 cı:::>~:J :?C ON Sütun% 68.7 58.2 45.5 60.0 57.5 :J :J~~w 
0::: ~<....ı :?C Top.% 25.7 24.6 5.2 3.0 2.2 :::ı 0 N'-
cı 

:?C 
....J 

Sayı 241 430 112 44 43 870 :J::;ı ·- ~z z Satır% 27.7 49.4 12.9 5.1 4.9 10.5 w O :::ı 
0::: <N Sütun% 7.8 12.3 11.8 10.6 13.4 
ıl:) f- w 
:o 0:::~ Top.% 2.9 5.2 1.4 0.5 0.5 o 
z <vı:::ı - Sayı 343 568 224 66 55 1256 z >-w ....ı :::ı 
< w~:::ız 

Satır% 27.3 45.2 17.8 5.3 4.4 15.2 c:ı >·-~:::ı 
<( wl!) ON Sütun% 11.1 16.3 23.6 15.8 17.2 c:ı vıZ~W 

·- u.ı UJ ~ Top.% 4.2 6.9 2.7 0.8 0.7 ....J cı ....J 

~ :::ı 
Sayı 165 307 141 30 26 669 

w ....ı z Satır% 24.7 45.9 21.1 4.5 3.9 8.1 
lll :::ı :::ı 
~~ N Sütun% 5.3 8.8 14.9 7.2 8.1 
:::ı o w 
>- ~ Top.% 2.0 3.7 1.7 0.4 0.3 

TOPLAM 
Sayı 3086 3492 949 417 320 8264* 

% 37.3 42.3 11.5 5.0 3.9 hoo.o 

x2 : 301.01 ; s.d.: 16 ; p <o.oı 
* 118 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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Tablo lO'da görtildti~U gibi o. n:n e :ni n 

ze.vi yUkseldikçe btı. .s~::rıc•.t1:.ı.r1o. hiç ilgilenmsme e{.:;ilimi azal

makta, bazen veya geuellikle bu tUr sanat eacrlerini izle-

me e{1ilirni o.rtr:;ıaktachr. 

du{~u dilimler annenin ortcı.ol:ul, lise vGya dengi moEJlek o

kulu mezunu oldu,~ili durvmlar.J.ır. Annenin c5?J;renim dUzE-Jyiıün 

artması ile gencin bu tUr e:=Jerlcrde rol alma ü:ıte(tinin, an-
i"G- yu··ı,.. 0 E 1<o\-ul me- '7 UITU J. c• c;- ~ r+·'·ı>!·ı rı·o··,.-.ı.··:lı'· 6· '.•+eo c·ı ı'._., rrı~.-.blo ll _ _ .ı.. l.:...ı.:.:::> .!.:.. ı;.. .!..ı. t..J ~ _ı-..;:ı c. ... u V (,:.;. b _._ .. ı. ~~l l)..V -·~ ..Le ...ı.... ~, 

cl .. . ·ı " .. ".. . b . , b .. ,, . :ı • • ' • ,_ ı ı - . 1 .e goru o.ugu gı ı oa anın o,:_;renım auzeyı ar·c·cL:ça cı.o. m.uıne 

nn~rıatJ a"·ı·yl"" h-t·ç ı· lCI'l. 1 ""Y"' .......... t::!rne el!.·ı· J -·rnı· r'\,....,.r-:~ı n ... (~ı. .... ~ı-o ...:>c.• . .ı.l· -- .. .J_ cc .,Z., o- (:;.ı.J.E!-:: l,. .~es .ı C.'CLJ c,.c.Lı.!.u..c·,_ Gu.' bazen bu 

tLir eserleri izleme e,~~il:Lmi nrtmaktadır. Ancak yLilwekokul 

mezunu babalar kategoriı:-Ji:ne ger)erl-::en böyle bir artış ol

mamakto.dır. Babanın öiJ:reninı düzeyi arttıkça bu tür e.ser-

1erde rol alma ile ilgili eğilimde da~ıo. önce arnıcnin ö&~re

nim durumu ile :i:ılgili olarak söz edilene be.nzer bir artış 

görülmemektedir. 

Gerek izleyicif gerekse rol görevi Uslenerek 

sahne sana tlarJ.yla ilg:Llemne e?'[;ilimi, insanın olayların 

içine dalıo. yakından g:Lrme fÜ, onun kişili,'~inin geliç.rae si ve 

topluma kolay uywn gc).otcrebilme si açısından c5nemli olabil

mektedir. Bahne so.natlarınclan özellikle tiyatronun bire

ye boş zaman değerJ .. enö.irme veya olai~Gn bir e tkinlik ola

rak kazandırdıkları korrc:sunda San ve HutJ::u şu görUşleri 

ileri sUrmektedir1er. ri Bil i nd; .~1·i 
- -- -L..;:;- gibi sahne sanatları 

başta tiyatro almak üzerG, kitlsleri her zo.rrıan, ruhsal 

doyum, başka deyi(ıle 11 boçalım11 estetik ve l:til tUr a:r·tırı

mı gibi amo.C)lar do~rultusundo. çekebilmektedir. (San, 

1972, s:J-4). :t:lutlr.u da, "Tiyatro bir ynı1dan inm .. 1no:'2J-unun 

dinlenmek, vakit ger)irr:ı.ek, e:J;lerunek ve dU:jUnmek için, 

bulduc;u topluca oy-u.nlar, gUncel olaylar "'le sorunları yan

sıtan bir araç olmakla beraber, öte yandan da toplumsal 

bir olgu olara:,;:, toplu yaşayan insanlo.rın tek tek de il il~ 
toplu katıldıklo.rı bir an~atım aracıdır.~~ demel<::tedir(Nut

ku, 1976, s:l1-18). Ancak bu araotır~nnın bulguları, 
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ülkemizde yukarıda sözü edilen tiyatro faaliyetlerinin sa[~

lıklı bir işleyişe kavuştu{;;unu ve bu işleyişin umulan öl
çüde yararlar sa{~la.r:ıe..kta olduğunu söylemeye imkan vermemek
tedir. Bu: araştırmanın bulguları tiyatro olgusunun yay
g::tn olmadığı topluihumuzda gençlerin de sahne sanatlarıyla 
yoğun bir şekilde ilg:Llenmesinin beklenemeyeceğini göster
mektedir. 

Sahne sana tlarıyla ilgilenmem ş elelinde cevap veren 
Açıköğretim Fakültesi öğrencisi sayılarının yüksek oluşu, 
onların bulundukları yerlerde yeterli sahne sanatları ile
tişim o:Ctamının bulurımamo.sıyla da ilişkili olabilir. Bu 
ilişkiye ışık tutmak için, Açıköğretim Eakül te si ö,ğrenci
lerinin genellikle oturmo.lcta olduğu yere en yakın öğrenci 
bürosurı..a bağlı bulundukları dikkate alınmıştır. Bu büroL 
ların bulunduğu coğrafi bölgelerle, boş zamanlarda sahne 
sanatları ile ilgileruna derecesi arasındaki ilişki ince
lenmiş, lmrşılaşılan durum Tablo 12'de özetleru~iştir. 

Tablo 12'de görüldüğü gibi, Açıkqğretim Fakül
tesi öğrencilerinden Marmara veya Ege bölgelerinde olan
ların % 32' si (1216 lcişi), İç Anadolu bölgesinde olanla
rın % 40' ı (1003 kişi), Akcle.~z., .bQl~esinde olanların 

9& 47'si (393 kişi), Karadeniz bölgesinde olanların 9~ 38'i 
(284 kişi), Doğu veya Güneydoğu Anadolu bölgel:Erinde o
lanların ise % 49'u sahne sanatları ile hiç ilgilenrnediği
ni belirtmiştir. Öte yandan bu tür eserleri izleme eğilimi, 
T·!.larmara veya Ege bölgelerinde en yükse kken, bu eğilim İç 
Anadolu, Akdeniz, Doğu ve. Güneydoğu Anadolu bölgesine gi
dildikçe azalmaktadır. Bu bakımdan sadece Keıradeniz böl
gesi tablodaki sıralanışa uymamaktadır, Ayrıca bazen bu 
tUr eserleri izleme, geneilikle bu tür eserleri izleme, 
bazen bu eserlerde rol alma ile genellikle bu eserlerde 
rol alma isteği seçeneklerine olan eğilim yukarıda veri
len seçenek sırasına koşut olarak, beklendiği gibi, tUm 
bölgelerde düşüş gösterm:J:tedir. Bu son bulgular da, boş 

...... ~, 
• 'j; .:~ 

··.'.:, 1·. 

',,., 
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TABLO 12. 
Boş Zamanlarda Sahne Sanatiarına Ayrılan Zaman ve Bulunulan Coğrafi Bölge 

SORU 29 BOŞ ZAMANLARDA SAHNE SANATLARI iLE iLGiLENME 

GENELLiK GENELLi K-
~ 

BAZEN BAZEN <( 
HiÇ ....ı 

BU TÜR LE BUiOR BU ES. LE BU ES. 0.. 

iLGiLEN- o 
SER. SER. ROL AL. ROL AL. r-

SORU 2 MEM GiDERiM GiDERiM iSTERiM iSTERiM 

<( 
Sayı 1216 1691 519 185 150 3761 O::UJ 

UJ 
<(\.!)_j 

Satır% 32.3 45.0 13.8 4.9 4.0 45.1 
~ uı:o 

(.!) O::UJcı:ı Sütun% 39.0 47.9 54.6 44.4 46.3 ....ı <(> :o 
~ Top.% 14.6 20.3 6.2 2.2 1.8 ca 

·- ::ı 
Sayı 1003 1046 263 117 94 2523 w.. ...J 

<( o o:: O_j Satır% 39.8 41.5 10.4 4.6 3.7 30.3 
ı(!) <:o Sütun % 32.1 29.7 27.7 28.1 29.0 o Zcı:ı u <( Top.% 12.0 12.5 3.2 1.4 1.1 
::ı u-
ı(!) 

::ı 
Sayı 393 311 71 44 26 845 o N 

z Z.J Satır% 46.5 36.8 8.4 5.2 3.1 10.1 ::ı 
...J uı ·o o· Siitun % 12.6 3.8 7.5 10.6 8.0 ::ı ~ cı:ı 
cı:ı <( Top.% 4.7 3.7 0.9 0.5 0.3 z 
::ı 
z w_j Sayı 284 315 72 49 32 752 
::ı 
(/') o :o Satır% 37.8 41.9 9.6 6.5 4.3 9.0 o <(o::ı 
o:: O:: N Sütun% 9.1 8.9 7.6 11.8 9.9 ::::J <(·-
ca ~z Top.% 3.4 3.8 0.9 0.6 0.4 
'ü 
z ::ı :::ı Sayı 224 164 26 22 22 458 
UJ UJıc_:ı ...J 
o:: >oo.J Satır% 48.9 35.8 5.7 4.8 4.8 5.5 
ıl:) ::ı o o ·o :o ıl:) . <( . Sütun% 7.2 4.6 2.7 5.3 6.8 oz cı:ı 

o ::::J ~ Top.% 2.7 2.0 0.3 0.3 0.3 
0 

Sayı 3120 3527 951 417 324 8339* 
TOPLAM 

% 37.4 42.3 11.4 5.0 3.9 100.0 

x2 : 132.21 ; s.d.: 16 ; p <0.01 
* 43 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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/~ : ' 

Açıköğretim Fakültesi Merkez:L Açıköğretim İkti
sat ve İş İdaresi Programlarındaki öğrencilere uyc;ulanan ~ 

ankette, öğrericilerin plastik sanatlar ile ilgi derecesini 
araştıran "Boş zamanınız ve imkan olduğunda, plastik sa
natlarla (resim, heykel, seramik vb.) ilgilinir ml.siniz? 11 

sorusuna verilen cevaplardan örneklem grubundaki ö;~renci

lerin, % 60 'nam ( 5032 kişi) hiç ilgilennıediği, % 21' nin 
(1787 kişi) bazen bu tUr sanat eserlerini ~örmeye gitti-
ği anlaşılmaktadır. Öğrencilerden % 4'U (353 kişi) ge
nellikle bu tür sanat eserlerini görmeye gi tti,Sini, .~ 8' i 
(692 kişi) bazen bu tür sanat çalışmalarına katılmak is
tedi,ğini, % 5'i de (453 kişi) genellikle bu tUr sanat ça
lışmalarına katı lmak istedi{f;ini belirtmiştir. Özetle, 
plastik sanatlarla ilgilenmeyen öğrenciler örneklem grubu---: 
nun% 60'ı, ilgilenenler ise % 40'ı dolayındadır (Bkz.Ek-3). 

Açıköğretim Falcültesi öğrencilerinin cinsiyete 
göre, plastik sanatlarla ilgilenme derecesine bal<::ıldı2;ında 

karşılaşılan durum Tablo 13'te özetlen~iştir. 

Tablo 13'te görüldüğü gibi, kız öğrencilerin 
% 46' sı (1100 kişi), erkeklerin ise ~~ 67' si (3946 kişi) 
plastik sanatlarla ilgilenrriemektedir. ö?trencilerinin ço
ğunun cevabı "Bazen bu tUr sanat eseri sergilerini görme
ye gideri~' şeklindedir. Bu seçeneği işaretleyen kız öğ
renciler örnekleme katılan kızların% 25'i (594 kişi), er
kekler ise örnekleme katılan% 20'sidir (1191 kişi). Baş
ka bir anlatırola her 4 kız ve her 5 erkek öğrenciden biri 
bu tUr sanat eseri sergilerine bazen gitmektedir. "Genel
likle bu tür sanat eseri sergilerine giderim" şeklinde ce
vap veren kız öğrenciler .örnel\:lem grubundaki kız öğrencile~ 
rin% 6'sını (140 kişi), erkekler ise, erkek ö~rencileri~ 
% 4'ünü (213 kişi) oluşturmaktadır. K~_z öğrencilerin 

% 13'ü (319 kişi), erkeklerin de% 6'sı bazen bu tür sa
nat çalışmalarına katılmak istediklerini belirtmiştir. 
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TABLO 13. 
Boş Zamanlarda Plastik Sanatlara Ayrılan Zaman ve Cinsiyet 

SORU 30 BOŞ ZAMANLARDA PLASTiK SANATLARLA iLGiLENME 
::E 

HiÇ BAZEN GENELLiKLE BAZEN GENELLiKLE 
~ 
...J 

iLGiLENMEM BU TÜR SER. BU TÜR SER. BU TÜR ÇAL. 13U TÜR ÇAL 
o.. o 

SORU 3 GiDERiM GiDERiM iSTERiM iSTERiM 
ı-

Sayı 1100 594 140 319 263 2416 

N Satır% 45.5 24.6 5.8 13.2 10.9 29.0 
:;",2 Sütun% 21.8 33.3 39.7 46.2 58.2 

ı-
Top.% 13.2 UJ 7.1 1.7 3.8 3.2 

.?: 
V'l 

3946 1191 213 372 189 5911 z Sayı 
u ~ Satır% 66.8 20.1 3.6 6.3 3.2 71.0 UJ 

~ 
Sütun% 78.2 66.7 60.3 53.8 41.8 0::: 

UJ 
Top.% 47.4 14.3 2.6 4.5 2.3 

:OPLAM 
Sayı 5046 1785 353 691 452 8327* 

% 60.6 21.4 4.2 8.3 5.4 100.0 

x2: 448.15 ; s.d.:4 ; p < 0.01 
* 55 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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"1")., 
j_ı t) bul-

culnrdan harclcetle, kı~ ö~rancilerin, bo0 zn~~nJ.arı ve im-

le .. -

rı oc5ylc;ıcbilir. Kız <:i )·snci1crin e:ctc'.:lcre oranla drı.ho. 

az çalı;ıyor olması, erkele ~~rcncilcrdcn galıgan~arın çn-

böyle b:Lr cinr:ı:i.ye t farkına yol cıc;mı:~' o b ilLe. 

Ailenin el:.o:ao::lik :·1urı .. ımunu c, __ ~ı.}c1cı.ynn top1:·ım ny-

J.ıl: .uslir ile 
u 

Aç ılcc5 '::r c t:i.n:~ ı.~a) :Ul te .si son [J:Ll1ıf ij ~re ne Ll. e-

1'"1ii1j_ı1 lJlO. Dt il·: 8 ~-:.:::·_1CL t ]_c~ _ _I4 D. O 1 Cll1 G :. ~:i]_ irni .:J __ ~·.··o. ;.J l 
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TABLO 14. 

Boş Zamanlarda Plastik Sanatlara Ayrılan Zaman ve Toplam Aylık Gelir 

SORU 30 BOŞ ZAMANLARDA PLASTiK SANATLARLA İLGiLENME 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

HiÇ 
İLGiLEN· 

MEM 

492 
70.4 
9.8 
5.9 

1793 
62.0 
35.8 
21.7 

BAZEN GENELLiK
BU TÜR LE BU TÜR 

SER. SER. 
GiDERiM GİDERİM 

104 21 
14.9 
5.8 
1.3 

578 
20.0 
32.5 

7.0 

3.0 
6.0 
0.3 

1"15 
4.0 

33.0 
1.4 

BAZEN 
BU TÜR 

ÇAL. 
İSTERiM 

61 
8.7 
8.8 
0.7 

242 
8.4 

35.1 
2.9 

GEr'-.! ELLiK
LE BU TÜR 

ÇAL. 
iSTERiM 

21 
3.0 
4.7 
0.3 

164 
5.7 

36.9 
2.0 

::?: 
<( 
_ı 

0.. 
o 
ı-

699 
8.4 

2892 
34.9 

~ P-------~~--~--------4-------~------~----------~------~ <.!) 

~ 
_ı 

>
<( 

::?: 

_ı..J 
ı-l-
,.. o~ 
o8o:: 
O o__,. 
ON"-
1..0,_ 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

1858 
58.2 
37.0 
22.4 

739 
23.2 
41.5 

3.9 

139 
4.4 

39.8 
1.7 

280 
8.8 

40.6 
3.4 

174 
5.5 

39.1 
2.1 

3190 
38.5 

<( ~-------~~--~---------4--------~-----------~-------------4-------~ _ı 

0.. 
o 
ı-

_ı _ı 

1-1-
,-olfl 
o o <C 
o oC:: 
~~<( 
,-N 

TOPLAM 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

Sayı 

% 

648 
56.7 
12.9 

7.8 

224 
63.1 

4.5 
2.7 

5015 
60.6 

288 
25.2 
16.2 
3.5 

70 
19.7 

3.9 
0.8 

1779 
21.5 

59 
5.2 

16.9 
0.7 

15 
4.2 
4.3 
0.2 

349 
4.2 

x2 : 65.15 ; s.d.: 16 ; p <0.01 

79 
6.9 

11.4 
1.0 

28 
7.9 
4.1 
0.3 

690 
8.3 

68 
6.0 

15.3 
0.8 

18 
5.1 
4.0 
0.2 

445 
5.4 

1142 
13.8 

355 
4.3 

8278* 
100.0 

* 104 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

g:U:ıi. top1:.1'i1 ny1ıJ.c. :::cliTL:ı 
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arttıkça düşmektedir. Plastik sanatları izleme şeklinde

ki ei;~ilim iBe bu gelir d:L1imlerinc1e gelir yUkseldikçe art-
ı t l c o •• .L. ~. ı··ı .. ı .. ı· 1( 

ma~-c ·ac ır. ......a,a.ece en t;s" ge..Lır c J_~_J_nı ou yone J.me uymr.:.ma~ı.ı:-

taclır. Tüm gelir di1i:.1lerinde, ııbazen izlecl:L':ini" bcüir

tsnler," genellilde izleelLiini" beli:ctenlerden % 15 dola

yında daha fazladır. Bu fark, bu tür Danatları izleme 

fırsat ve imkanı ile ilişlcili olabilir. 

Açıkö;'f;re tim Pa kül tes i öl1;rencil erinin re sim, hey

ke1, seramik vb. sanatlarla ilgilenenlerin anne ve bnbala

rı:n.ın ö{frenim dUzeyleriyle ilişkisine de bakılınıçı ve elde 
:ı 4.., • ı 1 r ••V • • , •• l O • 

eaııen verı_ er anne ve baJanın ogrenım auzey_erıne gbre 

sırasıyla Tablo 15 ve 16 'do. 1:5zetleıımi:;ıtir. 

Tablo 15 ve lG'da gr.5rüldü(~U gibi, arme ve babmıın 

B~renim düzeyi yükseldikçe, ••V 'l • l·· t•'ı ogrencı_erın pas ı{ so.natlar-

ı ·ı 'l '·''l'.. l 11- b a ı. gJ_~enmeme egı..Lımının aza.J_mo._,r-ca, azen veya genellikle 

bu tür sanat eserleri sergilerini grirr:ıeye gitme e;::ilir:ı1i 

.L. ı t " y ı • ··" • ,.. . • .., ı ar uma ( aa.ır. iDe anne ve oaoanın ogrerıım CLUZe.yı yu;,:se -

dı.lrç e-, bU +u"r SB· llr-1 t Ç"ll ı C:''<l'll 8.- ;~ı-nr.:ı }rR·l- J l J..,'"' ı· ".ı..e{{·ı· np.ı..,.,1a1r-:'lo. v _. ~·c.:;:.:_ L - '::{L C .-C - J.lU .\..C~ lı - .L .LlU. 1-) lı t::..::; Ci..-... i.I).J, C .... ""' 

tadır. Özetle anne ve babanın cj/irenim rJ.U:;-~eyi :ile Açıköi~re

tim JT'akültesi ö[trencilerinin plastik so.no.tlarla ilgile:mne 

egiliminin ilişkili oldu~unu söylemek mUmkUndür. 

Açıköğretim :i!'alcül te si öğrencilerinin edebiyat ( 

(yazın osno.tına) karşı olan eğilimini ortaya çıkarmak için 

mıke tt e 11 B0 ş zamanırn:z~ oldu:':·;unda, edebiyatlcı. ilgilenir mi

siniz?" sorusuna yer verilmiştir. Bu soruya alına:a ce

vaplardan örneklem grubuntln % 14'Unün (1495 kişi) edebiyat 

ile hiç ilgile.runed:L~~i, % 48' inin ( 3992 l:iş i) bo.:::; en roman, 

hikaye, şiir, anı vb. okuduğu, 9& 25'inin (2112 kişi) 

Jl ·ı 1 h'l . • ı ı " " c1 9' gene._ ı..<: e r.aınan, ır.aye, çıır, anı ve. o"cucLu;;u, /o unun 

(731 ki,gi) bazen kendi.:ünin bir yazı veya t:;>iir yc.tzmaya 

çalı§tı;'~ı, % 4' ünUn de gsne.l:LU:le bir yo.zJ. veya şiir yaz

maya ço.lı>:;ı tıJ;ı anlaçılrı:ıa.ktadır g Bu ı:-ıorliJU ijii;rencileı'don 

% 30'u cevapsJ.Z bıı~c.1:nuçtıl"" (Dkz. Ek-J). GörLLLcHf gibi, 

edebiyat la il~ilenmemG sshnG ve 1~lustik snnatlurdaki kadar 
(_)-



TABLO 15. 

Boş Zamanlarda Plastik Sanatiarına Ayrılan Zaman ve Annenin Öğrenim Durumu 

SORU 3 BOŞ ZAMANLARDA PLASTİK SANATLARLA iLGiLENME 
; 

::?: 

HiÇ BAZEN GENELLi K- BAZEN GENELLi K- <( 
..J 

BU TÜR LE BU TÜR BU TÜR LE BU TÜR 0.. 

i LG iLEN- o 
SER. SER. ÇAL. ÇAL. r-

SORU 11 MEM 
GiDERiM GiDERIM iSTERiM iSTERiM 

~~..J 
Sayı 1633 397 65 161 89 2345 

;::) <t:·- Satır% 69.6 16.9 2.8 6.9 3.8 28.3 ~ N>l!J 
o<ı::UJ Sütun% 32.4 22.4 18.7 23.3 "19.7 >-0 

Top.% 19.7 4.8 0.8 1.9 1.1 

..;:-cı::..J;::) Sayı 2836 1067 196 444 274 4817 
>-~::lz Satır% 58.9 22.2 4.1 9.2 5.7 58.1 ~>Ô::l .>= 
::l~~N Sütun% 56.3 60.2 56.5 64.3 60.8 UJ ~<(..J~ N Top.% 34.2 12.9 2.4 5.4 3.3 :::ı O N·-

o -..J 
Sayı 285 133 41 44 44 547 ::?: ::l::l ·- ~z Satır% 52.1 24.3 z O::l 7.5 8.0 8.0 6.6 

UJ <(N ~ 1-UJ Sütun% 5.7 7.5 11.8 6.4 9.8 
ıl!) 

~::?: Top.% 3.4 1.6 :o o 0.5 0.5 0.5 
z -cı::Jı ::l ·- ..J::l Sayı 243 149 38 36 36 502 z >-UJ 
UJ UJ::?!: ::lz 

Satır% 48.4 29.7 7.6 7.2 7.2 6.1 z >·- ~::l 
z UJ(.!) ON Sütun% 4.8 8.4 11.0 5.2 8.0 <( vıZ ~UJ 

·- UJ UJ::?!: Top.% 2.9 1.8 0.5 0.4 0.4 ..Jo ..J 

. ;::) Sayı 38 27 7 6 8 86 
~..JZ Satır% 44.2 31.4 8.1 7.0 9.3 1.0 
vı::l::l 
::-L~N Sütun% 0.8 1.5 2.0 0.9 1.8 
:::ı o UJ 
>- ::?: Top.% 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 

TOPLAM 
Sayı 5035 1773 347 691 451 8297* 
% 60.7 21.4 4.2 8.3 3.4 100.0 

x2: 180.50 ; s.d. : 16 ; p <o.oı 
* 85 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışmda kalmıştır. 
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l ,\Bl O lfı. 

Bo~ Lıııı.ıııl.ııd.ıl'l.ı~tik SJnJ!IJrııı.ı Ayrı!Jn /JmJıı H' ILıhanın Ügıeııin Durumu 

--
SORU 30 BOŞ ZAMANLARDA PLASTiK SANATLARLA iLGiLENME 

::;;:: 
GENELLiK 

HiÇ BAZEN BAZEN GENELLi K- <( 
..J 

BU TÜR LE BU TÜR BU TÜR LE BU TÜR 0... 

iLGil.EN- o 
SER. SER. ÇAL. ÇAL. ı-

MEM 
SORU12 GiDERiM GiDERiM iSTERiM iSTERiM -

~~..J 
Sayı 314 74 17 26 17 448 

~<ı:-- Satır% 70.1 16.5 3.8 5.8 3.8 5.4 N >(.!) 
~<(UJ Sütun% 6.3 4.2 4.8 3.8 3.8 0>-0 

Top.% 3.8 0.9 0.2 0.3 0.2 

' <( ...J ~ Sayı 3207 994 175 420 212 5008 <( 

>- >- ~ z Satır% 64.0 19.8 3.5 8.4 4.2 60.7 
'): ~ ~ ~~ 
u.ı ~ ~ ~ [j Sütun% 64.3 56.1 49.9 61.1 46.9 

~ N o <( ..J ::;;:: Top.% 38.9 12.0 2.1 5.1 2.6 :::;) N·-o -
::;;:: ..J 

Sayı 473 201 ·- ~ ~ 48 79 70 871 
z ~ z Satır% 54.3 23.1 5.5 9.1 8.0 10.6 
u.ı o ~ 
~ <( N Sütun% 9.5 11.3 13.7 11.5 15.5 

>(,!) ı- ı.ıJ 

:o ~ ::;;:: Top.% 5.7 2.4 0.6 1.0 0.8 o 
z 

<ı:c.i1~ - Sayı 667 316 70 109 93 z >- u.ı ..J ~ 1255 
<( ı.ı.ı::;;:: ~z Satır% 53.1 25.2 5.6 8.7 7.4 15.2 o:ı >·- 5~ <( 0 N Sütun% 13.4 17.8 19.9 15.9 20.6 o:ı t;;z~ı.ı.ı 

·- ı.ıJ ı.ı.ı:?:: Top.% 8.1 3.8 0.8 1.3 1.1 ...Jcı..J 

~ ~ 
Sayı 326 187 41 53 60 667 

u.ı..JZ Satır% 48.9 28.0 6.1 7.9 9.0 8.1 
Vl~~ 
~~N Sütun% 6.5 10.6 11.7 7.7 13.3 
oou.ı 
>- ~ Top.% 4.0 2.3 0.5 0.6 0.7 

TOPLAM 
Sayı 4987 1772 351 687 452 8249* 

% 60.5 21.5 4.3 8.3 5.5 100.0 

x2: 158.41 ; s.d.: 16 ; p <0.01 
* 133 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

ne L.~J5re edeb:Ly~~-tlc:. ilg'.:tcnıuc dcr·cccl.c:ci U:~c:ci:::;cJ.c: ele d.ıırul-
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TABLO 17. 
Boş Zamanlarda Edebiyat Sanatına Ayrılan Zaman ve Cinsiyet 

SORU 31 BOŞ ZAMANLARDA EDEBIYAT ILE iLGiLENME 
~ 

Hiç BAZEN GENELLiKLE BAZEN GENELLIKLE 
<C 
....ı 
Q.. 

iLGiLENMEM R.H.Ş.A. R.H.Ş . .I\ .. R.H.Ş.A. R.H.Ş . .I\. o 
ı-

SORU3 OKURUM OKURUM YAZARlM YAZARlM 

Sayı 177 1071 914 184 78 2424 
N Satır% 7.3 44.2 37.7. 7.6 3.2 29.0 
~ Sütun% 14.8 26.9 43.3 25.2 242 

ı-
Lı.l Top.% 2.1 12.8 11.0 2.2 0.9 >-·v; 
z Sayı 1018 2917 1197 546 244 5922 ·o ::.ı: 

Lı.l Satır% 17.2 49.3 . 20.2 9.2 4.1 71.0 
::.ı: 
~ Sütun% 85.2 73.1 56.7 74.8 75.8 
Lı.l 

Top.% 12.2 35.0 14.3 6.5 2.9 

TOPLM 
Sayı 1195 3988 2111 730 322 8346* 

% 143. 47.8 25.3 8.7 39 100.0 

x2: 343.66 ; s.d.: 4 ; p <0.01 
* 36 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

Tablo l7'de gBrlildli~li gibi kızlardan % 7'si, 1 

erkeklerden ise % l7'si edebiyatla ilgilenmemektedir. 
Kız öğrencilerin bazen roman, hikaye, şiir,anı vb. oku-
ma eğilimi erkeklerden % 5 kadar azdır. Örnekleme katı
lan kızların % 44' ü, erkeklerin ise jS 49 'u bazen roman, 
hikaye, şiir, anı vb. okuduklarını belirtmekted.irler. 
Ancak genellikle bu tUr eserleri okuma eğilimi örnekleme 
katılan kızlardan% 38, erkeklerde % 20'dir. Kız ö~ren

cilerin okuma eğiliminde erkekle:ı:-e. oranla ileride olduğu 
anlaşılmal.dadır. Örnekleme l:ı.atılan kızlardan % S'i, er
keklerin ise % 9'u bazen kendilerinin birşeyler yazıp çiz
di[~ini belirtenler, örnekleme katılan kızlnrın% 3'linli, r.: 

erkeklerin de % 4 'ünü oluşturmaktadıı". 
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en ccvr:ıp-

J.cti'Jn t or_ı ·.tlnı 

r:j:.·jne be 1 rı;n1c ieı·n 1J··ı 
-··· -' _; - ...... ""J.-~ .... -~- .1 ---' '....-~ 

lo 18 old e e<lilmüı tiı". 

TABLO 18. 

Boş Zamanlarda Edebiyat Sanatına Ayrılan Zaman ve Toplanı Aylık Gelir 

A:----------.-----·--·"-----------------.r-----ı 

SORU 15 

~ 

"::i 

SORU 31 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

BOŞ ZAMANLARDA EDEBiYAT iLE iLGiLENME 

HiÇ 
iLGiLEN

MEM 

117 
16.8 
9.9 
1.4 

364 
12.5 
30.7 

4.4 

BAZEN GENELLiK- BAZEN GENELLiK-
R.H.Ş.A. LE R.H.Ş.A. R.H.Ş.A. LE R.H.Ş.A. 
OKURUM OKURUM YAZARlM YAZARlM 

314 
45.0 

7.9 
3.8 

1413 
48.6 
35.6 
17.0 

139 
19.9 
6.6 
1.7 

737 
25.4 
35.1 
8.9 

88 
12.6 
12.1 

1.1 

263 
9.1 

36.1 
3.2 

40 
5.7 

12.5 
0.5 

129 
4.4 

40.4 
1.6 

~~------~----~-------+--------~--·----i--------r------~ 

~ 
<( 
...ı 
cı.. o 
1-

698 
8.4 

2906 
35.0 

~ ..J ..J Sayı 459 1540 837 254 107 3197 
- ı-1-tii 
..J ,_ 8 :<( Satır% 14.4 48.2 26.2 7.9 3.3 38.5 
=< 8 8 .~ Sütun% 38.7 38.8 39.9 34.9 33.5 
~ fE ~ Top.% 5.5 18.6 10.1 3.1 1.3 
<( ~------~r---~ı--------~-------+------_,r--------;--------1 ..J 
c:ı..0 ....ı ....ı Sayı 169 553 292 96 31 

l-l-Vi 
1- .- o <ı: Satır% 14.8 48.5 25.6 8.4 2.7 

88~ ~ ~ <ı: Sütun% 14.3 14.0 13.9 13.2 9.7 
.- N Top.% 2.0 6.7 3.5 1.2 0.4 

TOPLAM 

Sayı 76 144 95 27 12 
Satır% 21.5 40.7 26.8 7.6 3.4 
Sütun% 6.4 3.6 4.5 3.7 3.8 
Top.% 0.9 1.7 1.1 0.3 0.1 

1185 
14.3 

3964 
47.8 

2100 
25.3 

728 

8.8 
319 
3.8 

1141 
13.8 

354 
4.3 

8296* 
100.0 

Sayı 

% 
------------------------------------~-----J 

x2 : 67.48 ; s.d.: 16 ; p <0.01 
* 86 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadiğı için analiz dışında kalmıştır. 
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'1i.., ı· 1 r··i le "'1 '"1G ·" .• ~' • • -· 1 1 . ' ' .. ' ' l ' 1. S: ,,~- ·JJ..1l -c.u.i;J.ILL oc :~:;:'t:Cıı () .renc:ı.. .. crJ_n gcoı.ıc:lliL:le ailc-

le.r:Lrün tc-1J1cun cı.','rlıL r.·J,·c:li:cJ. 'JYtJ l•erı "'r· -'--'·ı·····ı ·"-~ :~ .. ~-., ı-~ ·t 1 ~ <-- ~ ~:.:/cı ~....... lı U :... ' \.,l_L:.~l:..L j':...cl G[:';O-

J-~_··'ı __ l_G·11C'.t' e ··ıın]__-·L_y•]_-_'L 'ıJ_.·l.J::" r1 ',.·'·.·_:· .. ·.-·L'•.· .. _.•,ı--ı·l'' ., - " ~ - ~ - -..-.. - ~ . v o _Ll11C"l c~ ı ~:·~ı cı. rı.L r:u} ı J_1~1r~~ 1-cG cı. cl JJ.: • 

l ··ıı-·~<·.·--e·t·' -., ı,.,.,_,_. • ••. , • ' • • , • . ·1.c.:: .:.":. .. ·:,_~~·L·L.· ·:; .. ~..nı J..' c. .:.ı.. u .Lv G:Jı O{~;:rcr.t.cı .. LC1"""]_rııiı e -cc.;lJ~L(·~rrı-cD. 

olo.n e(;LL:Lrü ilc3 o.n:ı::ıc ve ly;_!Kmın c),sı·erı:iJJ ~-~Uyen:Ln:Ln 1x<.~ın

tırnıı.ın ne oldı..ı,).-1 üzecinde d.e du.r'L-Üınu::.;tu.r. Bu ko:nı.cJ.a elcl.e 

'"'·· _.;_, l ... G-<'1 VG".'ı."il'-''"' m:_.,_ 1ı" .• )]_Q 19· v:-~ 20'a' .. '- ' t• "' ~~ -- "'-'- .ı..:_, - . G OZG"C.LGYlL1.lf) J • .r. 

Tablo 19 ve 20 ine elencli:').nde, annen:Lı-ı 1.5 · · nim 

düzeyi yükseldikçe edebiyat ese.rlcrLDi okuma konu3und.a bi-

.raz artma olrmJ.'::lo. b:Lrli !:tc, anne ve b:::. banın (j :reıüm dü-

zevi ile bu konuya du7ulan ilgi crssınd.a açık bir iliQki 

Bu durum, edebiyatın ilgi-

do.lıa az ilişkili h~J- unım::sı:na bcı.ğlı olcı.l)ili.r. 

b O i] Z 2.1YL'111-

larında el scı.n.atları ile ilgilenme e/1;ilirnlori haldeında bil

gi ediıı.me].c amacı;yla Ci}~rencilcrc uyguıcınan nn1.c:e tt e ııBoş 

::-mrımnL:u:-ınızd2., erL:e.l:.s eniz dokuınc~, oyr,ıa vb; J.mdınc:anı z 

ru ,:::ıı:ruz? 11 ş eldinde bir ;:oruya yer ve:ı:ilmi~; tir. Bu soı~u

ya alınan cevo.plarda, (5i~reııcilcrin % 62' s:Ln:Ln ( 5176 lc:Lr}i) 

l'ıı·,·.~·' zn_,•-,rı',_:ı-.L1 '1"\rı;Aı"Ci\cıı::.ı ';'~ ıeıwrııı·Lı (J5'-'ı:; l;ı",:-•i) ~,.,,,ıc:-l'l bir za-- ._.... _..., Lt~ --lh ...... .._ i.:::ı ' 1 v ..,- -J.VL .. - .. .././ .ı.- "}- <...t..J..r_ l.-. . .JC. 

... • ~~- ·--··] :·. c:/ 13 '- :·. r-L·ı "' ı.·"'·) ,, 8 -,., .• -J -, -1• ı.rl cı p,.,, . .,..,-.1 '"Yı.,.,-liı,3.J1 'i..:= .. ,yl.LC..l: .. ~ı, /0 l1L111 \- ...ı...\...JJ_ .t.\..lı_;}J- tS·-.: .. :.l ...... ~.~- .!.':.._ı .. .;. u•\J.Lı.t.ı..l.- .:...~~·· -'-

dı~ı ve % 6'sının (479 kiQi) boş znmnnl~.rını bu tür faa

liyetlerle geç:Lrdi o.nlnr:;;:Llma.1ctndıı.', (Bl:~. El:-J) o Ge:ı:-ıel 

olarak el sm-ın tlnrına hi'] ~::-;;:o .. man ayı:-cım:u:ıcı orr:m.J_.nın yU\~-

.se k oldui~u söyleı1G b:Ll:Lr. Bas;lm bir anla tımln Açıkc5Li;re

tim :f!lakLil te.si öii;rencil,2:c 7 ıün son sı:nıfta olanJnrın her 

besı ki:}idc::n üçü bo~> zc~mı.uılnrında el s~uıo.tlnrı:n.a zo.r:n:n 

ayırm:ı.maktadır. 

El sunatları ı. 1 c i -L rr ı' l 8· ı:ıı·ı·ır:ı 1·1i ll C ı· .l ... J ''·i '.T "' t e \:.., -~·o -->~ ... Ç •. -.... ·'·"-·iç gÖl'""" C 

fn,.r_:_, __ lı olı•ı) olıYı'·ıoiı.~;.ı '~" -L'rıee 1 c,•-ır-cj H ve h . .l t~onu ilc' ilr_ül:L. - ...-.._ • .A,._L • ~(~, • (..)- ,.(.:...(. • --.J _._ .• .-J ..•..• I. -.,, :J . .J J .• -- • .- ,, 



TABLO 19. 

Boş Zamanlarda Edebiyat Sanatına Ayrılan Zaman ve Annenin Öğrenim Durumu 

SORU 31 BOŞ ZAI\1ANLARDA EDEBiYAT İLE İLGİLENME 

~ 

HiÇ BAZEN GENELLi K- BAZEN GENELLi K-
-< 
....J 
o.. 

İLGİLEN- R.H.Ş.A. LE R.H.Ş.A. R.H.Ş.A. LE R.H.Ş.A. o 
f-

SORU 11 MEM OKURUM OKURUM YAZARlM YAZARlM 
1 

o:: O:: ....ı 
Sayı 348 '1128 543 235 97 2351 

::::> <(·- Satır% 14.8 48.0 23.1 10.0 4.1 28.3 ~N'<..? 
o<ı.u Sütun% 29.2 28.4 25.9 32.1 30.2 >-Cı 

Top.% 4.2 13.6 6.5 2.8 1.2 

4:-<....ı::::> Sayı 660 2348 1231 400 188 4827 
>-G:i=>z Satır% 13.7 48.6 25.5 8.3 3.9 58.1 ·:;:: o::>~=> 

UJ =>o:: ON Sütun% 55.4 59.1 58.7 54.7 58.6 ~UJ N ~<....ı~ Top.% :::::> O N·- 7.9 28.2 14.8 4.8 2.3 
cı 

:::?ö ....J 
Sayı 92 244 150 ·- ::::>::::> 49 12 547 

z ~z 
Satır% 16.8 44.6 27.4 9.0 2.2 6.6 UJ O::> 

0:: <ı:: N Sütun% 7.7 6.1 7.2 6.7 3.7 ı<..? f-UJ 
:o 0::~ Top.% 1.1 2.9 1.8 0.6 0.1 o z -
z <ı::Jı=> 

Sayı 76 221 151 37 18 503 UJ >-UJ....l::> 
z ı.u~=>z 

Satır% 15.1 43.9 30.0 7.4 3.6 6.1 z > ·- 5 ::::> 
<( ı.u<..? N Sütun% 6.4 5.6 7.2 5.1 5.6 V'lZ~UJ 

·- UJ UJ ~ Top.% 0.9 2.7 1.8 0.4 0.2 ..Jcı....ı 

• ::::> Sayı 16 33 21 10 6 86 
~....ız Satır% 18.6 38.4 24.4 11.6 7.0 1.0 ~::::>::::> 
~~N Sütun% 1.3 0.8 1.0 1.4 1.9 :::::> o ı.u 
>- ::;:;:: Top.% 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1 

Sayı 1192 3974 2096 731 321 8314* 
TOPLAM 

% 14.3 47.8 25.2 8.8 3.9 100.0 

? x-: 34.49 ; s.d.: 16 ; p <o.oı 
* 68 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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TABLO 20. 
Boş Zamanlarda Edebiyat Sanatına Ayrılan Zaman ve Babanın Öğrenim Durumu 

SORU 31 BOŞ ZAMANLARDA EDEBiYAT SANATI iLE iLGiLENME 

GENELLi K- GENELLiK 
~ 

HiÇ 
BAZEN BAZEN <( 

_ı 

R.H.Ş.A. LE R.H.Ş.A. R.H.Ş.A LE R.H.Ş.A ı:ı... 

iLGiLEN· o 
OKURUM OKURUM YAZARlM YAZARlM ı-

SORU 12 MEM 

~~_ı 
Sayı 65 223 94 36 31 449 

::ı<·- Satır% 14.5 49.7 20.9 8.0 6.9 5.4 N''-' ~<(W Sütun% 5.5 5.6 4.5 5.0 9.7 0>-c:ı 
Top.% 0.8 2.7 1.1 0.4 0.4 

c:l:<...ı::ı Sayı 701 2456 1230 449 188 5024 
>-~::ız Satır% 14.0 48.9 24.5 8.9 3.7 60.8 '): ~>~::ı 

w ::ı~~tj Sütun% 59.3 62.2 58.6 62.4 58.8 
N ~<ı: ...ı~ Top.% 8.5 29.7 14.9 5.4 2.3 :::ı O N'-
o 
:E 

_ı 

·- ::ı ::ı Sayı 118 404 232 85 31 870 
z ~z 

Satır% 13.6 46.4 26.7 9.8 3.6 10.5 ı.ı.ı O ::ı 
~ <t:N Sütun% 10.0 10.2 11.1 11.8 9.7 '" ı-w 
:o ~~ Top.% 1.4 4.9 2.8 1.0 0.4 o z -- <t:J-ı::ı z Sayı 197 575 347 89 48 1256 < >-w ...ı ::ı 

ı.ı.ı:2;:JZ 
Satır% co > ·- ~ ::ı 15.7 45.8 27.6 7.1 3.8 15.2 

<( 
co w(.!)ON Sütun% 16.7 14.6 16.5 12.4 15.0 vız~ı.ı.ı 

·- WJ ı.ı.ı ~ Top.% 2.4 7.0 4.2 u 0.6 -lo _ı 

' ::ı Sayı 102 290 195 60 22 669 
r.:J...ız Satır% 15.2 43.3 29.1 9.0 3.3 8.1 
vı::ı::ı 
~~N Sütun% 8.6 7.3 9.3 8.3 6.9 
:::ı o WJ 
>- ~ Top.% 1.2 .3.5 2.4 0.7 0.3 

TOPLAM 
Sayı 1183 3948 2098 719 320 8268* 
% 14.3 47.8 25.4 8.7 3.9 100.0 

x2 : 37.74 ; s.d.: 16 ; p <0.01 
* 114 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 



- 85 -

''J' e i' ·i l e.r l1 ::ı lJ J o ')l ı (~ ,o; r': '·' (: ·1· ··ı ""'lJ'" ·i ,"'/ ·! ... : ,., 
-- ..... -·- • ~ ı ··- .:..._ -·•· V .) •· . ..ı ,_.~ 1; •..• ' .••. l. !L . .o •• '/ !; .J ..• !. 0 

TABL021. 
Boş Zamanlarda El Sanatiarına Ayrılan Zaman ve Cinsiyet 

SORU 44 
BOŞ ZAMANLARDA EL SANATLARIYLA İLGiLENME 

:?C 
HiÇ ARADA BiR GENELLiKLE BOŞ ZAMAN. <C 

....ı 

ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. 
o. o 

SORU 3 AYIRMAM AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRiRiM 
1-

Sayı 158 832 977 425 2392 

Satır% 6.6 34.8 40.8 17.8 28.8 
N 

Sütun% 88.7 1- S2 3.1 53.6 88.8 
u.ı 

Top.% 5.1 .c 1.9 10.0 11.8 
<.ll 

54 5912 z Sayı 5015 720 123 ·-u ::ı:: Satır% 84.8 12.2 2.1 0.9 71.2 
u.ı 
::ı:: Sütun% 96.9 46.4 11.2 11.3 cc: 
ı.ı.ı Top.% 60.4 8.7 1.5 0.7 

TOPLAM 
Sayı 5173 1552 1100 479 8304* 

% 62.3 18.7 13.2 5.8 100.0 

2 X :4908.65 ; s.d.: 3 ; P <0.01 
* 78 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

C.:'.''l'l<':t-1 'l"r"lJ1a zrı t'il''1r "''Tl 1'"!-ıl'''I~ırıJ "'ı·-·r}'l r•o 1c })'Li .. ~ .. ·.,rL'·.'.' ' .. 1ıJ·_··l~" 01''f'_.,-.,·_ıdP.··, ı.).,,.,._ .. , --'·. -· . . ..... l '- -- ~-·'",/ ..l.. ·-'-"'V •-• . ~~ '·--- .... '..:1 ...... t- ..._ - • •- '"" e::c-

kc: klerden oluşttı_:·.u anlui;::ı l.mnktr::.dı:c. :Jnıclclcmc tJ.lan 

kız ~~rencilerden% ?'si, erkek ~~rcncilcrden inG % 05'i 

el rJ~-::.D.n tlcı.rı ile ilgi 1r::nmcdi :~·:ini bclirtm:U} t:Lc. 1ü c;r:umt,.... 

J.arıylo. ilc;:Llcn~:n cenc;l1:Uüe ve bazen 2;:::ıı;ı:::ü1 ayı:cdJ .. :,;ını 

bclirtcrı c5Lf;rc:nci1erin yincı ço?,';unıu:'u. )u.?;l~:\rdır. 

le bu oorulnrın çup-
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TABL022. 
Boş Zamanlarda El Sanatiarına Ayrılan Zaman ve Medeni Durum. 

SORU 44 BOŞ ZAMANLARDA EL SANATLARI iLE iLGiLENME 
~ 

HiÇ ARADA BiR GENELLiKLE 
<( 

BOŞ ZAMAN. ..J 
0.. 

ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. o 
1-

SORU 5 AYIRMAM AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRiRiM 

cı:: 
Sayı 4394 1370 1023 448 7235 

~ <ı: Satır% 60.7 18.9 14.1 6.2 87.2 
~ :;:) 
LıJ Sütun% 93.2 93.9 cı:: co 85.0 88.3 

:;:) Top.% 53.0 16.5 12.3 5.4 o 
·- Sayı 775 182 75 29 1061 z 
LıJ 

Satır% 12.8 o ..J 73.0 17.2 7.1 2.7 
LıJ > Sütun% ~ LıJ 15.0 11.7 6.8 6.1 

Top.% 9.3 2.2 0.9 0.3 

TOPLAM 
Sayı 5169 1552 1098 477 8296* 

% 62.3 18.7 13.2 5.7 100.0 

2 X :78.28 ; s.d.: 3 ; P <0.01 
* 86 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

cilerde ise, el S;.:m~lt lcı rı no. ilgi o:L~:ı l:L ).Il evli '1 ocı.ılclulDr

cl.G nrttığı, il::::;':nin de C"i.ili_ ı:;oc,~.tr:nıy;-1 .!.n::.rı cn:'ttı') n:,ılnJıl

nio.ktadır. 

' 
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ı'"'etj_nı 
r l ' 1 · · ._, · ] · · · 1 t ~ .ı:'rorrarnınn -ccıyı·c ı o ·:r·encl erl•·ı ooor p·ıır/ro 0 "''F' "lL'I' O ~J · ... J •• ...... • .,. _ ..... .,_ .ı; ' C) \..<\~.-..ı~..... ı...Jl-.... ı. .. ı:..... . ··~ 

ve el s:.~:n.atları ile ilgili olarak e[lilimlerinin ne yönde 

oldu :·u ve bu ei.i;ilimlerinin:i. bnz ı sosyo elc.onomik gc5ster

ge1ere göre ne yc5nde de,~Lişti · J ince le:cımc;re r,;alı;:;ılnuş tır. 

Bu lnsımda yer o.lun ineelemenin <:5{~rcncilerin cLu1cı.n fnali-' 

yetlere ~!;nrıınn ayıı~mcı. ve bo::-ı z.n;ncı.nlarının bu fcı.al:i.yetleı~ıe 

de{~crlenclirilmesi o.çısı:ndan bakılmo.ya r_;alı~}lldı·_~ı \)::.etle 

ounlara yer verilmelidir: 

öLcrerıc i leı':L:c:ı::Ln O'DOl"'U %37 ,_ 

orcı.nı ile, örgün yükoelı::ö[f;renim (-5,:{;rencilerinden do.ha f::ızla 1 
1 

1 .-.-:ı+ ılaiH"":l l.- yoı·ır~~~ 1 .. +n Old- ı >J•ı ·1 'ou 1'""1 c~ınıC1 "'-:"i 1 ""ı' 0 0 ""'lJ ·ı (-,'"rı-.:-·~ \Te ·-.ı· ·ı rol'] ·'•-L'- u • c. u.l'" Cl .• ac.-.1\. v<- ,, L,r_:·,.__ ~··- ,_., .l cc:. .. ·• • .. ; J. ... -<:U. u. v -J. .. c . 

cevap1ardan anla:;;ıılnı.B.ld:::ıdır. Bu falcUl te ~);:~reı-ı.ciJ.eri a:ı:·o.-

Dııı.da spore olan e,CJ;ilim erl:c ~:leı~ aro.~n:ndo. daha yD.~n_:;;ın ol-
,...'1 ı >"', N ·-~ '7 l , ~ lr ·'- ' i • ._.. u.u~_:,u <~,:.;~,--ef:ı.me ,_ı:;ec ı.L. 

c\.en y~'.rır:nndan fo.zlası mUzi)dl:: dinleyiei olcu:'[ÜC ilc;:i.lcı11ne~cts, 

çalarak ya do. sUyleysrek mUzikle ilgilenenlerin oranı faz-

la c;c:irülmemektecUr. MUzilcle ilgilem:ıe cinsiyete g(-5re kız

lar arasında yaygın bir e~ilim göstermektedir. Gelir dü

zeyinin mUzik dinlemeyi arttırıcı bir etken oldu2u bulgu-

lar o.rafnnda yer almc.k·r'. ır. Açıkö{~retim :D'o.l:Ulteıü öit~ren-
c:i_lerinirı so.lınc, plast:Lk ::ı,_-:ı.nntl::,rı ile (,TG.ZJ.n o.lanına olan 

ilgileri bu sana tla::cla yapo.rak de,:_;iı daho. ç o le izleme şe .\e

lindedir. Onların bu ~3:'.no.tlo.ra lr.atılmcu::ıını engslleyen 

etkenler, ya :;ı anılan r;: e-;.rre, ekonomik· gUç ve anne bcı.bnnın 

ö:renim dUzeyi olarak aragtırsada ortaya çıkmıştır. Ancak 

ı ı . ] . - . ,, J ·ı 
yazın o. anına o an ı .gı dı cr so.nac_Bra öre bi:;naz daha 

:farklı olabilmeJctediT. Açıkö,:.;retim J!'o.]:.:Ulte::ıi c:i(;rencileri 

oalı.ne ve plastik so.ııa tle.r ile olan iliişkiEdnde c5rıemli bir 

di.:2cr et 1.~eıfcie b(:ilc;esel fnrl-;:lılJ.klardan lcTyncdcln · . .mcıJctad.ır. 

Ulkenin bo.tı bölsel~rino gidildikçe bu sanatlara olan e~i-
lim do,~~u bölgelerine ormı1o. artnw.lcto.dır. CinEı:i.yet aç:ı.rn:;.

dnn lazların bu rıenct1ara daha eğilimli oldı.ı.::;u :::ı<·iylcneb:i.li

lir. Aynı durum el s2.:n.ntlnrı iqin de gc;;;erlidir. BC}şka 
deyü{Le kızlar el sc.mc.t lct. rJ. ne ererlerden c1c.ha c.::;ilimliclir ler. 
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Ayrıca evli o1rın1ı:.ı.rJ.:n bc~ 1 :o:c1cı.r::::. orr.nıla el CfJ.Datları.na boş 

:"cmo.nlD.rıncla kayı t;::nz Lald.JJclru·ı gözlertılcn.rni;,;ı tir. Bunun 

":,ranı rnro. evli ç.oc\Ü:h.ı1ar do. evli ']ocu.lc.cn.ızlcı.:•:'C\ g15re el 

~~J(l.lıotJ~rtı~ıı-ıa dcıi1a az zc1rnaı1 D.3rı:clnD.1~.taclıx~ıc.tr. 

Bu kısımdc;_ kitle iletü::im Ccrctçlcn·ındon yarcı.rlan-

. . cl .. 
ıç cxa[Jlll e o enc:ilc;rin, bu o.raı;lardun ne i:r1dar DLLre ile ve 

ne sıldıkla yurcı.rlmıcb .. l:ları, ne tUr konu veyo. progr2.mlara 

yi5neld:Ucleri ince1enm<3]·:tc:di .. r. Bıı. amo.ca y~ir;.elik olaro .. lc veri 

toploma arocındn film, tclevizyonda haber izlemeye, gazete 

ve dergi okuma,ro .. , radyo dinlemeye o.yrılaıı zarın:,-w, bu zamn

nın ne sı klJ .. kta olclu_·~u::ıa ve en ç ol~ t'Lirlc~rin tnJdp cd:l.lclii;;i-
. ı· ' . 3"" ? -~ ., C) 3' 9 40 ne ı ışKın ~, ~J, ~o, • , . , A l o~' 4 r .. 5 ·o~' o" "''o .. L, .. L1l "" '~"' 

l+ _,_ ' ' V ' o 1-' .. ...l. W,_;_<..~ 

yer verilmiştir (DJcz. Ek-2). 

İnsan dUşUnebil~~ ve dUştindU1UnU karşısındakine 
:::ı.nlo.tnbilmedc;ki UstUnl~i~'_:;Li ile kurdu!;_;u ilişkiler ve ile

tL;ıim ortamı içersiride v::u·dır. Onun bu vo.rlı'';ı, toplum

sal yaçamın tc:mc:li olmuJ:la birlikte, duygu ve d Unce 

oJ .. ışvcri:}i et~dle:;:;ıir:"'LLndc a~Jcı.l ö,:;;;edir. :Su nc:denledir ki, 

insan bir di~er tUrcleşinin dUşUnce ve duygu alıoveriçini 

lnsı tlo.nıct ve gen:işletı::ı.edr:: etleili olarak yar}am lJi,;üninin 

beli: .. 'le:nmeıöıinde ka('?J.ınlmo..z bir unsurch..ıı". -• V 

Inı:Jctnot!;lıırıun 

karçılıklı etkileşimi, bireyin yaoa:ntılarının zencinli2i, 

;:t'''G ·[·ı· l Gi1 q.; f'ılr·"G ve 1rara t ıJ '"Il rı '1l e nıJ rı rııı.. \'ol~ lu ~~-u "Lle o·-j (le-v _,_ ) -· ~ - ~ ...... -!... L.:ı u -- ı...-~. - ......... .ı.. _.._ --.~~ ~ ....... -- ..ı. ..: -- , . ..J · - - .... :::ı- ..-. 

re k lmrmc.u:nk bir hale bUrUmnUs, bc)"~.rlcliklc cl.. e birbirini 
V ~ V 

c: tLL le me siireci ve o.rc1ıııdan ce le n ele ·_·j_çim hızlD .. nınıg tır. 

Ça:~:;ımız bu tUr de ·;iş:Lrne örnek olarcı. k c1:5rıt cr ile bi 1ir. 

sj_rngc ile an-

lamların hızla ve çok geniş alanlaro. yayılmasında kitle 1 
iletişim araçlarının katkısı bUyUktUr. 11 İletir}im tekno-

hi;bir teknolojik gelişme, 
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teknoloji buluş yaşam biçinini, bireylerin bilinçleılliesi-
ni ve 

1986, s: 19). 

"İletioim iıwam.n tUrsel :;zelliiti olan toı->lums:::ll-
laştırıldı2ının bir yansı~asıdır. Dö~al ortamına uy~nlan

mcı.yı dolaysız ol2rcı.k y::ıpmo. durumundaL.i di,'; er ccmlı tUr le ri-
. t ' 0 

• d '' t ı ı 0 f ' ı '·' V nın · ersıne, ınsan, o,,;a or ann ne [LCl ır·G ıno. o. ra, Do,:;uga, 

gc5lleri, dezinlı:::re •. vb. uyurüanmo.k için 11 ko.rtaıvı olnıo.k, 
11 bo..lıJ;:" olmcı.k z on.:ırıda l·;.ctlmo.mış; bunu toplll.mso.llaryirlığıy

ya yapmı::;ıtır" (Oskay, 1982, s:310). 

Dil artı'~: sözel olarak insarılo.rın aı ... cı.sırı.da ile-
t j_,~}il11~i 

lo. ra aktarmo.do. c;c5rsel, yo.zı:nsal ve ı::;ıı t ss 1 oln:ccık çe~~ıi tli 

biçimlerle işlevi3el olr:ıo.ldo..dır. "Eskiden a,:[;ızdnn a:~J.za, 

b . ı ı ' d . ... . . l t . ·ı b . ı . b ı ır .ın.1şo.ı:ctan ı:::;erıne J __ e -J ___ en ı gı, yazının u umnasıy-

la kitaplar aracılı,:~ınya o.l:ta.rılmaya ba§lanııştır. Matbaa

nın geli:;ınesi ve oku.ma-yazma bilerı.lerin yaygınlaşması, bu

glinkU karmarpk sanayi toplumunun tabanını. olwzıtı..n:nn bilgi 

alışverişinin orto.ya çılcmaı:ıı.nı sa·;ıamış tır. Bugün uyo.zdo. 

c.;ezen uyP;ulo.r aracılığıyla dünyanın b.or yeri b:Lrbiren ba/l

lanmıştır; herho.ngi bir Ulkede olan biteni do.ki.lccılarla so.

yılabilen l::J.sa bir süre içL-:ıde b'Utün di...inyo. ö{i;reııcbilmelcte

dir''(Cücelo~lu, 1977, s:308). Böylece bireyler edinaik

leri bilc;:j., beceri ve ya')O.chl::ları toplv.mso.l de(U.::;ıimle hem 

kendi kuşaklarıno., hem de gelecek kugaklara o.k·~aro.caklan 

birikime sahip olurlar. Sahip oldukları bu birikimlere 

ilişkin ortak dUc;Unco, duygu ve inanı;;lar oluTtur.1r ve bun-

lo.rı paylaşırlar. Böylelikle toplumı::ıal yaçarndz.:ıJ:i insan 

var lı ··:ıno., birlikteli k, fıUre!;:lilil-: kazandırara k, kUl tü

rünü pekiştirir ve iletişim yardımı ile (bireysel ya da 

toplumun temel dü-
zenleyicis'i ko:nwrıuno. u1o.şır ... 

İşte bu noktada insano unun en bUyük yardımcı~ 

sı olan ileti:]:irrı ve kitle il~-:;tiqim aı~nçları :ö.nem lmzan-
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mo.kto.dır. Öze tl e bile; i, dU ·U ne c ve tu tumlar (davranışlar) 

bu araçlar yardımı ile kolayca artarılabilmektedir. Bu 

lan ileti;:;ıirtı sUreci, bu. lmz yeni boyut vo alanlarda kitle
•re ·y··.1~lı"lrt··-. c""\l"Y'e''! .. j-.., ~ır::ı·t~w-i (r:1"'S·'"'.:ı) ''l"rl ile v~ı,~·ı -ı-· ,'J · ()l t; ''- ll. o J L i.)·- ı~ . .:...L..; .LJ -~ ı\:;., <.cJ. <.L_c.c _ - , ""- \.::l_ \ •.•• 1_-

rel: bir ilişki içersinde dsf:ildir. Direh: oln1o.yan, bo.şl·::a 

bir o.nlo.tımla yl.iz-yt.ize olmayn.n, bu ili::ıld yUz-yU::~;e ileti

şime yeni boyutlar getirmiştir. Birbirinden baJımsız gok 

geniş kitlelerin, kitle ileti0im araçlarına açık olmaları, 

onların bilgi dUzeylerini, duycu, dUryUnce ve davrnnıçln-

rını etkiliyerak yUz-yUze ileti0imden ayrılan bu ·yeni bo-

yutun r.1erçevec;ini olu·3·~urr.r (Aziz, 1982, s:48L 

M8 rkezden geniş alanlara yayılabilme olnna2ı açı

sından kitle ileti')im o.rn·c;larındm:ı. radyo vs televizyonun 

önemi bUyüktUr. Yeni1ik1erin benimset:Llme::.ü, rJ:Lycu:ıal: et

kileme, kamuoyu yara. tmo., tv tum ve davram_ ş c1e{;ü;,d1c1ii;i e )c
de etme, e,~i tim ve bilgi-beceri b:ızo.nr;ıamızda bu ar::ıçlaı~ın 

gücü tartışılamayacak boyutlarda~ır. 

'- Pilm, radyo ve televizyon i::-ısanın 11 görme 11 ve 
11 iŞi tme" yeteneklerinden yara.rL:rnarak kcn.cliıüni YI:Hlilernc-
0 l. VG "'e lı" S . .ı_..: ~'+mr' e<ı· 1"" ........ ,. r,r.:ı,~(·n-···ı]_o -,..ı·ıı c"le"" :..:~~c::ı-..,i GYıo"ı" rr:ı"" aı· l.ro'·ıı.ı ü -,_s-. ~lıJ..l..;.;ı.:.ı' UU·j <JLc: .... c;., .. I, .• Cl.l l .. ,::,·.l. .. L"~J.~ ·'·''-"" '- L • .<.-

larındo_ geniş ufuklar açan telnük gelişme leedir. Bu açı

dan, bu araçlar oldukça de1erli kUltUr nimetleridir. Şüp

hesiz ki bu araçların e11andirme, amaçsız zaman ceçirtme, 

toplumda. olumsuz davranışları benimoetmedc de etkilili~i 

söz lconusudur. Eistein'in de dedi,;i p;ibi zaman ;;mman ıımü-

lr 8 rrıı·rıe·l 'l Y'Q C J ro r 1) rı ·ı l• r "'~ Z ''l c;• 0 ~'' l f1 r 11 cJ 0. ~-1"'11 ·ı -I-U 0 lı-rlc·l ,., (1.., kul la· -.:.~. ;.;,.l~ L ... _ •.j--C..l ' \_;,_ ı;,::.,>_.L L. ... ,,~I.C!.·;,;--'-~, ... :.:- _., __ l; ~.J .{..ı.. .. {..~ .. i..,l,. .:..-

nılabilmektedir. Oysa bu araçlar no denli mUkcmmol olur

sa olsun onu -yine kulleman ve hatta belirlenen amo.ca yö-

nelik olarak kulJ.arı.-::tT:.ın in,san oldv.r;;u hntıı~cıo.n çıkc.rılma

mo.lıclır. Bu nedenlecl:Lr ki ı film, radyo ve tc3lcvizyon gibi 

J · - · . .-·..:...·' ır.-1'"·-~-.. ..., ve bo"' "''"' ... ,.,.1 o:ı .. :',e·,-.,~e-,.~,,J·r··,·e nro.ç_8.J."'ın E:,:;ıwın,., .~·-d .. ·.c.Ll.ı.L1u. " '] .:.ı •.. ,LluL .l;:'_:,"J..L·,.U.L ... ,,ı-· 

o.rn.cı oJ.maJctcm c)te zevlc bozucu, toplum clc>;er:Lcr:i..ne ters 
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leri diealize edici ve ruhsal dengeyi bozucu yayınlarda 
bulundui:;u da g(-izlenmektc:c:lir CI'ör, 1966, s: 67). 

En gerriş yı?.::ınlara rad~rodan fjr5rUntü i..i st ünli . .t·;u 
ile seslenebilme olanatına sa~ip olan televizyon, kitle 
iletiJim araçları içerisinde en yeni ve etkili alanıdır. 
Bugün televizyon gerek C'.Linyadrı, gerekse Lilke.m:Lzd.c~ inzan
ların, yı8ınlarını çeken ya da de2erlendiren bir araç ol-
l'tl.U,"' . .,,.+u_-i1 • E~lıe~,..··dı" r·1·-~.,G e:-~.; +ı-·1........ 'lı~ 1JrıY· ""T''.L-~1~,.~ ... ro ı· "ın---... ··1 ı .. ~l""l1a ı·"' ~ v <.:.ı -.l..L • ü;;' i:::!:ı- "·'· <.:::' .L <:tk,___ ' c a<.::: '<... J .. c>.HU._.Ll, · ·:::-

levine sahip olan tclevizyoruJn çeşitli programları bu iş

levlerden kimini a,:[;J.rlıldı, ]<::i,~:tiıı.i de de,'fiçilc oranlnı~da i
çermGktedir. 

Farklı yönlerden Gelen, farklı yao, cinsiyet ve 
me sle,':e sn;.ıip ld.şilere yi1ne lik yayıı:ün.rıyla go le gGnic;ı bir 

izlc:yicisi olan televiz;y-on ulaşılması l.colo.y bir ura:)tır. 
Gazete gibi gidip alma, sin2ma gibi e;j_tme ve yo{;üh dikka

ti gerektirecek zahmeti yoktur. DUtmeye basmak ve kanal 
aranmlctan (çok karı.o.llı ise) ba,şh.:aca zahmeti :Tok denile

bilir. Televizyonun ö::~ellilclerine özetle yer vermek ge
rekirşe, tüm topluma. (toplumlo.ra) seslGnebilir, fnzla 

zo.man alıcıcJ.ır, insanları uzun sUre hareJcetsiz bıro.ko.bi

lir. Her ortamda (Işıklı-ışıksızı ortamlar veya sesli
sGssiz ortamlarda) izlenebilir, izlenirkan kişiler başka 

bir işle u~raşıyor olabilir ve nihayet tGlevizyon kişi
lerde tek tip de/i;er ynro.tmada olunısuz; bilgi, dUşUnce ve 
de[ler bGrcıberli,~i arttırır:nyla da olumlu özelli.':e sahip

tir (Tezcan, 1977 a, s:l29). 

leri 

Boş zmno.nlar a~;ısınclcı.n televizyonun genel etL:i-
l "l araoınco., e~ cnce yerlerine gitmeele o.zo.lma, geç saat-

lerde yr~ tma, lci:~dyi -eve b::ı.pcı tma, radyo dj_:c:ı.lc:nwyi, c;az ete 

o1cumo.yı az al tmadem ı:~ciz edilir. Burı.un yanı sı ro. k:ı.LL te li 
yayınlarıyla bilinçli spor izlc;yisici, insanı yenileyen, 
salt e~itim programlarıyla toplumun bilgi düzeyine yUk- 1 

seltme, güncel olaylar hakkında bilci vererek olaylara 

ilişkin düşünce geliştirme ve tck dUzo yaşamın dışına 
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çılc:abilmek o eklinde bo(; zumarı.la.-cı de;~erlencUrnwyc; de kat-

kıda bulunmaktadır ( ~eryc~~ 19r77 n o•lJ-0-lJl) ....... "-J ., ~ ............ ' j c..~' ... 1. -~ 1 - ...... - • 

Radyo da transistUr geliştirilditindan bu yana 

her ortamda dinlenebilme, · haberi hızlı geçme ve ulaştı

rabilme c)zellil:leriyle zc .. man zo.man telcvizyona UstUn ge

lebilmektedir. Radyo da boş z2man de2erlendirme aracı 

olarak toplumsal yaşo.mda c5nemli bir yere sahiptir. AncaJ,-:, 

en önemli özellL;i so.dt~Ce kula,~a seBleneb1lmesidir. Buna 

ko.rşı-!.ık kitleleri gazete qJ:umaktmı o.1ıkoyın1JÇ}hır. Olcuı~:a-

yazma bilmey~;nlere go.;;;etecTen dDlıcı. etldli olcı.bilmektedir. 

Hndyo yine tGlevizyonun Bnhip oldu,:;u işlevlc;rden ço ·:una 

do sahiptir. Ne var ki etkileme gUcU televizyondan daha 

geridedir. Örnegin inDnnın dUş (hayal) gUcUnU film ve 

televizyona göre doJıa çol;:: zorlaınaktaclır. Bu zorlama za

man zaman yararlı oluyor ise de bazen de gereksiz bir yo~-

ma ola bilmektedir. Anca:.: radyonun dUş gücUnU z orlcı.ma.'Jı, 

algılarrıcı.yı zorlcu;;tı:ı:'mada öneml:L bir etJ:c:ndiı~. Ama bu zor

lo.ma dUş gi.icUnU geliş tLcmcktedi:ı.". 

GünUmUzde önemli boş znm,_rın dei~:erlencli:n,1G u·~ru.şı 

Ve araçlarından bir di\;eri 1cuşkusuz okunıo. eylemj_ ve bu 

eylemin oluşmasında önemli yeri olan sa~cte, kitap, bro]Ur, 
'o.;lc1 -i-~ı· der"' ı1otıı v'o oJrı'J'1'' ·ı·- .. r:ı--.lc:ı·ı··ıc'ı···' l .! ... . t_._..( ' ·- i:> - e .~ .-ı,.l<. ... ~ . .'-~ •• L~...-..,l.;j--L:.L.-~ ),._ ..L • Br:t:::alı nKı.l~~e-

melerden olusan okuma arncları, radvo ve televizyona oran~ 
·- ~ ~ .. 1 

la elde edilmesi d::üıa zaTh.r:ıetli olr:ıasına ra,:~men, k::ılıcılı-

?~ı ve c;erel-:ti ::inde tekrar telcrar kullo.~nL'la el veriı.;:lili::i 

en önemli özelli~idir. 

saklanması ho.linde yeni 
K0psadı~ı bilgilerin uzun zaman 

kuşaı:ıara geçımişin bir bel[jer.d 

olarak yol gösterebilıne yönü Vardır. Di2er dillere de 

çevrildi;·;i t8.ktirde evrene aç:ıklıi'~ı ve ortak deL~erler 

yayması da mUmkUD.dür. 

Abadan endUr:ıtrileomiş ya da endliı::ıtriles;memiş 

toplumlarJ. etldsi altına çeicc:n rad:y-o aracının d:inlemnesi 

eylemini pasif, bo.şka deyişle yumuşak serbest zaman fan-
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liyeti oldui)nıu, burıcı. lcc,r:::ılı~c b-LLLr~:lj_ bir eylc;m:L Cc;ic1ip 

alnıc,yı, alıp okuı1m gibi) gJ.;:c:kt:Lren c;nzctc, ld tap, dsrgi 

okuma eylctnini aktif, brışlm deyişle .sert ssrsber:;t zec~nan 

Q"P,~:~e-r'lc:ıı1c:ıı·;··rrıe 1 · J ı ·· , .. , .. ··, l · ı-· (Ab , 
- -" <._;;_ .t - __ ey emı o .r:u:·rı..s: gorcLL:t,.~unu oc ~ır·cır D. uan, 

1961, S:42). 

İnsc,nı eli:' er canlJ_larclcm ayıran (·)nemli bir. özel

lik oldu2u tartıomusız kabul edilen olruma eylemi ilc olumlu 
1 • ı . J ı b - -.-:r---, 1. .o 1 • tl ' . 
oır sıe.,:ı .CLe oş zo.m.o.n cte{:;er~.enc :ı.rme .L·ao._,J.:':.TC _crı 

l. 13 .. ··ıı . d ı l ı l . ı· '. . "1 ... ır. ugun LL temız e Dası_ı ma zc:rı1c ... er:Lrı mu .. ıyeı:;ıııu1 yu . .;,:-

sek oluşu, da~ıtım sistemlerinin yetersizliji, gerçekte var 

olan "oLumayan toplum" gc)rUntUmUzü bir tUrlU de,'j;iştiremernck

teclir. Elli milyonu a.]an , topltlmıunuzdet, toplam gaz e te J.sı~in 

üç milyona vab:nayan mrtı~]ı, en iyi ki tsbın en fazla Uç-be:;ı 

bin sa tma sı, çok sınırlı s~ıyJJ:.aki dergileriraizin en bU~{Ük-

loriıün bile ancetk yüz bin satması; okumc.yan ancak televiz

yona tutJcun dUzeycleJ::i toplum yapımızın bir gro5stcrgEs:Lc3.ir. 

Oysa bugün batı toplumlarında, de2il toplam ga

zetelerin, sadece bir tck gazetenin tirajının birkaç mil-

13ugUn batı insanıt otobUste, 

metroda kısacası bir cümle okune.bilecek ortc.mda bile r:ıut-

lalm elinde basılı bir ı~ıc.lzcme ile olauna eylernini geliş-
t i re re k b O E", ı ~" !11 " •·ı lo. -rı 11ı d ''~:·e yol er'~ i Y'nıc ı,-:-(' cl ir ( 0 c•l.;•-,v ] 977 ,, "-'~"-""'"·. <. -· ... ..<;cC'.) -.ı. L'-··-- ... "''V , ----- "-"--•·'~,; ? , ' 

s:70-71). 

130 "' Z"' ,-~..,.·1J.n -rı CL" e- :;'G·I"l "''"'CL~ ı' -~··:ır. ı'l·"' 1rJ· .ı..l cı ·i le- ·'·ı· c; -i ffi· ~J :..Jl: .. 4.1.!lL-~ol l.-.. .... _ ;:,.:,) _,_ÇJ...L ..lı._._.. · , .... .:..:._ .. lJ __ .._. ··-- I.J ~.:ı . .ı_ ... 

araçlo.rı ilişkisine bckıldı~ında film izleme eylemi de 

topluİn,sal yaşamda c5nemli bir 'rere sahiptir. O:z;ellikle 1 

okumayazma bilmc:yc:nlcr tnrafındarı kolayca izlcıv.::bilen 

ses, görüntü ve mUzik ile insanları etkileyen film ortamı 

h .. - ı - " ı . . l +ı . ı. u. • t.!- ı em goze nem .&u.la,~o. se s. eı-ıı:ne sı ı_e e l,.nn J.t~ırıı ar uırı~1a :-

tatlır, (Onar an, 1968, s: 7). Kopyalarıınn çıJ.:nrılms.sıyla 

aynı anda birden fazla yerde gösterime giren film aynı 

anda farklı yerlerde izleyici kitlesini aynı iletiyi 

(mesajı)iletebilmektedir. 
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Toplumsal, ekonomik, siynsnl dUgUncelcri kolay

co. yoyn bilme ol::nıo..:~ ı na sahip olo.n filme 11 bir sano. t içinde 

rmnn tın tümLinü ger(,; ekleş tire n bir sanat" gr:izü ile bo.l:ıl

mo.kto.dır (Tezcan, 1972, o:l72). Böylelikle di2er sanat 

dc:ıllorı·Lıı.t·ı ul'"'""''"'m' 1 t1ı:-',ı ı~j+]_,--l~·,..e ar~"'cı 1 ı 1 -- ec·ı~n fJ.]"'" ,..,iT ~~ ......... C·~ .... _ - ~ t.:;l~)LI,. (~._ .... [:.::) :.: .... _ _,u. C_._ 1...:...ı... - ' c.::.. ... i.~ .:.:•. ·~ 'V __ ..,ltl L..ı...,-

rı C'"' C O 1'" a·. '7 e 1 'l 1 ·rı] "'rq r;·-i --w,-,"' cl ı· 1rc G- • C-ITr'rı n<~ n 1 g;J·,~; iı·ı·'·u·' a" ı' -cc .S l;. •• J c .•. c..L .• c.., '··· b ... .LJ•.v • ~'-::.' . _ ~-~'-'-' , , •. c-, •. Lı . 

1 

li ile, hatta çeviri yolu ile tUm toplumlnro. do. seslenc

bilmel~teclir. Hi telilcli olın:.:ı.sı ko::;ıulu .ile l:i tleleri bilgi

lendiren, tutum ve davro.nıoları etkileyen, geçmişteki olo.y

lo.rı belgeleyerek lmlıeı c)zeJ.li:!;iyle yeni ncGillere ıcıık 

tutarak onların yc)rılencliri lrnesine güc U olan film, c5z el lik-

le V:ideö aracının yı::.ygınlcı.çm.o.::n ile bo;:ı zo.nı.anhı:c:ı. cle;'~ör-

Ienclirme yollnrından birülir. Çalıc:mr:mırı bu lcı;,_;ı:ıınclc. yu-

b:ı.rıc1o. .s1"izLi edilen ki tlc; ilctir:ıir:ı nro.çlc:rı ile A,;JJ:1-il~;retim 

Açıkö,~ire tim JTakUl te o i son sını :f Öi~;reıı.cilerL:w 

y15nel tile:cı, :ıB 0 ş zamanı:oı z olduri;urı.cla sixwmndo., televizyoncıa 

veya vi eleoda film iz lcmcyc znm::ın ayırır mısınız ?n soru~"lı.uıa 

c5l~::cencilerclen % 3 'ü ( 209 kişi) ıı Hiç, zm,mn o.yırmanı11 c c-,.rı::;b-ı 

üı vermiı2tir. Sadece :tü tel:i.kli filmleri izlernek için zn-
- ~ , l. -~-ı · "''6·,-~·· c-3("o , .. , man o.yırcLıgını oc.:_ır ceıL cr ı se /a Lf- cur :ı o 1-:ışı;. I;ıilm 

izlemeye genellikle zc.rrıan cı.yırcmlctrır.ı. orcu:ıı % 30 ( 2496 J:iai) , 

boş zarnanlarının çoğunu film izlemekle geçirenler de % 2 1 dir 

(207 l<::işi). Bu soruyu 21 l:icıi cevo.psız bır.'Jk .. mı::rtır( Bkz. 

Ek-3). 

Yukarıda görUldU~ti gibi, film izlemeye ayrılan 

zcı.mmı beklendi "i gibi fazlc:dır. Olcumo. ve yo.zmo. o.lı::;.'.canlı

r:~ı yetcr::.üz olan toplum ycqnmızın gc5rselli,';e o1o.n et;iıimi, 

genellikle film izleme ve n:Ltelclikli filmleri izlemeye 

o.yi"J.lan zo.::1o.nlEn~ topla::1dı ''ınclo. elde edilen )j 95 arnnın 

tutarlı oldu~unu göotermektedir. Nitelikli filmlerin iz-

l . u • ., •• ,,. "l "·ı· ·ı tl ~ 1 
_emnesı cc:;ı.LıJ.Jıınocs:cı yıc;ı __ r;ıa e:.::;ı·cırı1 ı ___ G orcurı.,_ı o.u:ı.ra;~ 

11 :ne olur~JC\. olsun i~~J.cmcıı diic,:ÜD.CGGiniiı Ll,:::;ılrJıJ:;ııJ.ı [~:jc:terG

bilir. Telc;vizyorı.d.a 5';; 20 ormuncla f:i.lr:ı :L~<;lcnmesi de bu 

1 
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durumu de.stcl:lcr gör-L;I:nel~tedir. 

(j'i::cencilc:Tinin boş zo.mnn-

larında ho. b er izleme ar;ısınclo.n ef;ilimlerinj_ be lirlcmck 

anıo.cıylo. Gorulo.n ııBoş z1:~mcunnız oldu::2undcı., derg:i, gazete, 

1 

b:::.dyo VG televizyon gibi kDynaklnrdan haber izlemeye zaman 

ayırır mısınız ? 11 Eıorusuı:.o. nlumn c evo.plar ş öylGdiı·; K it le 

iletişim o.rG.çları:nclcm haber izlemeye hiç ~"nman o.yı.ro.mo.yo.n-

So.dcce önemli olaylar ol-

duiundo. haber izlemeye zo.man nyırdıiını belirtenler örnek-
leı-n gv·ı·l}"'1'·ln o:i l q 1 ı· ·~Jı· (lı::; Jr:; lrı· ''ı·) ol ı·ı"'+ı-y•ıp·• 1 'E'11 n·e--ı~l lı" 1" 1 "' - )_ı_ U.. • .. ...ı . ..ı. •• l.. ;iJ _(.) !._ ...L./ ../ l:... ı) - .. v .. ıy ı..ıvt ....... ı...:,...L .;.: .. ;. ' C.) ··1.. t,::_.._ • _ . .__!-..;:; 

J3uro.c1an, lu}ıkc5?2retürı Pal::Ul-

tesi ö~rencilerinin haber olgusuna e~iliminin yUksek ol-

duğu ortaya çıkmaktadır. Yakla:;,ıık olo.ralr Uç ö?Lrenciclen 
., .. hl . l '·"·ı· l"l" J.:cısı a:Jer ız __ emEoye e,s;ı J.nLıcür. Ba~ıko. bir deyişle yurt 

PakUltes::L ö2rencilerinin kitle iletioim araçlarından ha

lJerleri yo[~;unlulda izlemelerini gerektiren nedenlerden 

biri de znman zamo.n k<:ndi okullaT·ı ile ilgili hcı bcrle rin 

her an ve her türlü kitle iletişim araçlarında yer alaca

~ı beklentisi olabiliro Ayrıca derslerinin televizyon ve 

radyodan yayınlanrrıcı.sı, evlerine fo.kLil te gG.z e tesi:rı.in · gön

deriln:eoinin de on1o.rı habe'r izlemeye y.:ınclten bo.şlm et

J:;:enler olabilir. Önemsiz mi 1·.d:::.rda1d ilgilenmeme seçe-
" b . 1 b 1 J A ı· .. 'J ,_ • I"' ı .. 1 ,_ . . . 'J ner_:;i ır _((3IJara ırarcı ... ır so., çı w;.::;re ·cır;ı 'cLCU ·ce sı ogren-

cisi kitle iletiçim araçlarından yarorlanırkan kendisini, 
J,..DIU""'I'"',l f:"l"le""'C"L-; "~C 11 ı"r- ~re C~J N ol!lylaY'a ıq-_,L··ıı.~JG~_ı-~ ı"z.ıcr_rıcll ev-"""~'· r•r..-. -t!,-- '"J .. L._,_j_Çı ':f V' .l .>:i] C:, r~c-C ~ •· "-•- U 

lemi ile katıldı~ı söylenebilir. 

AcıkcLretim 11ak.Ulteni ö;'.2rencilcrinin televizyon-
.;:. •.. .J -' 

da en çok hnnsi tür programları izledi >':ü:.i belLclemek U ze-

re ııTelGvizyoııda, en cok lKtngi tUr progrı:1mları ü::leroi

niz?'1 sorusuna örnc~lem grubunun % 18'i (1548 kişi) film 

V n dı"n]• "0ıJ'lrnJeri C;·o? l7·tc•·i ('l,~r.t1 lrir•i) 'C::l'lO:C c>:·lrııce Ve c . C::..J ~ - -- J.l-- --' ~ ,..._;__ . ....... ··ı· .)._ı·· ..!.:.--·.:.:-- ' _i_· • ' .·:,-'- .... , ... 

/ 
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l'i11 • 1 - l • l ı •. , • • ı , • .L ı 
.ı.L gaz:u · progrunLarını ız_eo.J_ :;:-Ll1l oc::.Lır u ere~·: cevap veı'")r15_ş-

tir. Yine bu cevaplardan, ~~rGncilerin % lG'nin (1514 

ldf}i) belcesel ve dcilci.ima:nter, ~/, 14'Unün (1176 lr.i:;ıi) haber 

ve habGr program, % Jl'nin (2600 kişi) de her procramı 

izledi~i anla0ılmaktadır (Bkz. Ek-3). 

1 

Yuko.rıdnJd o<;:ıklanada haber izleyen % 73 arnnın

daki Acık~.0:ı,e tim Fo.kültes· cF:Tenci.sinin ~y. aklaoik. ;:;; 20' sinin 
..., - ._.1 V 

haberleri televizyondan iz1u1i·';ini söylemek mümkUndUr. 

Di ''·er seçenekleri izleme aro.EJll1da pe!.:;: .tark gi5:r·Ulnwmekte

dir. 

Ankette sorulan 11 13ir günde, ders progrcır:n dı::;: ında 

L.:aç so.at TV izliyo.:ı:--sunuz? 11 sorusuna verilen covcıplc..ıTdan 

cnrencilGrin, yo.rJ.ya yaJ.cın bir kı.smının [;Ünde O:Ct::tla.ma bir 
iki saat, % 40'nın (3337 kişi) gUnde üç dört oaat televiz-

yon izledi?'i anlas;ılrr:aktachr. Günde oı"tCtüınw. bir se:.r.ı.tten 

az televizyon izleyenler 

lnngıcından sonuna lmdar 

beş altı sao.t televizyon 

% 9 (748 kişi), televizyonu baş

izleyenler ise% 2 (174 kişi), 

izleyenler de % 6 dır (527 kisi) - ,, 

Ekz. Ek-3). :Bu durumda AçıkC5i1;retim Faki1 te,si ö~J;n~ncile

rinin yo.klaşık % 40'ı 3-4 sao.t, % 40'ı 1-2 saat televiz

yon izlemektedir. :Başka deyişle de do~al olarak % 80'in 

ı 4 t d ' v. •• • • d ı b en az - saa aro.sın a ae,f.ı,·ısen sure ıcersın e e~ran asın-- ~ ~ ~ 

do. kaldı~ı söylenebilir. Bu süre, ekrandan etkilanrnek için 

oldukça yeterli bir sü.redir. Boş zoJnanlo.rJ.nın çok olmadı

~ı belirlenen bu kitlenin 1 ile 4 so.at o.rasında de~işen bir 

süreyi ekran bnşında geçirmesinin yaro.rlı olabtleceği kadar 

zararlı da olabilece{;i hatırdan çılmrılm2-uı1nlıchr. Ancak 

J ... ı· d' l ·ı l ••'"' . ı;a .ışo.n ve ge:;ımJ.nı ıse ıp_oması ı. e zazanan o;;rencJ.-

le:cin çoğunlukta olch.ı;1:u hatırları:ı.rsa gerek ekonomik açı-
ı ı ı ı . ·ı t.. b . 1 . ".. . ı .. ı 
cı.o.n, gere.{ gene .ı:cu ··ur ve .. ı. gı m-1zeyı açısınetarı orneı.c-

lem grubunun bu özclli,~;ini J:i tle iletişim o.rnçlarından te

levizyona teslim olmctl.dcm başka çarele.ı.'i yol-c gibi yorum

lo.mo.k doi_~ru olmayo. bilir. Gt3re k derslerine 1:ıo.zırlc:nme., 

gerekse kendilerini yetiştirme açısından boş zaman de~er-

lendirme o.macıyla yo.rarlanJ.lo..cat 

unutulmamalıdır. 

i 
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Bu araştırmada Açıkö~retim Fakültesi öjrencilerinin 

yaklo.sıık 9G 20' süün belr:cosei ve dömümcmter nrorrrı::u-:1 izledi-, .... .ı.. <.....,.) 

{~i belirtilmekte elir. Belgesel filmin e ·~i tim ve ö/i;re tim 

sürecinde yararlanılabilecek en iyi araçlardan biri oldu~u 

bilinen bir gerçektir. Belgesele olan ~~ilim ö2rencile

rin boş zarnanlarırıı yciiJlendirn1Gcle etkin bir (e?!;i tim ortann 

olarnk kullcmılabilir. 

I\adyo da dinlenon proe;ram tUrlerinin ne oranda 

oldu?~unn ilişkin olaraJr yc:!ncltilGn ıın2dyoclcı., en çok hcı.ngi 

tür prozromları dinlersir:J.z?" sorncıuna lcarcıılık öi~ranci-

1er·in % '33 'Ü ( 4 11-l O ıc.; "'-i ) nıi_,iv-.iir cinl edi ·'H rı-i rP] -i rtl01 " ı:+ e cl ir - ~~ ../ J.-.L'e~'- -·- ·- -'- .L • -- i.:.o- --- C •. ~ .,.,, •·• V .. e 

% 24'ü (1983 kişi) her programı dinlcrksn, % ll'i (922 kioi) 

hcı..Ler,% 6'sı (518 l:ii]i) .spor,% 5'i (452 1-:.işi) rcıclyo ti

yatro su, arka sı yarın mikro i' onda tiye.t ro vb. oyun1cırı i·;; e

ren ıı tiyatro" dinledi:~ini j_f8de e tmek te dir (Blcz. E:ı:-3) ~ 

Radyoda mUziğin çoJ.c dinlenilmeciıün nedıhni son yılJ.m:da / 

tclevizyona oranla daha knlitel:i. müzik yny.ını yapılınası 

olabilir. TRT radyosu, Açıkö;;retinı l:'akültesi öi1;rcmcileri

nin mUz ik dinleme aç ı s ın dan yalclaşık yr.lrı sını (;:e lee bilm.eyi 

bcu)nrmış gc5rUlmcktcdir. Bu, hem THT hem de Anadolu ÜnivGr

sitesi için önemli bir VGri olabilir. Ders prozra~larının 

bir bölUmUnü radyodan ö~f;rencilc;rine ularzıtJ.ran Anadolu Üıü

versi te si Açıls-:i'i?:'re tim raldil te si, ders oralo.rını kal i teli 

mUz ik yayını ile besledi.'~i tn].cdirde 950' lik bir c;rubu du

yurmcıkla bernber yeni dinleyici kitlesi de çekebilecek 

gibi görülmektedir. öte ycı.ndan TET de gerek televizyon 
' ]_ ı " ""\ , A 1 .. ~, t • aers program arı Gere~se ranyo programLarınan ~cı:ogre ~m 

,;, 

Fakültesi ö2rcncilerinin müzik dinleme yo~;nlu~unu göz 

önüne alırsa ycmlış davran~:nş olmaz. Ö[frencilerin % 73 

nUn haber dinleme e~ilimlcrinin yaklaşık % 10 kadarı bu 
.,.l. l . . d ı ·ı ı ı ı' , "R :ı d l esı-ım~erını ra yo yo u ı e ~arşı. amar~anır. ~u aa a~a 

önce sözü eelilen haber izleme ilc;:Lsinin bir ölçUdeld yan-

ı A ı .. » -'-. -·ı 1 .. l t . f .. '·' . ı . 
sımasıc ır. çı.ı.corsre ~Jlm .l!r:ucu.-'-· e sı son sını·· O;';rencı eı~ın-

in radyo dinleme sıldı >~;ı no. c; e linç e, ri?~;rcnciJ.eri yaklaşık 
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% 57·' si (4764 ld~i) rcdyoy··u gUnclc l-2 saat dinlerken 

% l9'u da (1556 l:ic:i) 3-4- o:::ı.at dinlcmckteclir. 'J;'!;rencilerin 

ycı.klo.;]ık % 6' sı ( 540 kioi) radyoyu ingilizce dcr si chc;ıın

da 5-6 oaat dinledi~ini belirtmektedir. Örneklem grubu

nun % 5'i (448 kişi) 6 saatten fazla radyo dinledi'~ni 

belirtmeL:tedir. Hiç ro.ciyo dinlemedi;'ini belirtenler % 12 

dir. (1010 kişi) (Bkz.Ek-3). Daha ·önce sc)zLi edildiiii gibi 

radyo yayınlarının telcvizyona oranla d~1ha uzlnı oln:.ası, 

radyo dinler!::en, ders, iş ])enzeri bc:.t;}ka u'':ı"agılarla ilgi

len.me olana:;;:unn bulumnnsı gibi nc:dcrılerle tclcvizyona 

göre radyodan daha uzun oUre ile yararlanma beklenen~tir 

dnrumdur. 

bölLimleri ne sıklıkla okudulclc,rı da ankette DC?rulnuştur. 

ıı Gaz ete de, .§.IL c ol::: hane; i b(~ilümü oln.L'Tlayn zcı.mnıı ayı·cır sınız ?" 

sorusuna örnekleme katılan ö~rencilerin, % 55'i (4647 kişi) 

gazetede her bölümü, 5S 15'i (1241 kü7i) haber,% 9'u 

(796 lcü;i) spor,;~ 11 1 i (946 l:L:;ıi) nk'lımıe,% 9'u do. (713 

ki::;ıi) roportaj ve inceleme bc5lümlerini okuduk1CLrını be

lirterek cevaplamışlardır (Bkz.Ek-3). 

ııi:J:angi sıklılctcı. gazete o1.cuyorsunuz:? 11 sorusuna 

lmr:;;ılık olaro.Jc da, örnek1em grubunun % l' inden azı hiç 

gazete olcumadı;';ını, % 8'i ,(649 kişi) çok seyrek, % 3'U 

haftada bir gün,% 28'i (2:376 ki~i) haftada birlmç gUn, 

% 60' ı da (4990 kişi) hergün gazete okudu:;;unu bc:lLctmiş

tir (Bkz. Ek-3). 

0.. 11 '· ;•~ı.· · ··o;·rorıc ·] "'1"'l. '" 01 ı:;ı::: 1 ı· r-n-', r11e ( em grUOUl1c.i.<;.U'..l 0:·::0· '-' ı .. t> .• -J . .L' ;O ./') eSc., 

zet o ele her bölümU okudul:la.rını b clirrr!C.1ct edirler. Bir 

gazetede her bölümü olcuyo.bilmel!::: hem zcıman hem de lwnu-
. tl . l . ,.. . ;.ı d ı . ı . . ı t. . ların çeoı _ı_ı~ınuen o ayı ı gıyı gere~ ırır. l~ c: ı le()(!.:-

re tim Po. kUl te si 1):~-rencilcTüürı yarıdem f:ı~::; lt-u:: ı, g<_u~e te-._ .. 
. h ı .. ] . . . . . . ı o ,_, b ı . t . ı c' ~ o ' 11 rı r r i i ·ı 

nın er oo .umunu or:uctı.:t:_~i.ınu c ır ·ır/::e.n, /a o•. ı L~ l;!;c.;I 

gazete olmdu'<·ımu ifade etmektG(~ir. 

retim :I!'G.kültesi o~:um.';>ra il::::Loi n.z olo.n r} .... _~ 

/ 
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ö[;rcnciler oldu;;u görür3ündc olanların beklentilerine vy-
·'j! 

mnmaldadır. Bu oı"o.nların biı"birinc~ yakın oldu:)mu bala

lırsa hargün go.zete alo.nlorın gazetenin her bölümUnU o.ıcu

du.~u r:ıöylencb·1.1ir. Bu du:cum Abo.dan' a göre bGlirli bir öz

veriyi gerektiren v~ sert boş zaman de~erlendirme olarak 

nitelendirilen olcuma eylemi, okuma alıçkanlıL[;ının hc:nUz 

olgunlaşmadı;tı toplumumuzda üniver0j_te öii;rencilerine öz

gü bir durum da olabilir. Örgün yUksekö~retim ö2rencile

rinin de hergün gaz e te okuma alışkanlı,;j;ının )'S 70-80 oran

larında olması Açıkc5i:i;rctim l'a.~·.:Ul te.si (-:i 1~rencilerinin de 

ben:;; er lik c;c5st erdi,2i söylene lülir. Jrgün yeksGkc5i_i;retim 
••'' . -, . . t ı ". l . . ,.,. 19 20 d ı o{:::;rencı_Lerının 2trasıra gaze--e o .. m.:na e,:SL-ımı ;o - o a-
•rı11da ı·':en (Abcıd>ın 19tı'-"l ·"'· -:ı.r::) '1 ·'ıı:.:-,:;·.,-.e+:.ı· rrı ı·,ı,ı,.L·.;ı-'·e .. Qı· ı.) - .... ' (_, • '- ' - ' ...,:) V./,...) .Li..\:;' ....,.._..__.;::._;- U --l (...J . .\.. .{ __ U U 

(:Jğrcmcilerinin hnftada birb:.ıçgUn sıklıkla ı3nzete okuma se

çene2ini işaretleyenlerin oranı·% 18'!ir. Bu bulgular 

örgün olsun ya da olmasın Universite gençlerinin % 60 do- 1 
layındnki kısmının devamlı olarak, %20 dolayındaid kıs

mının da o.ı"a :-;ıra gaz ete oJ.w.du'::unu orto.ya lı:oymnkto.clır. Ge

riye ko.lan % 20' lik bölüm ise, maddi f3orunlo.rı, zct.mcm ,so-

.L-.,,.ınlf"rı ve oYıl"'r ı·c·ı·n dı·:<e-" ı.-ı"·'-le ı"le·'-ı"".!rn ,-,,"'r'''""''ıı-ııı P'.--. c. '-' .. l- '-'' $ .. S ... .L "'" v- ·- v 'J J.._ · .. :-.L cc:,: .l-<-c.L l _ 0 a-

zetenin yGrine geçebilmesi nedenleriyle go.zGtc oku.muyor 

olabilirler. 

Açıkö~rGtim Fakültesi son sınıf ö2rencilerine 

y~3ne1tilen 11 Boş zC<.manınız ve segri1e imkanınız olsa, .§ll_çok 

hanı3i alanla ilgili bir deı"giyi ob.:ımak için zcıman ayırır 

.:nnız?" sorusuna. knr;:;ıılılc Urncklem grubı.uıl).:n % J7' si ( 3110 

kişi) hnber, aktüalite ve politi~a alanı ile ilgili bir 

dergi olqımak için zaman :?.yıro.ccı./iını belirtmir;ıtir. B:~y)' 

lece lci tle ileti!]im o.raçlo.rında~ı. haber i/.ilec1i:·:ini belir-
.L __ , 7 3 d 1 . . . " . . ı ı ı . o • d ı.,en ~ oranın a{ı ogrencının ~aoer erı nergı en, gaze-

teden, televü:.yon ve radyod.an izledi.'li an1r'.::;ıılmalctadır. 

(j,~:-rencilerin, % 21' l ( 1729 kirıi) bilimsel-te knoloJ· ik der-
~~ .ı 

gilcci okuyacaij;ını belirtmsktcdir. 

si öjrencilcrinin en az ilgi duydu~u edebiyat ~e sanat 
.... ... • - • .. .. ı ,. .,.\.) • .., • •• ı dergileriair. OrneKlem gruoundo~ı 08rencııerın guze 



- 100 -

scıno.tlara ilg!.sinin az olchı.~tı de. doJıa (·ince de gi_ir;..ilmi.L::ıtu. 

Ö[_;;rGncilGTin % 13 'ü ( 1127 ki:ü) m2slel:i ( muhtemeleh el.co-
lloliı-i Y'" d·::ı ı"sletrn") nl 0 l'l~""'·'"ıc·ı.--.ırı" a"c .......... c:,-"Llro1~i 0 17 "'"'Y'~cıı.~':'··ı'·ıı "be ·- cc çe ·~- · .• c; co.. •. U. J.l.~---c'.'·'- L~.Lc:,. c __ xo.L-l '-'"''-"(::;, J.. --

lirtmdcteclir. Bu cev::ı.plnrdan hareleetle dergilerin de 

gazeteler kadar olmasa bile, önemli öl~Ude ilgi çektiji 

söylenebilir. 
1 
1 

Bu kısımda A!] ılcö:!;re tim ]'akül tes i ö[trencilerinin 

kitle iletişim araçları ile olan ilişkilerine, boş zamnnla~_ 

rııı.dal:i eğilimleri açıoındcm bn~:ılmı::;ı tır. Pilm, televiz

yon, radyo, gazete ve dergi iletişim ortamlarında Açıkö~

retim Fe.kül tesi ci 1~rencileri şu özellikle.t·i gcj,sterr:ıelctedir

ler. J?ilm izleme açırandan, boş zamanıurda nitelikli film

leri izlemeye a:~ırlı.lcla zcunan ayırmcıya di':lmt etmelded.ir. 

Ha b Gr izlGme açısından, % 73 oranındaki öt;renciclen % 18' i 

haberi televizyondan, % ll'i radyodan, % 15'i cazeteden, 

geriye l!:cılcı.nı da derg:Ucrdcn izled.L;i e.nla:::,ıılm'1ki_;adır. 

Hadyo dinleme açısından en çok mtizi~e e~ilimli görUlmekte

dir. Televizyon izlcme~e ise a~ırlıklı her prograrnı izle

cl.ii~i anletcııLno.lctadır. Dergi. olcu.madCl da hnber, o.h:tüalite 

ve politika içerikli dergileri da~a çok tercih etmektedir. 

Bu "c)·>i·rr:or'cı"le----.,..,ı·n k--' -ı-le' ı· ·L·=>+ı· "ı"ırı n·""'·ln-rııı"' "'vır'dı·':.ı '7'lll"n't"'l l·::ı ~ l .ı. - ., ... L u . c; v ') •• c . .L u';: _ "'· •. ~--'-''- ,_, v __ ;.:, ~> ~ , •'- J. 

radyo ve televizyon için gtinde 3-4 saat arasında yo~unluk 

cöstermektedir. Açıkö~retim Fakültesi ö~rencilerinin 

% 60'nın di~er ytiksekö~rctim ö~rencileri 
zete okuduklnrı ortaya çılcmo.ktadır. 

Amo.çsız Z~man Geçirme 

1Tnaliyetlsrine Ayrıla31 Zaman 

gibi hergün ga-

Kahveye gitme, çay, toplantı, gün ve şans oyun

ları için ayrılan zcunan i:i:0ellikle Türk toplumu.nda sıkça 

başvurulan yı...lmu:]o.k, pasif .ya da edilger boş zrı.man cıe;;er

lendirme eylemleri olarak nitelendirilirler {Abo.dan, 1961, 

s: 20. ; Kökncı, 1979, .s: 166 ; Gökmen ve DLj;erlc::ri, 1985, 

s:20). 
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B . ., . '. ···'. . ı . ı ı ı . ı 
ı.Lınoır·:ı gJ_ ,)ı ·:cuıvc .,:nrur:ıunun TOD_ u.nrı...unuz ve _. _..,. ..ı... in-

sonımı~ın yaşnınında bir ilGtioim ortamı olar~k çeoitli iş

levleri vardır. 11 Kahve e,:!;lcmce orto.mıdır, ileti:;ıün orto..:ıu-

1 ı ı d .. ·ı rı· .., . ..ı... ı . . l . ..ı... cır; oura ar a muzı~ ~ınıcnır, ~e evızyon ız_cnır, gaze~e 

okunur, rcı.dyo diDlenir; siyasal, cUnDel, ekonomik ve gUn...f 

eel olaylar tartışılır4 Bu söylenenler aynı yo~unlukta 

olmo.sa bile lmdınlarır1 gUr:ı., çay, toplantıları gibi ortam

larda da geqerli oYabi1ir. 1Bu tUr eylemler, grup dayanış-

olarak geli~;ınwr:ıino de yardım-

cı olabilir. Bunun yanısı J:U bu or::aLıla.rdct buluıımanın cil-
çü sU fazlalaştırılmasuıda in.::mnı ·işten cılıkoymo, ~cuno.n 

c:ildü~cmc:, temb·sllik yara tma, oyun oynama alıı]Jcnnlıiiı ile 

tekdUzellilik, karşı cinslerin birbirleri·ile olabilecek 

iletir}imi engellemesi gibi olumsuz işlevleri de vardır. 

§ans oyunlo..r·ı da~ z::ı.man a.yırm.a aı; ı,<:nndoJ:ı insan

ların yaşamında önemli yer tutar~ .. Kişileri dU~ (hayal) 

dUnvası ve lwdc::ri ile ko.rr-n ka:r-sı 'ra gee tire n sans oyunla-v ı .... •• tl ..... ~ 

1"1'1.-::ı n -ı;rrı 10.11 n q nı an lrı cı n ° ~·i 1--ı,...., -1 ,."1 nrrı(~~ı· -}(1 e ı• -1 n .:-ı "'1 ı ]..,~·ıl~)_ .L "1 Q t ı 
- .. J .. u. '-'J -" "''-'·-·"'-- ~ ""'-·· ı-.ıc·\-"' ..J-•ş<::. ,~, 1 J..- l_,._,,_u_ .< .... :. __ ,_t;..ı..· -

yor gibi ise de uzun sUrs içersinde onu yorucu, yıpratı

cı etkilere sahiptir. 

Amaç s ız dolo.qma eylc:mi, boş zammı de ·~·er1endirme 

açı.:nndan lkimi kez olumlu, kimi kez de ohmı.su.z b5.r eylem 

bir;iminc1e ele o.1ım1mktadıı~. Abado.n, cla;~f;a çıLmanın, yU

rUyUş yapınanın Batıda yapılan arar;ıtırm.ılorcla 1xıçto. gelen 

Za, man Fno.liyet ı(~ri 11 adlı ça-

lışmasında belirtmektt0ir. Abadan bu faaliyetin bedeni 

hareket etti.rme, hava alma tUrUnde normal fizyolojik ge

reksinmeleri knr:~ılamaktan öze özellikle Akdeniz ül.kele

rinde 11 gaye siz dblnşmı::ı.ıı , 11 tur atma", ııpiyasa yapma11 şek

lindeki dolaşma tUrünUn amacının sportif olmaktan çok 

sosyal oldut[;unu ileri sUrmclr.tcclir. İleri sü:nl.U,:j;u bu clU

şUncede, Abadan, dalaşma eyleminin bireyluri çevrelerine 

toplama, yeni dost edinmedc önemli bir etken oldu~u, bu 
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xm.mdaki Türkiye gibi toplumlarda ytiksek olmasının ayrıca 

anlnmlı boş znmcm de.·;erlendirrne eylemi oldutcunu s:iylemek-
( ~b"'_, O"') 196l li. <~. \.<.CLl_' -' 

K~knel ise, amaçsız gezme faaliyetini edilgen 

bir boş ze.man ds::~erlendirme faaliyeti ko bul eelerken olum-
11 Etkin de{.!:erlendirrnede uj::i;-

. . . . 

suzlu.~unu ş~yle so.vtm_rnaktadır. 
~ . 1 

ro.şının, bireyi ve toplumun celişmine takısı vardır, edil-

gin değerlendirme:: sadece hoşça vakL t geçirmektix·. Örne

tin bahçe, toprak, sannt, folklar, spor, kitnp okuma gibi 

faaliyetler yararlı, etkin; gezmek, televi~ybn iz~emek, 

kahveye gitmek.gibi faaliyetler de edilgin biçimde boş za

man detf;erlendirmedir (K1.5knel, 1979, s: 166). Bu iki düşün

cenin yanısıra Tezcan da amaçsız dalaşmanın boş ~;_;cuncm eği

timi yoksunluğundan ka~rnııaldandı?)nı, amaçsız dolaç~ma:;:ıın 

l!yumuşuk11 pasif boş zamo.n detterlendirıne eylemi olducunu 

belirtmektedir (Tezccm, 1985, s:ll7). Dc5mnezer ııçocuk 

ve Gençlik Suçluıu;;unda Bo.J Zrnwnların HoliJiı adli malr.a-

lesinde aylaklık ve amaçsız dalaşmanın su~lulukla ilişki

sini kl.J.ran ABD' li bilim adeımı Tappan'ın dU:]üncelerini ')~y

le yenısı tmıştır. Tappan' o. gcire a suçlu çocl:ı.klo.rın .suç ey

lemlerini boş zaoanlarında, aylaklık hallerinde işlemleri 

do,'taldırıı (D~mnc:zer, 1974, s:341). 

A ı l'~ı . k " . . ıı l 1 l . b ı y aA ı . aeyımı, ça_ışmayan ve JO@ GGZen_erın o' 

ve sürekli geliri olrı.t:ı.~sıyla anlamlo.;::ıır. Aylak sc5zcü{~ü, 

çc.lışır gibi gc5zUküp de verimli ya da üretici olmc.:vanlo.r 

için üllccmizde sıkça kullanılır. Bu anlo.mda aylalclara, 
. . . . . ·ı-ı . ı ı '> ı . . 1 ı yerıne~ gore, oze_ J.L'i: e ço;:;ı..ma ça ıoma sevg:Lsınc en yo mun-

luk, işten kaçma ve benzeri özellikler sindirilir. Be

lirli kioiye ya da gruba aylalclık, tembcllil:: ~zelli::;i yük

leme kolay verilen bir önyargıclır. Düşüneni hiçbir olum

lu yargıya vardırmaz1~· şe~dinde Cj.U:_;ıi.üıcelerini belirten 

Özek, aylaklık yada boş zo.mo.nları det~e.rlendiremGmenin eme-
v • ı ]_ 1 1 '·' '• ' ' 1 n l 1 ' l • • l gın ya aa ça ı~~an ıgın gere~ınacn Iaz~a aJar~ı-ıp yuce_-
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tihıesi karşıEnnda 11 öcüıı lmvrcı.mı ~.1aline geldi,~ini belirt

mektedir (Özek, 1964, s:98). 

Bu cmlo.mda aylaklı.>::ı ın.sanın salt l:::end:Lı:üne has, 

i:;;inden gelen, kötli bir c)zellik sayiiıak yc:rsizdir. İnsan 

toplumdan gelen etkilere kendi tepkileriyle ycı..:,ıamını sUr

d:drdü,~LUne göre, sadece aylaklı:'i.:ın ko.r.')ısında olurmldu;1unu; 

belirtmek yerine, aylaklılr.lo. mUcadelecls uygulamalı ve etkin 

yöntemlerle yer vermek gerekir. Bunun en başında da insan

ların boş zamanlarını değerlGndirme eylemlerinin insanın 

gereksinmelerine cevap verecek şekilde toplumsal yasıcmtı

mızda yerinin alması gereklidir. Bu nedenle o.ylalcıı:;ıal t 

etmenin tek çıkar yolunun aylaklı,~::ın ve çalışkanlı<ın de

C;ir}ik yönlerini ortaya koyup tartı;;;ımak, böyle bir tartış

ma ortamı, iletişim sU .re ci içersinde, tUrlU ld tl e ileti

şim araçları ve tekniklerine başvurarak mUmkün oldu~unca 

bu ortu.mları gen:;{lere yaşatmak olmalıdır. 

Açıkö~retim Fakültesi son sınıf ö~rencisine 

veri toplama amacıyla kahv12ye, gline ve toplantıya gitme, 

şans oyunlarına ne (5lçüdG zc.man ayırdı,:i:ını ortnya çı

karma amacıyla 34·, 35 ve 36. sorular yc5rı.Gltilmiçtir (Bkz. 

Ek-2). 

11 Boş zamnnlarınız oldu,ğunda, s:~ıdec e eğlenme arnee

cını güden toplantı, çay, zi.yo.ret vb. ne zcuııcı.n ayırır mı

sınJ.z?" şeklinde sorulcı.n soruya (.5rneklem grubunun % 16' sı 
(1343 kişi) 11 Hiç zaman ayırmnm" şeklinde cevap vermiçtir. 

% 70' i ( 5853 kişi) aradc, bir zanıo.n ayırclı.(tını, % 12' si 

(1021 kişi) bu tUr eylemlere genellikle zaman ayırdı2ını, 

% 1, 5 'u boş zamcmlarının tümünü bu tUr faaliye tl er le ge

çirdi,'f;ini belirtmiştir (Bkz. Ek-3)• 

Çay, topla tnı, gUn, ziyaret gibi faal i ·.re tl ere 
• • t •• :J V • • _;ı U • , • ' ' • :1 • :::;amnn ayırmanın cınsı,'re· e gore o.e:~;ıt:;ıp u.c,;ışmecu,:;ı ae ın-

celenmiş elde edilen bilgiler Tablo 23' tc (5:~e tlenmi::;ıtir. 



SORU 3 

N 
S2 

ı-
u.ı 

>-
"li-i 
z ::..!! u u.ı 

::..!! 
ı:ı:: 
u.ı 

TOPLAM 

- lO~- -

TABL023. 

Boş Zamanlarda Sadece Eğlenme Amacını Güden Çay Toplantı ve 
Ziyaret v.b ne Ayrılan Zaman ve Cinsiyet. 

SORU 34 
BOŞ ZAMANLARDAGÜN VE zjy ARETE GiTME 

Hiç ARADA BİR GENELLiKLE BOŞ ZAMAN. 

ZAMAN LA MAN ZAMAN BU TÜR FAA. 

AYIRMAM AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇİRİRİM 

Sayı 259 1819 321 23 
Satır% 10.7 75.1 13.3 0.9 
Sütun% 19.3 31.1 31.4 19.2 
Top.% 3.1 21.8 3.9 0.3 

Sayı 1083 4029 700 97 

Satır% 18.3 68.2 11.8 1.6 

Sütun% 80.7 68.9 68.6 80.8 

Top.% 13.0 48.4 8.4 1.2 

Sayı 1342 5848 1021 120 

% 16.1 70.2 12.3 1.4 

2 X : 82.35 ; s.d. 3 ; P <0.01 

1 

:2: 
< 
..J 
Q.. o 
ı-

2422 
29.1 

5909 

70.9 

8331* 

100.0 

* 51 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

Ta blo 23' te gc5ı·Li 1clü.~~ü gibi, e rkc: klerden bu tür 

faaliyetlere hiç zcı.man ctyırrnuyanlar kızıura g(3re daha az

dır. Buna kar.]ılık boş zD.mD.r:ı.larını gensll:Llde bu facıli-
' 

yetlerle geçirr:1o seçene;o:;inde erkel:ler, k.ızlcırn OI'Dnla da-

ha ileridedir. Tum c5"':rencil.eLln bUyük bir kı.St!nnın bu 

fa~~ liyet 1 e.ro ıı Arn do bir" znmo.n G.yırcJı ~dc1.rı anlarplcw:ı.ktuclır. 

Açılcc5i::r·eti.m 1'akUl tcni ö·~rcr:ı.c:U.c:cine yönclti-

len rıBo;;ı zcunr:nnnı:;; oldu ._uıdn, r;:cı.ns oyuıünrı OJ2."1~".mrü: için 

zo.rı1:~.1rı [1,~rıı·ıı" nı.ıfjlJ.1.ız?" Do~cıJs-ı.-ıJ:1ll C5rııelr.~lcrn grt11)t1l11..1rı ~·:j 63' ü 

( 5293 kic)i) "Hi;; ;~.'lmc;n :J.yır·ıı-ı~:u-:'.ıı, ~:, 32' r:i (2711 :c:Lc~:i) "Ara-
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dn iJ·i·,~ zorrrı·,l '1VlY'li">r-r 11 0 ~ Jlu'' (·-:ı7r~ 1:-·ir:•·L·) tıt"r::ı·;ır:l··ı·L't·lo '7r:ıı·:ı.-,·,-·, c. ' _...._ _Jc~ .. uıc.. ... .ı.- '-··ı . .J • ~- ......... JJ. ' ,lv . c.. ...J ·-····-·}. Vv--~'" ..... --- J:ı. c ~.J ...... l. .... c.t ...•. 

nyırırı;n11 , % 0,63' Li 11 ]30~1 z::_;ı:ır.n1:::lY'lLll bu tLir l~Lret1erlc 
1 

••• tl ll . . . '1 1 - • ı' geçJ.rırım seçencıc erını ı:şc"trc·c eycre: cevcp.u:ır vernn.r} er-

dir. Bu soruyu .38 kicıi ccv:.:ı.psız bıro.J:nıı')'br (:ı:ı:z.::J:k-3). 

Yu!:c:.rıda 

~:;o.m:.1n harcacıı:2ını belirt:irksn ~!;'; 63' Li hıç zc~_mo.n cı.;yL:·madı,'~ı

nı beJ.j_rtnıi::;ıtir. Dii(;er se::;enekleTin !]Ol: ctz alınaDı ve şans 

o ytı. rı lo r ı:-1o. 

d edir. 

~ ı IfJ.Z. Cl ilgi olmcı.m:·wı oltı..mlu bir ~"li tcliğin-

"Boş znm~::mlcı.rınız olcbJ:C;unda, kı.J.dın iseniz gün 

toplcmt:ı.J.arına, eı~kc:: iceniz büıvcyc gi tmcL: ir;:in zrtmL\rı 

o.yıı:'ır mısınız'?" sorumnıcı. vc:r·.Llen ccvaplc.Lrın clo)_:;ılı::;ıı cb 

cıc:iylediı"': Cevc::.plr:ı.rın )':~ 41' i ( 3~-21 Jd.i;ıi) "Hiq z:unc.n n.yı.:~

mıyo.rwn", % 48' i ( 40 59 J.ci ~:i) tıAro.dcjl:ür zr:ı.mu.n ayı.rıyo:nımrı, 

ı;a~ oru (7co6 kı'c•ı') HG"'ı-1C'llJ' 1 c]eo "''"'i·,ınn ,.,,.l.''lY·Or~·Lı·ııt: (:'< lL1'u·:· de 1 _,1 ~ _ .... ~j t:;: ---·-- _.L •.. - L..JI...A.--L·-- ..... L,Y ...ı... • .... ,l.ı. ' ;...- -- r -

"Bog :z:;amcnlcı.rımı bu tUr faaliyc::tlerle geçiriyorum (:Gklin-

dcclir. ll Kif?i bu soruyıl cevspsız bJ.rnkmıştır (Bkz. Ek-3). 

Burada giirLilen chn·um1 bu ö.\rencilcrlG ilc.;ili b2czı olum:Tuz 

bcl:lcntilc.r:L docrulsmmııa1:ttidır. Kahveyc gitme ve '9Un top

lcı.ntıları,bazılarırıın bekleyece~i ölçUde yaygın g~rUlme

r:ıc'~ctec1ir. 

ATaş tJ_rmada, boş ZC!Jnc:ı.nlardcı. er~:e J·:ler:Lj.1 kahve

ye, Ja:3lo.rın gUn toplnntılnrıno. gi tE"ıe e ~'ilimi aro.r:nnda 

bir fo.rk olup olmo.dı~~:ı da ii1celemnisı, bu durumla ilgili 

bilc;iler Tablo 24 1 te ö::::etlsrı.miştir. 

rro.blo 2 11 1 t .J r:r-:-;p;'ld'ı"':' .. u" r:-i ])·' - ~ı- C t.::> '.~ ... c-l ı; .·... b- . l' 

boş zo..mcmlo.ı~da lco.hvcye g:L tn1Slc için ayrılan zo.man, o..yır

mo.yanlar dcı.ha fo.zladır. ~5ie yc..ndan J:ız lc.rın ya.rıc1o.n 

f. '7lr cı ırl-..,.cı~fıb• .. -... :· ...ı... .. ]rı··)- lf"'l"~l'Yl"''~ r;o~ltf·..-.·~lr ı·_...,·rl i7"":·ı--ı··~l1 D"'- ,)ol ~..J.O. -C:': ır, t,Un uOp ·-'.llt,l.-~--1. ...... , 1_,.~ ·".tlo.c~ <;:]- _ .cıc:.,,.,,,_ 

ayırdıkıarı b6lirtilmukteclir. Bu oran cı.ynı kcı.tegoride-

Jci er.kc!.cler oranıncl~:.ı .. n % ll lmdr::.r dD~ıa fn:~~lcıclır. Bazen 

yo.. c.'l.o. e;e:nellilrlc lmhveye gttti 'ini bc1L::'tcn erlce'.:J.er ora-

nı ise % l2'dir. Tablo 2~'Un bir bn~kn ~nlntımı çöyle 
' 



- 106 -

TABL024. 
Boş Zamanlarda Erkeklerin Kahveye Kadınların GünToplantılarına 

Gitmeye Ayırdıkiarı Zaman. 

SORU 36 BOŞ ZAMANLARDA GÜN VE KAHVEYE GiTME 

Hiç ARADA BiR GENELLiKLE BOŞ ZAMAN. 
ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. 

SORU 7 AYIRMAM AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRiRiM 

Sayı 935 1338 143 10 

N Satır% 38.5 55.2 5.9 0.4 

ı-
::2 Sütun% 27.3. 33.0 18.7 11.6 

UJ Top.% 11.2 16.1 1.7 0.1 .c 

! 
~ 
-< 
.-l 
c.. o 
ı-

2426 
29.1 

rJ) 
Sayı 2485 2718 621 76 5900 z ~ .ü UJ Satır% 42.1 46.1 10.5 1.3 70.9 

~ 
0:: Sütun% 72.7 67.0 81.3 88.4 
UJ 

Top.% 29.8 32.6 7.5 0.9 

Sayı 3420 4056 764 86 8326* 
TOPLAM % 41.1 48,7 9.2 1.0 100.0 

x2 : 87.43 ; s.d. 3 ; p <0.01 
* 56 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

' ... ro.ı_,lılo. b -.L· LLr. Hi c: k'ı1·ıv" \T"' n· ı· tr""' c'l J •. ~H ·l·ı· b(" l·ı· ı···+e--- ·ı" G· r '-' r.ı 1:-J . ., -,... , ... - -.;:;. .ı.-1.. J. o,.;.•:l V c.~- u . ._ • - 1 _;- .ı. ., ı ... --- u ..,. . .L -~- ..... ı...;;..l-- ... C- ' 

hi'? gUne gitn:cdi~::ini bslirtcn J.:o.clJ.nlurdcm d::·üıo. fnzlnd.J.r. 

Du tU.r fac:.li·.rc::tlc;rs 1ür mü:tar· zamon nyıran1n.rın V6j:'cU:::-

1eri cevclplo.r incelendi''inde ise J·:::ıchrıln.rın y.:;rırJ.in fnz

lasının aro.dc~bir bu faaliyetleı"e zo.mnn o.yıı"clı '':ı, bu tür 

fo.o.liyetlere genellikle zaman ayırdı~ını bclirt6n erkek

lerin 1mdınlarc1c.n do.ha bUyUk bj_r oranda oldu,~;u anlar;ıl

mo. k'kı. d ı r. 

Bu l:ısımdo. 
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nin ne yön ve ne suı~ecJc; oldu.)J i;::~ceJcmnür}tir. J3ulgu1n.:cı 

özetlc;:nek g('x·c;kir8e; (j'';rcncilcrin e?).ence o.ıı1a<:;lı, toplan-
.L rın;,r \e ? .... nr ..... t ..... r;o·· ,!_1''1........, "-.'.~ l·'" r. (.1 70 ::ı l ~........ rl........ _...,, rlr-!r, .... .., u ı' ':::''-·',) l -'-'l]<-- ._, c c:,J. !'"-"' e:.:,J _____ Lıll ;u CLOı.l.,,:rırL Ll [1.1 ı,~,·yıJl..L 

JCicLLndcdir. Cinniyet nçJ.sınd.nn bu :f:c:ı.ali.vst i.:incmli bir 

fark gc:);~:termcomekteclir. Ancak cj(lrconcilcr.~in erkcL oldu;';un

clo. ko_hvcy.e, l.codın ol<'Lu(~ımLL::ı. dn gün t,öplantıı:ııncı. gi trııe e,(;i

limi; erkeleler ara D ında lı::ahveye gitmeme dctlıa Z!ız., :cD.clın-

lo.r cu·a;nnda da gün toplnntı.cıına gitme c1c:ı.ha çol:tur. Açıl:

c)?~:cetim Pakl.il tesi i:i,'i;rcncilerinin şans oyunlarına 2/J ora-

:~~[Lll-

sını denemek üzere zaman ayırdı~ı sUylencbilir. 

HobilGrle İlg:Lli jhı.o.1:Lyctlc::ı:·e 

Ayrılo.ıı Za.man 

İnsanoL;lurmn zorünlu gereksinmeler iqin hcı.rca

dı.~;ı zcı.man cl:ilinılc.ri dı ~;::ı nd n lu:üo.n nUr e i· ... ~ cı"'r:ı:Lndc ynpmal: 

'70-~undo. Ol'TI'J.(·lı'·'·ı o.·:ı.c'ı1.·· 'T'J."J·'-J~'l c·~····n·, (l,·ı ?:G•·k ql('iı:',ı c'·"Ll:l. ,." J. .• c. . ıı ~· . .:, ' c. l c..•• ,; '· 1- v . b .:H.cı::c.J.ı. .i.: .•. ~ ._, ·- J -" '--'-- . ,:,:,. , -'-- _ -

alışlcanlıklnrı ve~rdır ki bı.:ınl::-.ı.r1n 1cimisi p::ır::ı. hnrcaı.nnyı, o 

lcon.udo. b~:3lli bir bilgi b:LrH:iminc s:::hip olıncıyı, D:tbı~ı yG 

da (jzcl çcı.ba ile mrı.ddi ve mcmcv:.L ho.rcet''"-''lc.rı gerr:J-:tiren 

nlışlco.nlılclcırdır .Ho bi kavrcım olarr-::t 1:~ 11 b:LI'cyin b of} zo.man-
10. Y•ıııa"..., "'lı sı .. ..., -·ılı ı- Ü.lJY'111'! .. 1 ··r ''l re• c +ı· re i .c;,.•L c:~'l 1"'" r-ı ı· ''1 :·.--·.o·ı "' .l.- :'·ı 1 <·..ı.. uc.:.. '~"·,.c.d A .J •.•.• L• .•. k. i.:!_,.;;u ·'-(.~., >::>l.. c.Uc '-' ... :,.LL .. >)V..l;~ 

bir dizi baliyet'leri kapsar (Tezcan, 1977 a, s:l47) • 
. 1!.. O.r")"tl~ıı..,.ıı ..... , l;nr"'ıc=ln1rı· -I-r-·~·:ıın-ırı 1 Jyo•ıın olr:"'J]'l 0:):·:·i 1 ı·n1lc":·~ .... i ve 11._, c-1~-·--..c. 1 ,, u~-'-- l• ... • •• ~ LH.d... .:ıU. <.. t,;, '" _c_, . c'.)- .1. . . --- -- ..... 

bu e(~ilimlerindeki yo,::ıınluJ<:: onlr:u·ın hobileı"'in:L olwytur-

mo.ktadır. Butler'e göre hobiler Uç tipe ayrılmaktadır • 
.... , · -L _, ~"·-·ı~· ("" · "''" J. •• t··) ı~ ')·'.,n·~ ·'-o,)l····1'"'~')'- ·-1qc·ıc~i bl. GJ.. eCtllll \.:..cl .::oG,{u . .(ı.(, V gJ_ J. _.ı.o, J .. Lc;J.' V 1. :U. '-'"·'·l'~ J;u )__ 

bir d(\'j;eri ifo.de ecJ.er.ı. (iccılck:::ıiyon gibi) hobiloı~, iJ:Lr::;:ey-

lc:r 

lan ve hobilorin gcı:çcJ:leı:}:-:c-ıc~'ıi olan u.':':rclTLletr, inr;.cuılrn'ı 

"'··,·.·.'·.·.ı· l 1".,~l· 11 ı,.; Y' •rn -,., l l'ln ''1 ],, 1 ·,·, -}~ "1 .L.,.,.,, 'ı'"'< ı." O ı-Ll r-. ,,, ı .L·"ı" '7 '{0 l O -'J i 'r "'-TC·· '[") 'il• --.:_; ..ı...._:.,- i..J...L~- ~J '-lJ:' cı..L .:.· .. l.. •.. ·. v<-. ı:.:.....~. c .. ı.~ ..:. --l ...... :.. ' .. ı..,: ···- 1:. ...._,;,:... \. ..ı. ı... 
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lor biı"c:;ylc.rin ' i . .ı:~ 1 IJ.J. li. ct >Lrı ol. o. ı·· rı k ele '~;c; :clcndir:L 1-

D1GDi~(LG J:ctt~cıcltl ınümıuı'. Abndcuı 
.. .. 
Unj_vcr;;i tc o~)"c":ıcilci'i:tün 

Scr>;c:. st Znu.~·nı :i?cı.n. li 'TC tlc:.ri 11 cı.,· lı cn1J.nı~ı·ı ,sır dct ho b:l knnurmn-.. ~ ·~ 

( '''r)";'.~·J·ı ıor)ı '"'' .n. ~-~u.:.~ .. ' _.~..._ ' /<..) • 

99). 

(j;1 ]_ı S11.i1t1 rı ı J.J. ~Jll J:::.ısnıı ı1c1n. A ·) 1lc ~. :. · ··:.r·c t.:i..nı ~}··D .. 1.~L! 1 tc ai 09 rı 

ınrııf (5"roncilc:.r'irı.in ho bi tU:-cUnden bu lık, Ln;::, çi :~ele, b::: di, 

1cc.5peL besleme~ alır:::ı.,~rmJ.ıı·ıo.rı ilc, l1'ıl, p{lro., :-.:.::rtpostn.l, 

foto.~;raf vb. kol c lesiyem yc.prnn c<~·;:Llimlcri U ;;~cJ:·:Lıd(J dv.rul

muı::ıtur. Bu amo.çla ver[:;i toplema aı"etCJ.ndn 42 ve t1.3. so-

"-L"'ıln.l',r_·ı "'lr(.l]" ve;~ı· "[ı···]·,..:.]· I' ("ıi"J)]•r7 E" 1--2) L., , _ J "- • -- - . .ll - 'J V--. . c'-' • ' il. - • 

Açıh:C5''rctim J!'al~ül tc; si ö\r:-- n.cilc:r·ine y:ircc;lt:L le n 

n Boş Z'' r:ı.n nln.rınızda pu.l, kcı.rtpo.stal, pa.::cn, fot o:~;ro.f vb. 

lcolc;L::s:Lyoııu yn.pmo.ya :;:,u::ıoıı c.yırıı· mısı}nz? 11 şetl:L:ııc1e 1 :i Do-
.,,,,r·ı ··~'.,,-,- ·"l,-.. ,-· o? 6-:ıt·: cr.::')(')O ı,."rr:o···) ı.·,.,._ ..... ,-, ... 'Y ""'•'"·-·'1 '';·o .lv .. :,u. Oi:,It:J.lCJ ___ ,:_ı __ Ln, /<.! ..J U .J.).:J ~·~---·j-L i.ll'c: ~-'' ;,_,_,J_ ..• yı.u:ktCcl .. :~-~.cl 

os1:Lrterck ccvnp vernü r,:tir. Boı::ı ~~cır::mıı I:oleksiyon yc!.paro.~: 

,ı~ '.:,c· l'""'·· o • ""''"''1 .. >: ... , .-.-~ -· l .. -.~ .. ·. ı~ ~'. l ·(_' u.c,.:_,. r cilG].J. G~- O.:,.L ,:.·.lCl ... l:.L .LJ1 c ct;_:,ı .. ı,. ı 

<"7' ,. '"" ' -.~r' :: .. ~" c./ ı'. ( -, 'l7 lr-' ~·.) 1· "' r.-nı···<>ı ı·· " ı ı ı -ı-·;._.., L.J<J;llc.tl1 O.yl.ı.. \.ll: :,l.ı.ll' ;O ı .L J;..L·:;ı ı) O,.} '-"-'"i.c.c.ı.J. c)l lDl 0.,.1 v Ltı. 

faoJ.iyctlc:ı~ıe ze:;irdi.~l:L fnı1r:L]ılmal:to.c~ ır. Bn r-;oruyu 28 öi{;

renci bo:] bırakm.ıstır (Blcz. Ek-3). 13ctf}1c.nc;ıc;:tcı. beklenen 

l cı" "hoc.:-t ''7"1P10''~'"l c.ıır] :::Yiı· n....--JJ. }·~:ı ·(·\-vıco l.(r~l r::t'"("::ı··ı 'T()l"L ,r,·•·1 ·ı:··ır' :·:--ı-ı"'i.T(.il-~"..,1 ry?1i _,_.c '-' ·~· "-'L~--"··'-' c:,: -'-···· G"ı.c ... >.ı.. '-' "_,_ ..... c.·.·-•-'-·, .,. ) .. c-'- .• ' ... _,._,_,; ~ '·"'"-""' • 

sıeklindc sorulsrıyclı ... bc::E:i bu o:candcm clnlıo dU :Ulc bir ornn 

C] (' G e rl.! -1 (,ı- -"Ll ·i '"'lı' r; .L.ll" ı,-; i '-ı ı ;..)· ." .. .,...ç,--, c j l ... ,·c--.-; -,., "'.TC, c< ]_;."ı rı ı' Cj d ı ı-... ..!. - ··v . .L -::; ,) ______ .L '· _ 0 ·~ ·-.. L"-L- U-. '.::,.ı. ~ı.. -·---·"·'- -'--'-'· ) '·':/· ........ ' "v ·'-· 

2.~lt~ııJ_c~ı~ı il e nı c:/.~ 1J ı:. nclr:.~\r ]_cl:c ol cl.ı..:.J..cJ.[tj~l 2~ C.-5~~:·~ ()Tl U:r~o r1 ]. ı ı1c1ı ';ı r1cla 

e(~,il:L'·•i btl 2TDU ve dLizcyc golcı1C dek do,·urulr:m~} olnbilir. 

Ancnlc yine ch: örnGl;:lc::rı c;rubtmı.ı:rı yGkL·cr;ılc ;: 35' lik bi.illimU 

(? 11 ycı. cl cı b ll S:i e l~j_ ]_Cl C: }(O)_ G ~ ·~ fl i:,. ... o:ı.ı. yLL l) fllQ :Ll G j_ J .. [y;j_ ]_i O lct~CCt l-:: ~~.~Ct-
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men ayırdı'~;ını bel:Lrtm:Lştir. Yu'u::rı Jd cloJtılımdmı da 

görülece[:;i gibi boş zcı.menlo.rını bu tUr facı.liye tlerle ge

çirenlerin oranı önemsiz denilecek kcı.dor nzJır. 

H0 bi şeklindeki faaliyetlere ilginin cinsiyete 

göre değişnesi mUmlcündür. Öte yandan bu fo.oli;yetlere ay-

:ı::~ıı..., .. , ~c,·ı·1C''·ı 'oı·-,., ı'<:<te r'"'lı('ıp 0.r:ılı""ı-~"'~"1et'ra .. 0'(·~:ı::~e- c~G- de"f;·ı'""e---...J- L.t..l.ı. ... j t..d I,.J • ..l.. .L ~ı ·~:C.·. 'J ~c.:: .. - ".:: u.c..-..._ .. c .__., b J J. . t-.::ı ı~) 

bilir. Aşnğıdo. bu tür ili0>::ilerin btı1um.ı.p b~üunmadı'1;ı 

Uze:cinde clurulm.aktadır. 

B0 ş zo.manlo.rda pul, kartpostal, po.ro, fotoiraf 

b l ı ı . ·' ,, ı . . J •• d v • ı:o e_csıyon yapmo.ya nyrı an znmo.ııın cJ_nsıye cc c;ore e-

(iisüp cle,~;işmedi(1;ini gö.stc.ren bilt;l.ler Tablo 25' te özetlen-
• J • 

mışcır. 

TABL025. 
Boş Zamanlarda Koleksiyon Yapmaya Ayrılan Zaman ve Cinsiyet. 

SORU 42 
BOŞ ZAMANLARDA KOLEKSiYON YAPMA 

:ı: 

GENELLiKLE 
< 

HiÇ ARADA BiR BOŞ ZAMAN. ..J 
c.. 

ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. o 
r-

SORU 3 AYIRMAM AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRiRiM 

Sayı 1332 842 202 43 2419 

Satır% 55.1 34.8 8.4 1.8 29.0 
N 1 r- :2 Sütun% 25.1 35.6 37.3 ' 36.8 

UJ 
Top.% 16.0 10.1 2.4 0.5 .?: 

tn 
340 74 5912 z Sayı 3975 1523 

u ~ 
Satır% 67.2 25.8 5.8 1.3 71.0 UJ 

~ 
Sütun% 74.9 64.4 62.7 63.2 ~ 

UJ 
Top.% 47.7 18.3 4.1 0.9 

Sayı 5307 2365 542 117 8331* 
TOPLAM 

% 63.7 28.4 6.5 1.4 100.0 

x2 :110.62 ; s.d.: 3 ; p <om 
* 51 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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Tablo 2 5' te görUldU\i.i &;i bi bo ;:ı zam<J.nlcı_:y:dn 1-;:ole~c-

siyon yapmaya. hiç z<:r::n::ı ayıı:'mo.,renlar crl:c1cler nrn. <n nda 

daha fazladır. Kolc~siycn yapmaya zaman ayıranlar ise 
' 

kızlu.'r n ro. s ında doha y·cty[~ındır. Ara::; tırmuda bc5yle bir 

sonucun elde edilmiş olmaEn ı;;Glışma dıJn.u:ı.uyla dcı. ilcili 

Ol .-, 1J·· lı' r~ o·· '~ııco irl e~" ..,.._..,, J 1J·ıınrl q lrı' .. >'.,.-.~-.-ıcı' ı ~r·' n bı' '" -·~te ""O. u. J. · • .ı. ""-"- "la G·" c--. '·' --'--'"-'"·' O ;_:O .ı. c.u c .. L .ı. ı's' ·- 's' · -

lışıp ']~::ı.lışmo.ma dtu·nmuncı. c;öre kolel·;::s:Lyon yo.pmr:wc, c.yıı~dılc-

SORU 7 

ô 
<( >-
:i!: ~ r.rr-- V)" 

:i :J. 
<( ;). u. 
ı.ı.ı et: 
ı- o r.rr-- ~ ·-et: r.rr--
Cl ...ı 

<( 
u. 

TOPLAM 

I3lcz. Ek-4, Ta1)lo 5). 

TABL026 • 
. Boş Zamanlarda Koleksiyon Yapmaya Ayrılan Zaman ve Bir 

işte Çalışıp Çalışmama. 

SORU 42 
BOŞ ,ZAMANLARDA KOLEKSiYON YAPMA 

HiÇ ARADABiR GENELLiKLE BOŞ ZAMAN. 

ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. 

AYIRMAM AYlRIRlM AYlRlRlM GEÇiRiRiM 

Sayı 1969 1059 269 57 

Satır% 58.7 31.6 8.0 1.7 

Sütun% 37.2 45.1 49.6 48.7 

Top.% 23.7 12.8 3.2 0.7 

Sayı 3317 1291 273 60 

Satır% 67.1 26.1 5.5 1.2 

Sütun% 62.8 54.9 50.4 51.3 

Top.% 40.0 15.6 3.3 0.7 

Sayı 5286 2350 542 117 

% 63.7 28.3 6.5 1.4 

x2 :65.54 ; s.d. :3 ; P<0.01 

~ 
~ 

3354 
40.4 

4941 
59.6 

8295* 
100.0 

1 

* 87 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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To. blo 26 1 do. görl-ilclU;EU gibi, boş ze.nanlo.rda 

lcoleksiyon yapmaya hiç zaman ayırmc,,yanlar çalıc;ıan ö&;ren

ciler c-~ro.;nııda do.ha yayc;ı:ndır. Öte yr:.ndrm koleksiyon 

yapmaya bir ölçUde zamr\rı c:.yıranlo.r ise, bd:l,;ndil~i 

bir ir} te çalı!}riı.:'J.yanlar o.ro.::::ında do.ho. faz lo. dır. 
gibi 

Anl:ette sorulan 11 Boş zo.mc.ml2rınızcla çiçek, bo.-

lık, kuş, lr.ed.i, keSpek vs. beslemek için zaman ayırır mı

sınız?" şeklindelci sorı..ı.ya cevap olarttk örnGklem grubunun 

% 59'u (4977 kişi) hiç zm:ı.c~iı ayıniadıC;ını beliı~tmiştir. 

ö.::;rcncilerin 5:; 27' si ( 22 58 kişi} "ArD. del bir znman ayırı

rım11 demiştir. Genellikle çiçek, balık, kuş, kedi, köpek 

vb. besleme eylemini g' ·st Grclii:;ini belirterı öğrenci oı~o.nı 

% 12' dir ( 980 lcişi). Boş zamo.nlarını bu tUr fo.Clliyetler

le geçirdi~!;ini söyleyenler ise, 9~ 2' dir. :Su soruyu 15 ki

şi cevapsız bıro.k .. ın:tştır (Blcz.Ek-3). 

Koleksiyon yapma e~iliminde oldu1u cibi, bitki 

veya hayvo.n .ygtiştirmeye ayrılan zamo.n da cinsiyete ğö

re değiome gösterebilir. Bitki ve hayvan yeti,ştirmeye 

ayrılan zo.mo.n ile ilgili bilgiler Tablo 27'de verilmiştir. 

m bl 27' d ... ''ld'·"·· Ia _o e goru u;.:;u gibi boş zamanlarında bit-

ki veya hayvnn yetiştirmeyc hiç zaman ayırma7anlar erkek

ler arasında, belli bir öl~Ude zaman ayıretilenler de kız

lar arasında daha yaygındır. Bitki ve hayvan yetiştirme_! 
ye ayrılo.n zo.msnla ilgili durum da, koleksiyon yo.pmo.yo. D.y

rı lan zamo.nlo. ilgili duruna beı1.zemc: ktcdir. 

.. 11 ı d ı· ••" 'l . Orne.c em gru.nm an o :rencı .o rJ .. n boş Z8.mo.nlo.ı-·ın-

da bi tl:i veya hayvan yetL;;tirm::oye ayı.:cdıkları zcı.rncuıın bir 

işte :]nlıoıp çalışı::ıanmyo: göre, de(i;i::;:imi ile ilgili bilgi

ler Tablo 28' de özetlcmni:_:: tir (Bu toblcmun ayrıntılı r;:ıek

li için bkz. Ek-4, Tablo 6). 

iJ1 c:ıbl o 28' de .o·n"'~ı.·il c'ı.'i~;.;; -·bı' . bo co· 0'~'nı'"'~] Q .. r"ı11Cl .-:: ...... cı. _ i;:) _..ı.. -ı . .._ .... ,,_ıv:. gı ' f~> ..::...ıl.ı._.:._r .... l-- -C- ...... r._ı. 

bi tki veyo. hayvan yeticıtirmcyo hiç zr;mr..\n o.yırım: .. ·/cı.nlo.r ça

lıço:nlo.r o.rasındo., bir ?5l·~~uc~e zomn.n. c.yı.rn'd~lcmler iae 



TABL027. 
Boş Zamanlarda Bitki ve Hayvan Beslerneye Ayrılan zaman ve Cinsiyet. 

SORU 43 BOŞ ZAMANLARDA BiTKi VE HAYVAN BES,LEME 

HiÇ ARADA BiR GENELLiKLE 
~ 

BOŞ ZAMAN. <( 
...J 

ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. 0.. o 
SORU 3 ayırmam AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRiRİM 

ı-

Sayı 1114 785 447 75 2421 
Satır% 46.0 32.4 18.5 3.1 29.0 !::::! Sütun% 21.6 34.8 45.6 41.7 ı- ~ 

I.I.J Too.% 13.4 .?::: 9.4 5.4 0.9 
vı Sayı 3810 1470 533 105 5918 z 

~ u I.I.J Satır% 64.4 24.8 9.0 1.8 71.0 ~ 
Sütun% ~ 77.4 65.2 54.4 58.3 I.I.J 
Top.% 45.7 17.6 6.4 1.3 

TOPLAM 
Sayı 4924 2255 980 180 8339* 
% 59.0 27.0 11.8 2.2 100.0 

x2 : 279.40 ; s.d. 3 ; p <0.01 
* 43 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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.TABL028. 
Boş Zamanlarda Bitki ve Hayvan Beslenmeye Ayrılan Zaman ve 

Bir işte Çalışıp Çalışmama. 

SORU 43 
BOŞ ZAMANLARDA BiTKi VE HAYVAN BESLEME 

HiÇ ARADA BiR GENELLiKLE BOŞ ZAMAN. 

ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. 
AYIRMAM AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRiRiM 

Sayı 1734 1008 521 89 

Satır% 51.7 30.1 15.5 2.7 
Sütun% 35.4 45.0 53.4 49.4 
Top.% 20.9 12.1 6.3 1.1 

Sayı 3171 1234 454 91 

Satır% 64.1 24.9 9.2 1.8 
·' 

Sütun% 64.6 .55.0 46.6 50.6 

Top.% 38.2 14.9 5.5 1.1 

Sayı 4905 2242 975 180 

% 59.1 27.0 11.7 2.2 

2 X :146.22 ; s.d.: 3 ; P <0.01 
*80 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

~ 
<ı: 
..J 
0.. o 
ı-

3352 

40.4 

4950 

59.6 

1 

8302* 
100.0 

çalışmayanlur o.ro nınele clo.Iıa yaygındır. Bu durum ho bi ni

teli:iindelci fo.o.liyetl·2:CC zı1mcm ayırr.rıaınn çcüışr:ıa durumu ile 

ele ilis1lcili oldu '':unu g\:5sternıekted:Lr. Kl sa ca Ö~";etleınek ge

rekirse, b oç zaınr.Eılcı.rda ho bi ni teli,:Jncle 1.ci faaliyetlere 
zaman ayırma e·~ilimi, be!:lenc..1i''·i gibi gsnelde fazla de~:!;il-

dir. Bu e~ilim bir ölçUde bu faaliyetlere zaman ayırabi

lenlerin de1 lcızlar Ve ÇCl.lls~mnyo.n c):~rencilür G.r:.ırando. daha 

ynygın oldu~u böylenebilir. 
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Bilc;i r.ccc::ri 1~n.Z~.1.1lrna ve y c~~:::nck 
GcJ.iştirme JI'nsl:Lyetlcr1r~c Ayi·ılo:rı. 
Zam.'.m 

yr5:.celti1cn. 

ııD0 ş z.:~;-n.::-.nJ_r~ız ve im]cc•~'l.ını;.;; olclui~mıd.~ı., yeni bile:; ve bece-
r·' ı"'-... 1r'1''r_,-,1mrı1r ı" ... ,..;,.) ~ıın·i1']o··~r--'1-' l·it"Tl ı-o-·ı-"'"''"""1,.., lrı'l""' ' _!.., __ ,_...;..L ..:.'-'-,:_)';.,.)...ı.. J.W--~.!\~ ~_ı_.!.. ~t. OH;,;~_L .... - vcl..~..L' .. \ ... _._ ~---.c' .t':. . .!.,. __ L C..!. :....:•.l. ı:)' J.":..v. 0' 

c en1i11c r vlJ. elen ;rcı.ı-1c1r J..c.rJ.rnr·.ı. ~{~·.1 zctrnr1.ı1 2~lıJ.:-ıı'"l rnı sı x·ı.ı ~:i? n f3oı~ı1-

DtE1!J. o.lı:nn cevnp lcu:·dD. öru.c: er:1 gı-mbunun ~.·;; 15' i ( 1~248 

ki;;i) bu fncüiyetlere hi:;; ;::nncm o.yırmndJ.·:ını belirtmi::;ı-

tir. 
13 :J. foo.liyetlere sn-

mcm uyır·dıii;ını be1il,tcn () ')"CT:c:i..J_ er ş~iylc do.~~ı lm~ ·~t ~ r) ır. 

1j~rencilerden% 55'i (4587 kigi) orodn bir, ~ 25'i cencl

lil:le zaman o.yıı'mCLktn olclul::lnrıın, ;0 5 dolc.qıncla bir lu D

mı ise (390 ki]i) boe zaonnlarını bu tUr faaliyetlerle ge

çindiklerini belirtmi~lerdir. Bu soruyu 29 kigi cevnpbız 

bır~~, 1 "rnı "'tır~ ( Blrz E1~"-"') :....ı.. ı:~. ı •:ı ,.:..'.ı.. 1 • .., .lı.. .... ) • Bu verilerden hareketle, Açık-

ö>~retim J?a!:ül te si ()>~:TcncileriD:Ln dijrtte üçlinUn znmrm ve 

iml:m1 bulduC;uhda bu fo. oJ. i yetler iç:Ln zr.:ı.mecn ayı re:.. bildi>':i 

o.nl:::_.:;;ılmal-:to.dJ.r. ':j~~rE-:ncilcrde bu tUrde::ı fG.ali.'.'etlere ka

tılmaln.r·ıın sa?1;hıyacnk bir birikim olclnt;u söylenel:ülir. 

Bo(] znm:::_nlarc1o. bilgi, beceri b1zn.ndJ_:~ıcı ve ye~ 

tenck geliştirici fao.livctlcre e~ilimin cinsiyet ve bir 

igte çalısı ıp çalı şmaı:m:;rn c;15re no. sıl biı~ da;~ ılı:: c;öster-

di!;i meroJc konusıJ olo.bilir. Boş zn.mrmlardn bu tür fo.ali

yctlerc znmcn ayırmonın cinsiyete göre de2i~imi ilc:: il

gili bilg::. ler Tcı blo 29 1 do. 1:-)z e tleı'llni,f;tir. 

Tablo 29'da gör~ldü~ü gibi, bilgi beceri kazan-

mo. ve ye tc net geliştirme eylemlerine hiç zo.nc~n ayırmetyan-

lur erkekler orasında biraz dCLho ynygın ~örül~cktedir. 

Di'~er kategorilerde c:Lnsın~ c").rası bir :fark grize çCLrpna

maktCLdir. Nitekim, T2 blo 29'daki da2ılışıyla ilgili tes~ 
isto.tisti:';i de c.nlamlı de(;ildir. B -ı-tt••t•ıd u .Lf:l a ıs ı.<: e boş 

ZCcfilfl.l1lO.rdn bilgi, beCOl"i lcazanmn ve yetenek cel:Lştirme 
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TABL029. 

Boş Zamanlarda Bilgi Beceri Kazanma ve Yetenek Geliştirme Faaliyetine 
Ayrılan Zaman ve Cinsiyet. 

SORU37 
BOŞZAMANLARDABiLGi BECERi KAZANMA YETENEKGELİŞTİRME 

HiÇ ARADABİR BAZEN BOŞ ZAMAN. 

ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. 
~ 
~ 

SORU 3 . AYIRMAM AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRiRiM 

Sayı 324 1333 629 126 2412 

!::::! 
Satır% 13.4 55.3 26.1 5.2 29.0 

~ Sütun% 26.0 29.1 30.1 32.3 

ı- Too.% qq 1 (; (} 7(\ 
1 " w 

.c Sayı 923 3250 1460 264 5897 
Vl ~ Satır% z w 15.7 55.1 24.8 4.5 74.0 
u ~ Sütun% 74.0 70.9 69.9 67.7 ·~ 

w 
Top.% 11.1 39.1 17.6 3.2 

TOPLAM 
Sayı 1247 4583 2089 390 8309* 
% 15.0 55.2 25.1 4.7 100.0 

2 X : 8.84 ; s.d. :3 ; P <0.05 
* 73 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

fao. liye tle.rir~e zc.rrıcm o.~yJ.rmo.nın cinsiye tl e ilişL~ili ol

du)!;unu gc5stç:;:>en bir kanıt btüurunaclı:'~ım:ı. ii;:ıaret etınette

dir. 

Boş zamanlarda bilgi, beceri kezr:uımu ve ye ten e k 

geliştirmeye o.yrılo.n zammnn bir işte ·::o.1ıcııp çelı~ımo.maya 

gc:ire de:'1işimi ile ilgili bilgiler Tablo 30' da c5zct1enmicı.,.. 

tir (Bkz.Ek-4, Tablo 27) •. 

m bl JQ 1 d · .. '']_"''."'" 'b' 1 l b'J.--'-J.o_ o a goru a.:.ı,:;ı..ı gı :ı. )OŞ sr:tnı.orı. ::ı.rJ.nı ı T 

gi, beceri kazo.nma ve yetenek geliştirmeye hi,:; znman ayır

mayanlar bir işte çalJ.r;~anlo.r aro.sında bir(:ı~~ fo.zl~l.clır. 



SORU 7 

~ 
< >-
:E ·~ 

!h !h 

:i ~ < u-u-
UJ ~ 
ı- o 
!h -~ ·-
~ !h 

o:ı 
...J 
< u-

TOPLAM 

- 116 -

TABLO 30. 

Boş Zamanlarda Bilgi Beceri Kazanma ve Yetenek Geliştirme Faaliyetine 
Ayrılan Zaman ve Bir işte Çalışıp Çalışmama. 

BOŞ ZAMANLARDA BiLGi BECERi KAZANMA VE YETENEK 

SORU 37 GELiŞTiRME 

HiÇ ARADA BiR GENELLiKLE BOŞ ZAMAN. 

ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR FAA. 

AYIRMAM AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRiRiM 

Sayı 424 1738 994 174 
Satır% 12.7 52.2 29.8 5.2 
Sütun% 34.1 38.1 47.8 44.8 
Top.% 5.1 21.0 12.0 2.1 

Sayı 821 2822 1084 214 
Satır% 16.6 57.1 21.9 4.3 
Sütun% 65.9 61.9 52.2 55.2 
Top.% 9.9 34.1 13.1 2.6 

Sayı 1245 4560 2078 388 

% 15.1 55.1 25.1 4.7 

x2 :81.61 j s.d.: 3 j p <0.01 

:E 
< 
...J 
c.. 
o 
ı-

3330 
40.3 

4941 
59.7 

8271* 
00.0 

* 111 Öğrenci bu sorulardan vn az birine cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

Öte yandcm, bu amaçla 11 baz en11 veya. ll genellikle ll znman 

ayırdı;~ını veya tUm boş ze:.mo.nlo.rını bu nmstçla 1;:ullanclığı

nı b~lirtenler ise, beklendi2i gibi, bir işte çalışma

yanlar arasında daha yaygındır. 

Boş Zaman De~erlendirme Faaliyetlerine 
Katılma Nedenleri 

Bukısımda Açikö''retim :J.:ı'alcLiltesi öt~rcncilerinin 

b os za'lıG.n de >~cr 1endi.rrr:e fao. li ',re tle.ri E e katılma isteme ne-
~ ~ . 

denleri: ve lm tılmayış nedenleri, bu f[u::ıli,yetlere kiminle 
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ve nasıl katıldıkları, bu faaliyetlerden ne yororJ~r sa~-

ladıklar~ bu yararları so.t,·lo.rken ortalLuna o.•.rdo. lmc lira - -..J ... 

masraf yc:ıı)tık.ları, e.\·er bir iste calı:-~ıyoı~ıarsa c alı rıtı k-
•• J .:i ~ ·~ ;:::ı .:ı --. 

ları iş yerleri veya kurumlarda boş zamo.nlcı.rı de,';erlendiı~

me imkanlarının olup olmndıi~ı üzerindG d·c.ırulmeı.ktadır. Ay-

A ı··" t· ı-- ı··ı· . ~.- ı . A ı··" _,_. I) 1 rıca ÇL{ogrc· ım ''D.ıaı. -ce.:n l\l6 r,cezı ÇLW(~rct.ır:ı ··rogram a-

r·ırıa knyı tlı son sınıf ö~'rcmcilerinin yukarıdr· sıralc.m.o.n 

sorulara verdikleri cpvapların olanaklar ölçüsünde ve ge

rek görüldü~Undo örgün yUksckö~retim ö~rencilcrinin bu 

Ji:orrudnki dUf;:Unce, e,·_:;il:iı:ı ve eylemleri ilc l:ar;:;ıılo.gtırılr:ıauı-

na çalışılmaktadır. 

Gökmen ve Di~i;erlerinin 1985 yılınde:. I.:J~GSD D.dına 

yaptıJ.:lnrı "Yuk s c;kö;{;reEim öti;rencilcrinin Ser1ıe rJt Z0_:mn 

Etleinlikleri K:::ndiJ.cr:LYü Gerc:cklestirme Düzc;yleriıı adlı .... ' -.:ı .) • 

ça1ışmado. az önce sc5zü ed.ileJı konulara forldı cırn::ı.çlarlo. 

dc2inilmiş olsa da bu konularda toplanan bilgiler UzünJe 

bu araştırma için ya~arli olabilecektir. Bu bilgiler kul

lanılarcı.k AçıköU~re tim I\:,kUlte si ö,:J;rGnci1crinin durumları, 

örgün yüksekö1retim B~rcncilerinin durumları ile kargılaş

tırılabilecektir. 

Yukarıda sözü edilen konuları incelemek ve bu ko

nu18rdD. veri elde ed e bilme'k için Aç ıkc5·;rc tim I·,al:Ul te si oon 

sır_ıf ö?!,rencilerine ·uyg1ılcuıan anJcette altı soruya yer veril

miştir (Bkz. Ek-2, 67, 68, 69, 70, 71, 72. soru). 

Açıkö1retim FakUl~esi ö~rencilerinin boş 

cle2;erlenc1irrne faali~retlerine zamo.n ayırdıklarında, 

zaman 

bu faa~ 

liyetlere katılma bir;imini iiıcE:lemeJ:: ü.zerc:: ankette "Boş 

zo.manlarırnzı de(cerleTı.dirıne faaliyet lerirıe kc tılır1·:en 

genellikle ~:iminle olu.rsunuz?" şeklinde bir soruya yer 

verilmiştir. Bu EJoruycı. o.lı::ıcm cevsplcı.rda öı~nel:lem grubun-

Q,...,ı~ı· r)·>'·-r,-::·lıcı''.ı''J.·"ı'ıı c;'·o:' ll'ı' (9:S0 1 rı'<=<ı') 'r·:-ıl·-~ı'7 r·< 11-'Li C.").J67 ~ ......... '·,,..)-'-·- ~\...; ' ··- ~ '-L .t- ":] (/l.~-J..t t...J' l" lj , 

, . . ) 
'-'l8l .ı:... ·:.,,- bU';rUk grupla, ~D 20' ::Ji kUçlilc grup ln ;:; 60' ı ise ( 5057 

kişi) faaliyetin tUrUne göre bnzen ynlnız, hazen crupla 
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rcD.ci bu soru.yu cevnp~nz bırct!.:.rrı.ıştı:-c. A:;;ü:c)·::·cctim li'aı~ul

te si ö~:rcncilcrinin % ll' i dı ~::ı:ndnl:i böl Umünün, c;rı.ıpla ya

pılnccık boş zo.mcaı de(;crl. c; ncl :Lrme :f:'8c.li 7·:' t ·ı_ e :-ciy ı c ilg:.Llc;:c1di ::

leri ve,ya grtıplcı. birlikte olmo.yo. e,~j;ilimli olduldo.rı nnlo.

;:,;ılmo.ktadır. 

Vniversite ö2rencilcrinin boş zornan faaJ.iyct

lG:r·inde örc;Un yU~:::sekö·.;:r::.tim ö,~;rencilcri ile ilgili olo.

ro.k ~rarılan Gökmen ve Di:·::crlerir:ı_ü: •,;alı';:f11Clfıındo. ()':;.rcncile

rin% 4l'inin bu fo.nlivctlcre yalnız, % 55'inin grupla ve 

% J'Unün de bazen yalnız, bazen grupla kntıldıklıırı g~rül-
mUştür (Gökmsn ve D~\erlcri, 1985, s:54). Gökmen ve Di-

·~:erlc;rinin o.rn')tırrnı:::ı.sınclrı., ö(~rencinin hane:). fc.nl:Lyet tü-

dır. Açıkö(rctim FakUltaoi ö~rencilcrine yöneltilen so-

rudo_ fno.l:L 'ret türü veri lmcmj_ştir. Her :Lki ara::;: tıi'mnda do., 

ı" 11 ol "1'1 e :~·i l ı· !'li nd ~ O"] c·l ı ı 1
·' ·ı 0 •··ı o- n,..: ı·lı.-:1C' ',.J. cı il ı· 1'' '-' "C. .·.;;,- -- '·-- • t; .... '.l•U•·· -~t~ b·~~ l- ' ·'···U C.,,_ .- o Ancak Açık-

ö~retim Fakültesi ö~rcncilcrinin di~erlerine 
~ ~ . ~ 

göre yanlız 

bagına yapılan boş zaman faaliyetlerine d2ha az e2ilicli 

oldu8u anlaşılmaktadır. 

Boş zaman faaliyetlerine lmtJ.lmn bi~irdnin bir 

bc:çko. yc5nü de, bireyin. bu fno.li :re tl e r:Ln içine -lUn1.Uyle 

ya do. kısmen girmeoidir. 

tesi ö,,)'enciler:Lnin bo§ :;:;cıı:ır:u--ılarındn yapmc~yn e>cil:Lmli ol-

c~ '1\r] '""rı I",.., n lı" '·r -~.ı.] ""·~e·- ır.-, .ı.. J l ı .. "1J n ıı yap''"'"" 1\ ''·1l 11 11 ı· ?: l 8·· 'rG- I' G-l·~ l·.ı·ıı_· ıı ~l l· .ı.:..~- c~ ~ ct. ........ _ .·J ı..::. lı ~ ......., .l. l ,.c: ı.. t; . ...:.... ..:..:. . t l. · ı.. .... ~··- cı....:... .ı.; ' · .:.J ~- ıl · ... 

1 
ı ı u t ı ı ı .... , . ., ı ' o atıgunu or c.ya (;:ı":arma_r a::no.cıy a o,_:;rc:ncJ .. ı.cre ıı_yc;u mıo.n 

ankette "Boş zcımanlarınızı ds:~;erlendirme faaliyetle:eine 

cenellikle nasıl ko.tılırcı.:::ı.ız?ıı soru.ı::ıu konu1m1F}tur. Bu 

ı J ı ~ · ••" . t• Ti ı··-' • ••" • J soruya a ıno.ı1 cevD.p .c,rctnn ..!u;:ıt::o;)::'C ım ... •r:tıcu.t·~ern O;';re;ıcı .e~ 

•• o1 4"'' .. (349'- ı. ") . ., , ,.,-1 ı::~r .. (Ar-12 r~-, ,-,-; ·11 a _., SJ nı'·' ( ,rı.':ıı ız.' eve r-e: ı:· '/·· ,..,_. -rıurı L! • .., - .......... ___ 1 c._ - · .ı...~.. _: .. ·.:. ·~- u --- ......... , ;J _., - - r../- ··-

ki:;ıi) ynpnro.k boı:;ı znmnn de/icrlcndirm(; fn~ü:LycL1crJ.ne bJ.tıl

dJ.kları ortaya çıkmıçtır. 373 ö,'~roıci bt~ E:oruyu cevc-tplo.ma-

··-ıe< ~-ll" (B' lrrz Elr 3) l.!.ı ':.} V ~ .c. .... ..J • .t:...- • G:Jktacm. ve Di::;cr1erinin ,;nl:u]t:ı.etoında 
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böyle bir 80rU1.TQ VGPı'len CG'l"·rı-1·-ıc·"1rıo·• ·,··~···-('17'1'1Ci l ror•i il ı;.;.o; 7r, 1 ı'-·d -- ~ -- u .l:: (,,,·-\....M ~·-..ı.J.' ,- ........... - -~- ...,_ • --- ' 1 ,.../ -

--,J·n 'ra·Jn-~"' 1- ct 22' --ı· n · zl ~ La.. . ...... _ \; c.ı. -~ c ... .L c .. c. ..:.\ .. ' ;a .L ... l ::!._ .J _ L:. 

1mtıldı;;ı belirle:n.miştir (G(5~:mc::n ve Di:~:erleri, 1935, s:55). 

O rgUn yU .1 
.. .sekc5:~re tim (5" c ncilcrj_nin boş zc.mcm fo.o.liye tl e-

A ı .. '' J • F 1 .. ı t . . . '·' . J . . " ı " .c;.çL:o ;re curı ·'t:L:u_ er:ıı o:,;rcnc:L.crının ço,:~ıul.ı.u,!;unıJ.:n ço.lış-

.ı.. u l/""' .. "b" .. , ·ı ·ı .. - , '. ı vı:::ı ve _ .J nlnı uyu .. ~ J . ..L veya ı merı:.ezı d.J.:}ıllCLC.c.ı yer e -

boş zo.manlardo. ya-

Boş zamc.nlarda lG:~tılınılan fr:u::üiyetlerin sa,:~la

dı~ı yararlar ile bu faali~etlcre katılma nedenleri, bog 
,., .. ffi~"'"·11l r1 l'"ı de :~-r:: .... ı 1° 11 ... 1 ı· ·...-~":'' ... , l"r' ~-1, 1 (-:l'nU l.-r. "'") 0 " 1 ..... T(l-1 C"' l ı 0 ı··:"·ı l f"l --""ı o· n ··re,--. i.J ll c.< ___ ,_, __ ,::, ,~ .L _ ç --'-•· 1. LlL' •- .) l : .. ,;, < Acı 1· ,;;ı,_,,) c .• J. ,.: <:.c.... •;,>J,Jc .. · ..... c<.L .u. ,_' - __ 

cı.lr.m.Dı gerc'.~eıı bir di:':er konudur. Bu nedenle bu ço.J.ıomo.da 

kullcmılcm anlcette de ııBoş zc.mcmlo.rı de,·~er1c:mdir.:ne fe.ali

yetlerL size en çok aşa!~ıc1akilerden hangi ynrorı sc.,'~lıyor?ıı 

sorusuna yer verilmiştir. ,'jğı~encilerin, % 10 1 u ( 870 kigi) 

bu soruya korf_?.ılık olarrlk, stn tü kazo.nrncı. ve çc·vrcEüni ge-
. ı t ,.., Lll ' . ( 341,.. ı . . ' , . ı . . ı l t lllS e me, ;'o r- l ö ı\:ı:n.) Ol n:ı ı.~eı~ .. e. -me VG 

~ ~· ~ 
ye te:nGl:-

leri geliştirme, % 16'sı (1378 kişi) uzak yo.~ın çcvreGi 

ile iletişim kuro.bilme, % 16'sı (1363 kiçi) yugam tccrU

besi edinme ve% lJ'i.i de (li)85 kiiJi) topluma r.laho. lco1o.y 

uyum so.~lamu yararlurını elde ettiklerini belirtmiştir. 

270 öii;rcnci bu soruyu cevc:psız lnralc.rn.ız:ıtır (:Bkz. jiJc-J). 

0
.. ı ı 1 1 ' . .. ,, . ., . .,~,- t ı' ,, ' 
rnc:.ı:e em gru )Unc ;_ucı o. :rençıJ.erJLn, 'h.a -J. e1ı.~ı:o.1ız iJO~) za-

mcı.n fo..al:i.yetleri.rrLn tUmUnU dü~;Unc1üğünUzc1e bu f:ı.oliyet- 1 

lere r;enel olarak ncdc:n ko.tılı;;rorsunuz'?rı r:ıon .. :u:::u da so

rulmuçtur. :Su soruya. cevc:.p oları:ü:% 8'i (647 k:L::_ıi) :0evl-::

li ve e2lenceli, % Jı'i (2565 kigi) eJitici ve yararlı, 

% 28'i (2376 kici) rahatlatıcı ve sıkıntılardan bırta-
.1 !' ]_ l . ı·'·.' r.-:' 29 1 (2"" 0 1 

• •) rıcı, ~ı ı heycco.n ancırıcı o du~u, ~ · u ~~o ~ıgı 

J~endirüni yara tıc ı ve [jr-etken buldu . .-:;u i':;;iıı bu Lu:ıli·:,re t

l ers kntıldı.~ını belirt:niz;ıt:Lr. 271 ö·_;ru:ıci bu scı~ yu 

cevo.p~nz bıroJc-:ıı~tı:L." (DJ<:~,;. Ek-.3). 
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Gökmen ve D:L''eı-lc::cinin :;ı:.üız;ım~1rnnda öi;~ı'enci

lE;ı~in boş zaman dei~erlencU:rmc: fcu.:ı.livstlcrine !T. tJ.lma ne-

denlerinin c)nem rnrasını::ı konulmcu:ıı ister:ı..rn:Lş ve ortol~.1ma 

de{ier verilmir;tir. Gı~;l:mc:n ve diJ,;erler:Lıün bulgular:ı.na 

rinc l:ntılına nedenlc:rinh sırasıyla, ıı ei'i;lenceli ve zevkli 

(4.24), e2itici ve yarı::ırlı (4.03), ynpnbllcce~in başka et

kinlik yok (3.54), ailemden izin almaını kolnylnştırıyor 

(3. 53), ro.hatlo.tıyor ve 8J.kıntılarımdm1 Jcurtuluyorum (3.45), 

para harcamayı gerektirmiyar (3.13), sı::ı~lıJım için kotılıyo~ 

rum (3.10), bilgilerimi ilerleti.yor ve u.;-n;uluyortı.rrr (2.99), 

yeten,:..klerime uyuyor (2. 90), statü sa·~lıyor (2.86), ailem 

l.:ı::ıtılmcu:u istiyor (2.69), çevremi genii}lı.:;tiyor (2.68), bu 

etkinliğe ka tılmo.ldan he: ye can duyu.,yorum ( 2. 64), farklı ya

şantı lar g()steriyor (2.43)ıı şekl:Lnde beli·::-tmi:sıtir (Gökmen 

ve Di,.·:;erleri, 1985, ,s: 57-58). :Bu etkinliklGre lcf.:.tılmnk 

i st evi ş ncJlg1lerirı.i. ise, sırasıyla, 11 e[~lGnceli ve zevkli 

olncalc (4. 20), eğitici ve yararlı buluyorum. (4. ll), arka

daşlarla bi rlU;: te oluyorum ( 3. 42) , ro.:ıa tlıyo.cLJ.;i;ımı ve sı

kıntılo.rımdo.n kurtulo.co..''En dUşUnUyorum (3. !J.O), ailemelen 

izin o.J.mo.mı kolc.ylaştıro.cck ( 3. 36) , b:Llgilerinü ilerle tip 

uygnlayabileceğir:ü dü~:;UnU,ycrum (3. 34), yetenc.1clc.rimc:: uy-

GUn (3.22), .sağlı';ım için (3.21), yc~rntıcı c)zelli.'ii hor;ı-umc. 

gidiyor (3,05), heyecanlı olacak (2.95), çevremi genişle

teco~imi dUşUnUyorum (2.93), de~igik deneyimler ka~andı

ro.cr:ı.k ( 2. 58) 11 şeklinde belirtmişlerelir ( Gö 1 :tııc:rı ve DL::erleri, 

1985, s:66). AörUldUjU gibi eilendirici ve zevkli olma, e~i

tici ve ·yararlı olmo. ser~GnGklcri; hem kcı.tılmcı.dc. hem de kntıl-., ---/ 

mı::ı isteyiş nedeni olarak yer almaktı::ıdır. 

te;;ıi öj;rcncileri de bu fcwliyC:;tlere sırasıylo., do.ha çolc e;~i

tici ve yararlı bulduklor ı ve onlo..:cı sı :tan tı1aru:ıdo.n lcur

to.rdı,~ı için lw tılmo.ktcı_ old.ı).klnrını bclirtmişı:ıeı~dir. Açıl:

ö:~re tim l!'o.lcL1l tc si c5.'~n:;ncileri, en çok yarr:.rı d:::L bile;iyi 

ilerletme ve de:;işik ya;}8.m deneyimi 1cc"ı.zo.ndırmcı.kta blılmalc-

tncı.ırlo.r • 
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elemler 

yen, sınırlayan bazı nc:d .. ıı=.er de olcı1_ı:i_l:Lr. Açıkc5,::;rctim 

l:c.ıJ;:~:ıtc:si ö?;rcrwilsı::·:L~:~in :Lni;edi?;;i .ölçLicle boş zo.mcm faa

liyetlerine lG::t t :ı.lmcı.Ennın nccknlcrinin sapto..no. bilw.; Eıi için 

de nnkc;te bir soru. kcrn' .. Ümuçtur. ııJJoş ~>,:-:·.m~:n faDliyetle:cL1.e 

istE:diu:iniz ölçüde l:ntılnmıyorsenız, btmun nedeni sizce ne 

Açıkö~retim Fak~ltesi ö~rcncilerinin% 35'i ( 2 9 6 5 ki ::; i ) i s-

t " . " . . ·ı .. d 1 ~ J l '·' ı J • t . t • l eaı c; ı o çu ~e D::ı. cı .nma c ı ;J.nı J·s .. ır mıcı·cır~ Bunla:rı:n dıcıın-:-

denleri de: şöyledir: 
·~" •• c·' ( •• ") (j;n··erıc·ı l c:rın :;, lO'ıJ 810 ;.r-. r:ıı (.,.,:;- -- -~ ~:... . - ,.... .. • -)....J~ '.:. boş 

ZC .. ~-~1Clll fo.. o. li :~{G tleı,j~ne YlCl.fJ ll lCCl t ıJ..nıa Gl (};Gr c :·:ti,~·::iılG i~LiŞ le in 

kcncliı::ıini y(jnJ.cnclirenin olm:ıdı,:)nı, % 18'i (1518 kiçü) 

boş zcıEıcuı faaliJGt lerine l.·:cı tılo.c::ıJc e~conomil·: o;Uc UnUn bul un

macı ı ~~:ını, 50 28' i ( 2321 ld:]i) bulundu_~u ortc.mırı, çevrenin 
100° 7.'·~ ,-rı~ rı! "~l'l (:-, ô '

1·erl ~r· rl ~·] r,..:,l'-.., f<'·~n l ]• •re·L'"J (' .._..,~j "~]6 ıı·ı;r~-ı~Ul} 0 1 
l"}f."' (l ~'•ı 's ·-''-'ıü~Lı.. _ı_,:-. lo.::- .. ~- . ~c LL .• lLG '"'-·'_ı_ ..,:, - L. .~:;.c __ _,_.--- "'"ı'..;, ·- J.."l ..:c, ı,:., -

nı, % 2 1 si (138 ki$i) boş zamarılo.rı de:~er1endirme gibi alı0-

lmnıı;~ının olmadıi~ını belirtmiştj_r. }3u soruyu 630 ö;~renci 

C ~V"'Pl"··ı~l·"ı·-,~-ı, ... (B!ro ·c;ıı.·· ~) b Cl t_ı,Uı.-.4 n : . ./ l.r ..L .;.:...Lı e l.:J.ı:.:...- _.1 e Bu soruya alJ.nmı cevaplar i1'.E 

d::ı.ha önce, plo.stik sc:ı.nc.tlar, snhne s:ıncı.t lo.rı vb. ilc ilcili 

o1nrak 11 hiç ilc;ilenmem11
• 

cevo.plo.rın ncd.r:ni kıı:ımen a,;ıklık ko.zanr:nÇ? olr:ıcJd;ctchr. 

bı· .. nı-i"'-ıcı· c-ıır'~t:'ı')"'~::ı c-vr···cle bu o+ı,..ı·rtı.:ı .. -ıeı~ı·--ı o'ı"V"Ir"'·ıclıi.'ıını ı" 1 rı'·ı J.LL ı.> _c;,\.v.' ~ C·.·· ~ v,:._ .. ~ . .L ...... l. J..lK< ;_:) ' "'- l~-

ci sıra.cla bu etizinlikleri yUrütecek tesislerin bulurı:naclı·_;ı-

IJ.ı ve Li ,~üne Li ola:co.:c da çevrerünele bu tUı"' et:~:Lnli 1 :1erin na

sıl yürLitülece~ini ö~retecek kimse o1mndı~ını belirtmek

tedirler, ( Gr5loacn ve Di''c:ı'"'leri, 1985, s: G7). A() ü:ö{~re tin 
1 

:ı?cddH te si c5'~;rGncilc:ri isG, blrinci .sırada, bu1unduklnrı 1 

yerlerin (çevrenin) boş :.:.cı.~:nn.nJ.::ırı dc:i~erlcnclirn'c fnoliyetle-
' 1 " ·ı. . ı 1 ı ·ı ...... rine uygun o . .;.macı;:;ını, J .. :euıcı o arctı.q e.conomL': gucunun ye-

terli olnındı!).nı, ü,;'li.ncU olD.rnk do '~crulinini y(:in1en.direccl·: 
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k:Lmı:ıcn:~n olmrldı!!;:un 1xl:L:rtrnd:tc(Urlr0r. Gör[.:\ldU:'Ji gibi, 

c;ençleri n boo zo.manlnrını dc.·._;erlendirme fo..cüi:,ret lerine Lfl

tılma~rışlarını, çevrcn:.Ln uygunsuz lu \mo. ve 1.ccncUlerin:i yi):i.1-

l l • o o 1 ı b" •• •• ı J " 1 V·ı 1 ' " l _encı.ırıcı .c::v.rvmsa :u~ gucun yo,( .u :tırıa ot1;-;; . .c;_;ruı ·cc:ıcL:ı.r.~nr. 

Gençlerdc:n gelen bu gijTLiş, toplum.sal yaç.::ımımız ve toplwn 

ynpımız hakkında oldukça ~nemli bir ipucu olarak knbvl e

dilebilir. Ayrıca, ger:u::lc.::in (dolayırnyln ı:ıilelcı:-in) el:o-

nor!lik yapıınnın de. bO(} z:::urıruıls.rı de.~;corlondirmG fao.l'ıyetlc

rine lmtılnn.mado. bir ctker:ı. olarak orteıya ~;ıl:ınnDı dcı. önemli 

bir bulgu olarak görUlcbilir. 

Bo s zamanlcı.rı de .~:·erlerıdi.I'me faali.' .. rct lc.:cine .ko t ı-· 
..., I,,.,.J 

lan A "ıvo•:',retı"r1 'i;' lri'ıl·tr•cı" ·a·~-~.Y'~"'"'l"J('Y'l1ll'l bl' 'J.[""'(•lrı 0 1~tr, . '\::{ .. \.:·:O,"' l1 .;.QL\.~ .•• .,;o <.'Y"ÇUv .... ;.L--.-1 < L. •l< .. '::f·'·'' .l. l.<-

lO.f:lQ olarak aycln kaç liret hnrcadü::lc~rını octpt~ı;:ıcıl: i()iı1 

dUzeıı1enen "Boş zcı.r:ıo.nlrı.rı:razdcı.J:i faaliyctJ.er i<;:::Ln aycla l;::cu; 

lı'-rc:ı -;..,.-,,~r>1VOI"'~'ll'l1Z? 11 "O,_..,,c"U"·ıı:ı. ')''>-·c-<ıcı"l cı·c•ı'"" C:';'. lr)'t' (Pf!r:; . .ı. _, ... u'-'"'-·'-'-v ,_,, .. ~. , '-' .J..l-t>-> L, .. l u.L -~- ""''"· J.ı' i" '· ., ,_>·r...-

l'ı' "'ı' ) 1000 TI d ""-ı ..., '7. l/ 2r:)' ""ı ( 0 17° . 'rı' ''J.) l i'·OO rıı_·L. -.3000 TL. 'ı... ı-J J • _ \..::; l cı..~~ ' 1 o _ ( ~ L c:. .L'~. · .. ,ı _ -u ..ı... _, 

ar:::u:ıınclo., ~:·. 25'i (213D kisıi) 3001 TL.-6000 TL. O.J\'18ında, 

% 21'i (1770 kisi) 6001 TL.-10000 TL. arRGıı0a ve % l6'sı 
(1370 lcüji) 10000 TIJ. deiı·fctzla cevcıbı:rn vcrın:Lr;tir. 87 

ö.:·-renci bu soru'ıru cevo.plr:ı.nıD.mırıtır (Dk~~. Elc-3). Bu bu1rcu+ 
>:..1 ' - ,, -

lnra dnyanaro.k ö,~i:rcnciler:Ln % 50' sinin boş znmmı fanli:,ret-

leri için o.ydo. 1000 TL .. ile 6000 TL. cı.ro.:nncla harcama yap

tı{fı ortcı.ya <;:ıkmo.kto.clır. Ancak bv tUr ho.rcnmmnn ne t·Ur 

fo.o.liyetler ile nereye harcandı'lı b:elirlcnmcmi;tir. 

Boş zaman fao.liyetlc;ri için o.yda ortcı.1nrna 10000 TL. 

den fazla para harcadı~ını belirten ~~rencilerin çalışıp 

çalışmamo" durumuna göre dai1:ılışı Ta.b1o 31' de özGtlsnmigtir 

(Bu tablonun ayrJ.n·bJ.ı ~;:ekl:L ic;iıı Bkz. mc-4, T8blo 8) o 

T2 blo 3l'de görUldU~U gibi, boş zaman faaliyet

leri için 1000 TL.-3000 TL. ar.::wında hnrcama yo.pnnlo.r dnhn_ 

çok bir işte: çcüıl,;ımcıymılcn~, bu :.:1Eınç1n 6000 TL.-10000 TL. 

lar arasında daha ynycındır. 
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TABL031 
Boş Zaman Faaliyetleri için Harcanan Para ve Bir işte Çalışıp Çalışınama 

.. • 

SORU 63 BOŞ ZAMAN FAALiYETLERi IÇIN HARCANAN PARA 

1001 TL. 
~ 

3001 TL. 6000TL. <( 
1000 TL. dan 10.000 TL. ..J 

0.. 

AZ 3000TL. 6000 TL 10.000 TL 
FAZLA 

o 
ı-

SORU 7 ARASI ARASI ARASI 
~ Sayı 486 1115 820 542 360 3323 

<( ~ Satır% 14.6 33.6 24.7 16.3 10.8 40.2 
~ :E 

Sütun% 57.8 51.5 38.6 V"r r.J')'o 30.8 26.4 
..J ~ Top.% 5.9 . 13.5 9.9 6.6 4.4 <( u-u-
UJ ~ Sayı 355 1051 1305 1219 1003 4933 
ı- o 

Satır% 7.2 21.3 r.J')'o c 26.5 24.7 20.3 59.8 
~ r.J')'o Sütun% 42.2 8.5 61.4 69.2 73.6 

"ii) ..J Top.% 4.3 12.7 15.8 14.8 12.1 <( 
u- ' ' 

Sayı 841 2166 2125 1761 1363 8256* TOPLAM % 10.2 26.2 25.7 21.3 16.5 100.0 

x2 : 397.75 ; s.d.: 4.; p <o.oı 
ır.·126 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

~, Masrafİarını knrşıladıkları kaynaklara göre, ö~

re:ncilcrin bo::;ı zo.mo.n fa:.:1liy<::tlei·ine ·harcadıkları nüktnrın 

da deG;işebileceG;i clüşünülmüştür_,; boş zcı.mon fao.liyetleri 

.. d "• .. ·ı ·ı"}" '·ı ·ı rıı bl 32'd gore egışımı ı e ı gı .ı oı gı er ~a o e öz e tlerınıiç-

tir. 

T bı 3? 1 d .... ., d"">"'.. . b. ), b . .. f. l . .L n o _ e go ı: u .ı. u:.:;u g:L ı. ::q oş zanı::ı.n an __ ı ye ı..-

leri için az para harcayanlo.r daha çok masraflarını aile
sinden kctrşılo.ynnlCU", ÇOk pD.rO. harco.ycm1D.r iDe do.ha ÇOk 

~aoraflarını kendi kazancından knr0ılaynnlar aracında 
yaygındır. Boş zaman faaliyetleri için harcanon paranın - --~ 

o.ilsnin toplam o.ylJ.k gelir ile yo.kındnn ilg:Lsi oldui[;u. da 

düşünLilebilir. Boş zammı fa,-:Lli~rc:tleri i9:L:n lmrccı.ncı.n pt.u·a-
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TABLO 32 

Boş Zaman Faaliyetleri için Harcanan Para ve Masraflarını Karşılandığı Kaynak 

SORU 8 

u..ız 
...lu..ı 
.~o 
•...J u.J 
~...ı 

·~-~ 

SORU 63 BOŞ ZAMAN FAALiYETLERi iÇiN HARCANAN PARA 

1000 
TL den 

Al 

1001 TL 
3000 TL 
ARASI 

3001 TL 
6000 TL 
ARASI 

6000 TL 
10000 TL 

ARASI 

10000 
TL den 
FAZLA 

Sayı 379 904 713 536 392 
Satır% 13.0 30.9 24.4 18.3 13.4 
Sütun% 44.9 41.7 33.4 30.3 28.7 
Top. % 4.6 10.9 8.6 6.5 4. 7 

~ ~------~~~~~----~+--------+------~~------~------~ 
<t:z u..ı Sayı 138 306 273 173 76 

u.J >"ö >- ...ı Satır% 14.3 31.7 28.3 17.9 7.9 <( vı u.J 
~ ·~ ~ ;2 Sütun% 16.4 14.1 12.8 9.8 5.6 
>Ô o:ı Top.% 1.7 3.7 3.3 2.1 0.9 

·~ 
<( 
..J 
a.. o 
1-

2924 
35.3 

966 
11.7 

o ~------~----~--------·t--------+------~1--------~------~ 
~ Sayı 165 506 619 617 572 2479 
...ı ·es z ~ 
- <( Satır% 6.7 20.4 25.0 24.9 23.1 29.9 
r.J'r z o 
er: u..ı ~ Z Sütun% 19.5 23.3 29.0 34.9 41.8 
<( ~~ü 
~ Top.% 2.0 6.1 7.5 7.5 6.9 
~ ~------~----~--------+--------+------~~--------~------~ 
er: u..ı • z Sayı 152 421 491 423 305 
<( >"öZ<( Li u..ı z <( 0 Satır% 8.5 23.5 27.4 23.6 17.0 
<t: .:::::! ~ ~ ~ Sütun% 18.0 19.4 23.0 23.9 22.3 
er: <t: ~u 

1792 
21.6 

vı Top.% 1.8 5.1 5.9 5.1 3.7 
<( ~------~~--~~~--------~-------+------~1--------~------~ 
~ ~ ~ z Sayı 10 31 38 18 23 

"(ii. <t: <t: Satır% 8.3 25.8 31.7 15.0 19.2 
·- z cı 
>(.!) >- er: Sütun% 1.2 1.4 1.8 1.0 1.7 
u.J<t:j 
cı '::1! Top. % 0.1 0.4 0.5 0.2 0.3 

TOPLAM 
Sayı 

% 
844 
10.2 

2168 
26.2 

2134 
25.8 

x2 : 320.21 ; s.d.: 16 ; p <0.01 

1767 
21.3 

1368 
16.5 

120 
1.4 

8281* 
100.0 

* 101 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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nın nilenin toplan 

bilsiler Tablo 33'dc ~zctlc~Giotir. 

TABLO 33. 
Boş Zaman Faaliyetleri için Harcanan Para ve Ailenin Toplam Aylık Geliri. 

SORU 63 BOŞ ZAMANLARDA HARCANAN PARA 
~ 

1000 TL. 1001 TL. 3001 TL. 6001 TL. 10.000 TL. <ı: 
....ı 

den 3000TL. 6000 TL. 10.000 TL. den 
o... 
o 

SORU 15 AZ ARASI ARASI ARASI FAZLA 
ı-

Sayı 156 262 158 85 29 690 
o ı: 

Satır% 22.6 38.0 22.9 12.3 4.2 8.4 8{!N 
o ....ı< Sütun% 18.6 12.2 7.4 4.8 2.1 
rt'l!-

Top.% 1.9 3.2 1.9 1.0 0.4 

....ı ....ı Sayı 374 951 803 513 247 2888 
l-l-Vi 

Satır% 13.0 32.9 27.8 17.8 8.6 35.0 .-o .:ı: 
O O cı: 

Sütun% 44.6 44.1 37.8 29.1 18.1 cı: 88<: 
....ı 

rt'l\0 Top.% 4.5 11.5 9.7 6.2 3.0 
LıJ 
(.!) 

~ 
....ı....J Sayı 261 732 882 793 517 3185 
ı-1--

:i .... o~ Satır% 8.2 23.0 27.7 24.9 16.2 38.6 
>- o8oı: Sütun% 31.1 34.0 41.5 45.0 37.9 <ı: O o .:ı: ON 

Top.% 3.2 8.9 10.7 9.6 6.3 :E \0.-
<( 
....ı 

....ı ....ı o... Sayı 39 170 244 305 374 1132 
o ı-ı--
ı- .-ovı Satır% 3.4 15.0 21.6 26.9 33.0 13.7 o o< o o cı: Sütun% 4.6 7.9 11.5 17.3 27.4 

~~< 
.-N Top.% 0.5 2.1 3.0 3.7 4.5 

Sayı 9 41 38 67 196 351 
o ı: <ı: o Cl) ....ı Satır% 2.6 11.7 10.8 19.1 55.8 4.3 O-oN 
~....ı .:ı: Sütun% 1.1 1.9 1.8 3.8 14.4 
Nl-L.L. 

Top.% 0.1 0.5 0.5 0.8 2.4 

Sayı 839 2156 2125 1763 1363 8246~ 
TOPLAM 

% 10.2 26.1 25.8 21.4 16.5 100.0 

x2 : 1210.05 ; s.d.: 16 ; p <o.oı 
* 136 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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Tablo 33'de görU.LdU~U cibi bag zamun fnuliyet

harcnnsn para ile ailenin toplnm aylık geliri 

nrc.ı:n:rıdo. cmlnmlı bir ilL:ıi:i vc~rdır. Aileıı.in toplum aylık 

geliri arttıkço. boş znrnan faaliyetlerine harcanan para da 

o.rtmc:ktadı r. 

Örgün üniversite i3(.2rencilcrinin gc:cwlde çalışma-

O, ı~'. ı A~" ı ır(.). ~ .. ·,..,..,.et ı·· ._...,., Fr:ı 1 :--·l·ıı t 0 r~-:tı" ·a· ~~,."'ı 0 l1C ı· 1 ··- ... '"lı· ı: ı· ··1 ı· c:' C-' "'lo o.~~. , ~,.,., ]·-l " -.':o' ';5 ü.r:ô-'-• ;:, : c.c.:.. --·•-.:; ;·:;Le .c.\.;._,_ .1. l ,,o SJ ; . .:,1..-~~ •• LU.:..-'-'L 

çctlıştı ~ı do.i:La önce sc3:~ l::onusu edilmişti. Çalı~wıo.kta olan 
0 

• ' ' 
0 

] • 
0 b ., O ı l 0 ı • d b J ~ V übrencı eJ:>ı n ~.ı ı.unau -c __ arı ışyer erın o oş znr:ıt.::tn .. arı CLeger-

lendirme imkanlarının olup olmo.dı ·:;ı ıı E;:;er çcı.lı~ı ı ·roroo.nı;::ı, 

çalıştı~ınız kurumda boş ~~manlarınızı de~erlendirecek im

lccnunız var mıdır?:ı sorusu yc5i.<.eltilerek inceJ.cnmi(;ıtir. 

Açıkö~retim ?akülteai ö~rencilerifiin % l7'si (1385 kiçi) 

ça1ıgtı~ı l:unuı!.da boş :z;c,ucı:nlnrı de~~2erlc-:;~ulirme imlc:.mı ol-
be-

lı"rtııı~"·l:;-ı"r (Blrz Wlr-l) ~ ..... '-'-•;} :ı - • J.:J \.. -" • 
Boş zcı.mc:.n fao.lLvetlc::dne irnl:nn 

veren kurumların bu imlconlclrının nslor oldu,\u bilinmcnıek

le berober, çalıgo.n öi~rencilerin yal:ln,']ık 2/3' UnUn çalış

tıii:ı i:~ yerlc;rindo bo~:; z;:ı.r:ı·ınlarını de.:;erlondir:ne ft:u:ılj_yoti 

inü::cı:.ı b::lı..:ı:till1Cdrlu1:tcı.dıru Calı"'Cl"1 Ö~1·-oeo~cj] ~ri·ı i"" dı"'ındo. :F _ :::c.l f~.L ;.ı..l, ___ c_ .l 0 '] -"-

lrı" 7:'"""'l-}11lır1 8'7lı'·'·ı VG clı"''·er 'T;i'···i·ı·ı·n]'L;Ju""!rl(·-..-.·-j O'~'':c ;-:-Lıiirıe n]_ı-~~ ·-"··"ılcc.l-·.- _ · .. J. ~,- ·- ·- - ,)'-''·'····'-'•·--•-- '"-'-"-'--bU···' ,;.v. ...• ·· '' 

nıraa bunları:cı i:;ı yGr le: rinde yarc.rlnno.b:L le ce 1:leri te:ü s ve 

orgc.niz2,syonların bulu:nrılC'!.mO.fJının hem lcendj_lcri, hem de iı;ı

yerlerinin çılw.rlarına uyg1.:<n olaca,~~ı savmmla~):L ]_i_r. 

Bu kısımdo. (5zet olarak Açılcc5,'~reti:n Iı'rı.L:Ultesi ö~

rencilerinin boş zo.man de~crlendirme faaliyetlerine grup

la :.:ntılmo. ei'(~ilinıi:nde oldu.\';u, örgü n üni ver:.ü te ö~;;rencile

rinin yaklaçık % 40'·J,. bu fD.ctliyetlcrc~ y~:tlnız kn.tıldı,~tı, 

genel olarak da her iki o:~renci lcitle.oinin ııgrupla11 yapı
.,.., b0° r-,., 0 1 -"a·n·Jı'··re·'·ı" etlrı·ııJ.ı"ı_..-L.,·y··-iı-18" 1.;-;-l·ıll-'1 .-l 8~:-ı"l-irn-iııde J.<.:..l1 , •1 ..:::.~ .. rn--,ı .ı. c.___ __ .. '! ~ '·" _ "'·- ~.::_,_ --~ __ ,_ .. v _,_ •·'-· :·.:;- ·---·-·'-

olduk1o rı sc5yloncbi lir. :Boş zanı..o.n f::taliye t1crinin tUmü 

dLi'}ÜnUldU(;Unde, örgUn yük;:::ı_çkö·._;retim c5/~rc;ncilcrinin bu 

fa ..., l ı· 're J.l e ,...,e A,.· ı 1 r"o"r'~·re ·ı·--; ı"" -r;ı,., 1 -~;ı -1:; e c:--; ·a· ··-...-·c ·:ı c··· -L· l e 1-~ı· n e r(n.".r"e· (.Ll •.•• J (,_ı.·-_,_ '":f +'- ,!, , .... !.L -"'-• .• :.c.,. ·o_ ·.::,~'-"~··'- .. -_,_ ·--·· ~-
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\.r« t ıla" ı ~i· ı r~~·J· .,..,;u· l r·ı" k+ C·,:; J. r _ ... u L.J b i_ _ , .... -!.-\_; __ ı. v . 1. __ • 

z:.11T1.nnları de[j;erlendirns fr:ı.o.liyetlerine AçıJ-::(5 E:;tjJn ? 0)cül

tesi ~~rericileri öncelikle bilgi ilerletme ve yetenek ge

liştirme, yaşam deneyimi ec1irı.me, ile ti~;im kura bilme yo.nır

lnrını so.~lo.rken ~rgün yüksekö2retim ö~rencileri bu faa

liyetlerden sıro.sıyla; e,?,;l~nce ve zevk alma, e[;i tici bul

ma ve arko.do.çlarıyla birlikte olr:ıo. ;;n::..rnrlc;rını sıtı~~lJ.clıl:do.-: 

rı için lc:::ı.tılclıkları ortc:ya çıkmı:ıtır. Boş zamo.n fanliyet

lerine tn tı lmo.ma nedeni olnrruk da Açıki::i(;:ce tim Irakül te si 

ö',~rencileri sırnsıyla; bulunduklo.rı çevrc:ııin bu fo.o.J.iyet

lere elverişli olmaması, ekonomik gücün yetcrsizli~i ve 

kendisini yönlendirenin olmaclı[~ını bel:Lrtir).cen, c5rgün yük

sekö';;retim Ö:·;rencileri ko.tılmo.mo. nedeni olarak, çevrenirı. 

bu fao.liyetlere uygun olmcı.dı{f;ını, tesislerin yctcrsizli:''i

ni ve kendilerini vönlendi~ecek kimsenin veya organizas

yonun olmadı~ını belirtmişlerdir. Boş zaman faaliyetle-

ri için harcano..n para miktarının Açıkö:):etim FakUl t e.si öğ

rencileri için çalışma d.urumu ve o.ileni.n toplam aylık ge

liri arttıkça fo.zlalaştı2ı görülmektedir. Ayrıca Açıkö~

retim Fakültesi çalışnn ö2rencilerinin yaklo.çık 2/3'nün 1 

çalıştı';ı kurumda boş znmanlı1rını de:~;erlendirrrıe imkanı 

oldu~u ortaya çıkmıştır. 

BOŞ ZAM.AfıLARI DEÖI:RLEIIDİRME AÇISINDAN Ö}HJ~NCİLEHİN 
A. ç-r.iro··.~"'I·'"'nır· 'I'!ı" .,.ı,Ar,r·u··, rn·;:,o.:~.J..·.l·:r])1i:IJ \,ru· T)'UJ" 'iffi!'!. F) D'T~T.:"Li;ı~lrrn.L,-i-Lı~r:·r· "~ · ~\.~. \...X ·~..i.:J .1.. ~ .L l.'~ ..W ..L .,ı..:.ı t...~ .·J ..ı...ı 'ıl \.ı·~ ll ·~ .n. .. ı . .'~ D.L:... .i...:J 'ıJ ..J.. .L:.4 ·._~ 

Bu araştırmado. cevaplandırılmnk istenen soru-

ı d b . d .. , . " .. 'J • ı . b l d " l ar an ır ı~erı ae ogrencı erın oş znman_arı e~er_en-

dirme açısından J?o.J.:ülteden ba;şka bir. deyişle kurumdan bek

lentilerinin neler old ;,'~undan, bu amaçla öğrencilere 45-:;-
63. sorulal" yönel tilmiştir (Bkz. Ek-2). Açıkö;{;retim J!lakUl

tesi Bürolarının bulunclu(~u yerlerde olmak üzere,- kül tür, 

scı.nc.tt etkinlildcrin:i.n:.,.ve~ledil·::o Sosyo.l h:i.znıetlsrin orga-
• ·- .. 

niz e edildi.!:! r).'~xenci EUl tür Eğitim ~;I6rkezleri' nin (OKEE) , _ _. ,_. 

kurvlr:1C:ı(Jını "Çok gerekli" görclUkleı~ini b.:::lirtmişlerdir. 
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Yine bu merkezleri "Gerekli" gö.ı"'enlc:.rin orcmı da yc.kla-

şık % 34 (2886 kişi) dolayındadır. 

retlcycnlerin toplamı % 80 oranına 

Du iki seneneri-i isa-
o,) 1....) .,!, 

yUksalınektedir ki, bag-

l:a o.nlatımla Açıkö{~retim ro.>:ü1tcsi ö/~rencilc:rjnin her 5 

t2ne ~ünden 4' ü bu faaliye tl eri organize eden r;ıerkezleri 

gereldi ve çok gerekli gö.rdülclc,rini belirtmelctc.:d:Lrler. Bu 
1 ı . 1 l . .. .. . lll . '' . ır'' .... . . mer,:ez e rı eereıL.ı.ı gormeyı,p, ·ııç gere,;ı yo .. se ı::; ene;;:u1ı 

işaretleyenler sadece % 2,5 (203 kişi) dir. Bu ö2rencil~

rin b~yle bir dü0ünceyi har~i nedene dayandırdıkları bilin

memektedir. Bu merl-::ezlerin kurulmasını il gerekli so.yılabi

lir" görenlerin oranı ise 5S 17 (1394 ki çi) dolayındadır. 

Bu soruyu 34 ö,~renci cevapsız bıro.:.mıgtır (Blcz. Ek-3). 

Yukarıda sözü edilen öğrenci EUl tür E[~i tim Mer

kezlerinin kurulması hnlinde bu merkGzlerden ne sıklıkla 

yo.rarlanılacaC;ını belirlemeyi amaçlayan ııyu,lco.rıda sözü 

edilen ö(~renci Merkezleri knrülürsa ·tu merL.ezlcrden ne 

lmdar sıklıkla yarerlo.nnb:Llecelgiıiniz?" şekliı1de dUzenle

nen soruya ö1ıno.n cevaplarda, ıı Sık sık yaro.rlancı bilece.i_;irn11 

diyenler i5rneklem grubundaki ö:(_;rencilerin )'b 31' i ( 2 560 

ki::ıi) elir. Bu merkezlerden "Arada bir" yararlanabileceği

ni belirtenler ise % 45 (3698 ldşi) dir. Bu mr::;ı1kezlerden 

11 süJ:•e1cli yo.rarlarıabilece[l;ifu11 diyen % ll (887 kişi) lil;: l:ce

simde göz önüne o.lıınrsa bu merJ.:.~e zlercl.cn şu ya cl.a bu şe ':il

de yararlanabilecejini söyleyenıerin oranı % 30'i geçmek

tedir. Bu merkezlerden "Hiç yararlano.mo.ynca'~:ım11 diyenlerin 

oranı· % 14' tür ( 1207 kişi). 19 kişi bu soruyu ce-,.raplo.mo.mıçt:Lr 

(BL:z. Ek-3). Bu merkezlerdl:;n hiç ynı1o.rl::-:mmo.yaca·ını belir

tenlerden bir bölümünün gerc::lc iş koşulları, gc;rckse oturma 

yeri yönünden bu cevabı vermiş olrıo.sı mLiml·:UnclUr. 

c5ğrenci KUl tiir-Eği tim Merl~:ezlerinin kurulmo.sı 

halinde bu merkezlerde verilecek hizmetler için gerekirse 

rao.liyetin bir bölUmünU karşılama konuEa.mdo.ki eL;ilimi araş-
, ;: 

••v ~- '1 ı~ " " b 1 , 
0 

tıro.n 1' Oc;renci .L'ılerlcez leri s.u:ı:u. CLu~uncw., u mer.::ez.ı.ero.e ve "i 

r:Llec ek hizmetleı"'in r.mliyG tinin bir bölümUnU k::ırşı lo.mo.yı 
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düşünür müsünüz'?" şeklindel:i soruya ko.rr:;ılık olaroJe ör

neklem grubunun % 47' si (3924 kişi) ·"DU:;:;U:nebilirim:ı se

çene{!:ini işo.rctlerken, % l.'3'ü (1091 1ri"'i) HDLi""'hürÜ""" _ ~ _ L~ ·:$- •]c.l . l'l ' 

% 6' sı ( 521 kiŞi) 11 Eesinli1:le l:co.tkıdo. bulumncüc istcrimıı 

cevabını vernügtir. Ib.gko. deyişle ö,~rcncilerin % 67' si 

gerekirse .r:mliyetin bir bc51Umiinü ko.rşıh:ışabilcce?iini belirt

miştir. Maliyetin bir bölür;ıUne de olsa }::ntJ.lmo..yı hiç dü

şünıncyenler yal.clo.şık 5':; 33 clolayıncladır ( 2777 lde: i) (Bkz. Ek-

3). Bu ö;~rencilerin bir bcHUmü ya!.:ı.-co.da bu f::-u:ı1iyetlerc1en 

ym.:o.rlcı.:rı.nmayo.ca')nı bcl:Lrtenlc:rden, bir bc5lümU:nUn ele bu 

m.erkezleri g, erekli g7 örmcyc;ıle~cden olu.smr:llcta old.u>u d:JRUni..i-
..... -.1 '·-' •J 

le bilir. Bu mer1cc zleri gerekli gc5rüp, fo.nli 7etlerine lm

tılnıayı düşünenlerden, mo.J.iye tine lm tılmo.yı hiç d.Ur]ür:;_rne

yenlerin yukarıda belirtilen miktardan do.ha az olması bek

lenebilir. Ayrıca., hı.;ı.nlo.ı"clan bir bölLi.mUnUn de ger:;;ekten 

ödeme gücUnUn o.z olanloTdan oluşması mLimt:Lindü:c. nnem ya

pılsın, hem yo.rarlana1ım, hem de bunu bUtUnUyle devlet fi

nanse ctsinn şeklinde dUçUnenlerin de olması beklenir. 
,1 

i")·'"~·-rencı· T.ru··ıtu·;.,'"'t-R;'·:·ı· ti :rı~r~J .... 1re-zl roJ..,". -1-i 11 1rı:r---ı;l ... ı ncıı ·L--. -'- . .ı.. -"'1., _m ıll'.J .• _, __ J_l __ ~. _q.·.-·-·-".1c.,u 

halinde bu merkezlerde akt:Lf görev alnıayı clUçünG:tüerin 

"~~,ı·l ı· ı·rı ··ı; 0 "'I).ı..a,r"'bJ. lme 1: "'nın cıyla· 11 r·i~i·r~r::::-ıc··L 'ı·,·ı· 1''1'"' ,.,l Grı· 1ru-e ... ~- -- 'll . ..._ PC< !J, ,J CC - .(,. u. ·•'-~ '- Vf·c; ~l.- . 1 G- .. ~ 4-ı--- ~ oc 

ruldu~undo.~ bu merkezlerdeki faaliyetlerde aktif görev al

mayı dU.:::ıünür müsünüz?" şc:klindelci soruyu c5rne~üem grubun

daki ö(~rencileri1 % ~-5' i ( 3732 kişi) 11 D1_g~UnebLU.rim11 , >:; 23 'Li 

(1946 kiçi) ıınü,]"LinLirüm11 , % 16' sı (1358 l:j_r;i) "l\::utlaka gö-

rev alı:ıc.k isterimıı r;ıel:lino.e cevo.plı.:ımıc-ı tır. GC5rev o.lmo.k is.:.. 

temcdi~ini belirtenler % 15 dblayındadır (1301 kiGi) (Bkz. 

";:'11 3) l~ı.r- • 

" o···· J b 1 1 • 'l• ·· -yo.ca;;ını o. w;ıtınen .er, u mcr ";:ez e rı gerele-ı gor:neyen_Ler ve 

iş durumu bu ım~rl:ezlcrden yararıc~rımak iqin clverigli bul-

.r.ı '"' ·rar1lar n ı~ n oı.,..,dnn 0'(3 l n- e 1"+ e ·o· lJ',Y'ıf .. l. :-<ı .r .. nii .• rn.1.\_u·· ,::ı_.di..ir. ··'··</ ·- C '-• <.-.0 ~.t c,,_ 0 ··--"L· ;,'·.v • - ·• • 

Buraya kadar elde edilen bulgulardan A0 ı~~~ret~~ ':S - ,J t,.)··- ~ /. 

FakUltesi ötrencilerini~, Ö~rsnci KUltUr-Ejitirn Uc~kGzle

rini ((5ZEM) çok gerc;Jdi g'irdU,iLi, burr.ııc~rclan bir ölç U ele ya-
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rarlaiıabilece[;ini clüçiUndU~2Unü, bu mr:::r~·:e:c~lc;rde o.l-:-tif görc;v 

almayı istedii~i ve mer.1 ~e zü1 ver ec et;i hiz.::1ctlerüı. maliye

tine bir c5lçücle lmtJ.labj_lece{1i ::mla'.1llma:ctctd.ır .. 

Ö~renc± Kültür-E~itim Merkezlerine (ÖKEM) spor, 

güzel sanotlar ~e el sanatları ile falklor faaliyetlerine 

yer verilmesinin ile do~ecede önemli görUldüğUnü ortaya çı

karmayı amaçlayem coruln:ra ankette yer veril:;ıL.:t:Lr (Bkz. 
~"1 2) 11 ~)· '.··' • u· 1 ] · " ~ l · -1 ' • 1!. c- • '· :;rencı l'1ler cez .crJ.ncte, spor Ii1Ct.~J.ye CJ.c:cıne yer 

verilmesini ne derecede önemli gtörürsünüz? 11 soruE~ur.ıa öif-,_, 

rencilerin, )~ 4'ü (350 kişi) hiç önemli de{lil, % 27'si 

(2256 kişi) önemli olabilir, %3'9'u (3247 kişj_) önc;r:ıli ve 

% 29'u (2436 kişi) çal: 15nc:mli çeklinde cevcı.p vermigtir 

(Bkz. Ek-3). ö{;rencilcrin y3.l:la:;:ık % 70' nin spor faaliyet

lerinin örganizasyonunu bu merkezlerin faaliyetleri ara

sında dü~~una-t.Lf;ü anlo::Jılmcı.kte.dır. 

ll '~J: F:·re-ı"cı' I,;T r 1'"' ~ı" l". '1C~e- .ı... nt f r ı. i l . r. ' · 0 ~ .J. "·8 ·'·'·'·'-'-' t; J.J .... L tılY<:t ro .. cı.,..ı. J.:'{e .; .•. e- ır,.e 

yer vcrilmeı::dni ne derecede önemli gc5r: .. :.:rs::nUz'? 11 şeklinde

ki soruya ö1rencilcriL, % 37'si (3119 kigi) önemli, % 22'si 

(1844 kişi) çok önemli, % 34'U (2855 ki3i) önemli olabi

lir ve % 6'sı da (405 kişi) hiç önemli de~il şeklirtde ce

vap vermiştir. Bu soruya 79 kişi cevap vermemiştir (Bkz. 

El:-3)o Daha önce öilrenciler:e so.hne setnctlcı.rı hal~kınalo. 

yöneltilen soruya alınan cevapların da/tılımı h:tJ_rlo.nclı

~ında, ö~renci merkezlerinde bu faaliyete yer verilmesi 

halinde ö~rencilerin sahne sanatıarına olan e~ilimleri-

nin doyuriılrno.sı mümkün olabilir. 
1 

Ö~renci Merkezlerinde falklor faaliyetlerine 

yer verilmesini ne dereceele önemli g(3rürsünLiz? 11 sorusuna 

verilen ce7aplarclan, % 55' inin falklor fı::w.li'"etl.erini 

önemli veya. çok C."inemli gördUğü ortaya. çıkmal:tadı.ı·. l!'olk-
. tl . ı ı J d . J . . .. " lor faalıye _erJ_ne ou mer,:ez .er e yer verı .. me.sını o .:xen-

cilerclen% 34'ü (2869 kii]i) önemli, 9;; 2l'i (1731 Lü;i) 

çok önemli görmekte; ö~rencilerin.~ 37'si (3073 kişi) 

·' ,'+. 

~~ c--·-·:~,.: ... r ... : •.• ~'ı· 
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c5nemli ola bilir dc:.Kld;c, % 8' i ( 648 kir; i) ise hiç örı.emli 

olmadı.ii;ını belirtnKktecUr. 

Bu merkezlerde mUzik faaliyctlirin yer alıp ola-
ı ~ ... " . ı . . ı ' . J ll '·~ . ' • ' m<~I:-ıı:un ~conusunao oc:;rencı ere yorı.c -c:ı ... en u ,;rcncı mcr;cezle-

rinde, mUzik fao.liyetlcri:::-ıe yer verilne s:Lr.i ne dccecede 

iinemli görUrsLinüz'?" sorucuna örneldem grubunun % 20' si 

(1698 kişi) çok önemli, % 37'si (3095 kişi) önemli ceva

bını vermig tir. GörUlUyor ki ö;'lrencilerL: yarısında n faz

letsı bu fr:u:üiyetlere rncrı;czlerde yer verilmeDini en az önem

li görmektedir. Öğrenc:Llc:;rin % 35' i ( 2892 ki·şi) ()nemli ola

bilir derken, % 8'i ise (640 kişi) hiç önem görmedi~ini be

lirtmiştir. Bu soruyu 57 kişi cevnp verr:ıemir;ıtir (Blc~~.Elc-3). 

Örneklem grubuna yöneltilen 11 J::f;renci merkezlerin

de, el sanatları fdaliyctlsrine yer verilmesinin ne derece

de önemli görUrsUnLiz?" :::~eklindeld soruya c5:_~:cencilc::ı·in, % 44' ü 

( 3700 kişi) önemli ola bilir cevabını vermisı tir. ör;re::.ci

lerin % 29'u (2406 kişi) önemli, % l4 1 U (1205 kişi) çok önem

li olcllJ}j;unu belirtmektedir. 

Öğrencilere yc:ineltilen spor, gUzcl sanatlar, 

falklor tte el sanatları ile ilgili soruJ.o.ro. o.lınan cevap

lar, kurum to.rafındo.n oluşturulacak ÖGrenci KLilti.ir-E[i;i tim 
T•l' 1 l • d b ~ ]_ • ' J • ]_ • • •• ]_ • l\·ı 6 r.cez _erın e u ı aa ıye-c .. e re yer ve rJ. me sın.-ı_n onem ı ve-

ya çol:: önemli e;örülclUijünü ortaya koymaktadır. Bu faaliyet

lere yer veriluesi, halinde katılımın çok olabilece~i, böy-

1 ı . ı ı ı . ··" ı.. l . . l ı e ı.c e gen'] erın ogre·ı..ım_"en.nıı1 yanı sıra on.-arın anccLc ya-

~ayarak elde edebilecekleri, deneyim sahibi olabilecekleri 

bir i le tiçim ortcı.mının sa;{;Jcmmış olaca::;ı ortadadır. 

A k .. " t • iTI 1 • ol J. o o • V • ı • o b 1 çı oı::,sre ını J!n,:::u_,_~,esı ogrencı .. crının oş zamn...n.-, 

larında ve i~kanları oldu2unda seminer, kurs, konferans, 

açıkoturum, panel gibi facliyetlere o.uydu:'~u gerelcsinmenin 

mur merkez ler aracı lı ğ:ı.yla dayurulmm-ı ı ö '2rencilcr tara:fın

dan ne derecede -önemli gc5rU1Up görülmedi ~'ini ortaya çıko.r-

M8rh~ez lerinde, seminer, konferans, 
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açıkotu~lm, panel gibi fQnliyotlcre yer verilmesini ne 

clcrececle önemli görUrsUr:iiz? 11 geklincleJ::-.i soruya alınan ce-
-rrrc>...-.ıar a~ cı(J'ırl·-clı'r .~-;r"rl··lem ·r~'ıb· ··ı..:lr:ı'··· ~\·c',rcy·c·'l ·--~· v c'l:' '-'- ·'-' '} , ~:.:. • v ~-''-'':~--·,;ı g l.. L1l-I...Lc.;· ... ı u;._:, ... ~l ı __ (;J.ırı., 

% 5l'i (4266 kiGi) bunları çok önemli, % 30'u (2523 kişi) 

önemli g(5rm:::lcte, ö.-~rencilcrin % 16' si (1304 kic;i) (·)nemli 

o1abilece2ini belirtmekte ve% 2'si de (181 kişi) hiç 

öııcmli bulmo.maktadır (Bkz. Ek-3). Bu cevnplarc1an nnlı::v:;::ıl

clıU;ınııı. göre, merkezlerin Y::urulrnası halinde bu tUr faaliyet-

ler /C" yer ver~·] 1e''ı· A"'ıl-""-~ t·m ~cil ı,..··l t · ..... ·ı · .. c . ·- - ı .. n '" c_, .·~OG.i.. e ı .ı; aı,_u_ e ı:ıı o.~rencı e rı to.rn-

f:ından az ımscuımr.ı.yncnk cl s re c e de öne~r.ıli gffirUlmcktc c'l.ir. 
1 

Açılcö~;re tim I•,nl:Liltesi öi;rencilcrinin okun.m, din

lenme, oturma ve izleme e;i bi gereksirı.rnclerine cevap vere

cek salonların clUzenlenmesi ve bu snlonl:::rda sc.izU edilen 

faaliyetlerin stirdLirUlme konusundaki görU~lerini almak 

için o.nkette beş soruya yer verilmiştir (Bkz.E!i-2, 54, 56, 

57, 58, 59. sorular). 

11 Ö~renci Merkezlerinde ki taplıl-::: ve okuma salo

nuna yer veri lm\.:: sini ne dc:rcc e ele öncomli gc)rLirsUnUz ?rı so

rusunu, örneklem grubunclt:1!.:i ö.·~rcncilerden, % 56' sı (4731 
ı . . ) 1 .. l . IJ'f 28' . 
Lışı çoL onem~ı, ~ ı 

lirterek cevuplamıştır. 

~nemli olabilir cevnbııu 

( 0 339 ı .. ) .. ı· .. """'" .. ı 
L. ~-:ıçı onc:m ı g:.ıro.u u.nu oe-

Ö~rencilerden% 12'si (1011 kigi) 
• .... R ........ , • f""'ı' o::1 2 t • (] go ı · · ) b VcJ.ı.,ı·:.:, ;0 sı .... ·:.; Lıcn unun 

hi·;; öı;em.li olmndı;;ını belirtmiştir (J3lcz. Ek-3) • 

11 Öc;ren.ci J:Jerkezlerinde derslerc yo.rdımcı nitelik

te televizyon, video, sinema filmi, ses bandı vb. urşivi 

ve bunları izleme sulorruna yer verilmesini ne derecede önem

li g15rürsUnLiz?" şeklindeki coruyn kcü"'f]ılıl: olaral.c:: ö,~trenci

lerin% 57'si (4743 kişi) bunun çok önemli, % 27'si (2229 

kişi) önemli g(jrdUklerini belirtmişlerdir. Böylece bu mer

lcezlerde izleme salonlarının bulv.nrr..t::ı.sını ()nemli grjrenler 

~j 84' e ulrışmtJ.ktnchr. :tzlcme snlmıu i:;in ıı <:in\2mli olabilir" 

şeklinde c;öri.i.ş bildirenler % 13 ( 1117 lciş:L) ilcen, bunu hiç 

önemli görmeyenler% 2'dir (189 kişi). Bu soruya cevap ver-



- 133 

ms:;renl er 104 ki"' ı· dı" ı-· ( T~\r'7 :i~ıi-J) ,j ~-- ,} - --~-·-·-1~ • • .....,;._ • 

ö;frenci Merlcczlerinde dinlenme ve e~:;ıenne amaç

lı televizyon, video, sinema filmi izlenmGsini imkan vere

cek izleme salonuna yer verilmeıcıini no dcrc~cede :~nenli u()-
J ' ~ 

rüldü,'iUnü soran, "Öii;renci L'I 0 rl;:ezlerinde dinlc:nme ve eğlen-

ce için televizyon, video, sinEmo. filmi vb. izleme: so.lonu:no. 

yer verilmesini ne derecede .önemli gc3rürslinüz?n şeklindeJ-;:i 

soruya alınan cevaplareta, bu amaca hizmet eelecek salonlarn1 
1 

ders amacıno. yöneliL: snlonlo.rdan farklı bir c;ei:ilde g<:)rül-

dü{iü ortaya çıkmo.ktadır. Dinlenme ve e,';ıcnce amo.çlı salon

ların bulunmasını ö'~rencilerin % 27' si ( 2254 lciçi) çok ör:.em

li, 5:b 32'si (2669 kicıi) önemli görmekte, % 30'u (2550 lci::;i) 
·· ·· ] · 1 b· l · " · 1 i · o" lO 1 ( 839 1 · · ) · 1: ] •• onem .. ı o a ı_ır aeı~ıc"·: ~c, ;:ı ._ u az; ı ı se mn .. cı.rı onea-

li bulmamo.ktadır (Bkz. Ek-3). 

Verilen cevaplara göre, öSrencilerin bu tür izleme 

so.lonlo.rının, eğlence ve clinlennıe amacından deha '::tol: derse 

yardımcı salonlar şeklinde düzenlenmesinden yo.na oldu;';;u 

anlaşılmaktndır. 

Ders projeleri, knrikatür, foto~rnf, resim, kitap 

vb. ni~1 sergileneceği bir yerin Açıkö{~retim FakUl ts si öG;ren

cileri tarafından ne derecede önemli görUldU~UnU soran, 
11 0~renci Merkezlerinde, ders projeleri, karikatür, foto~

raf, resim, kitap vb. nin sergilenebilece~i bir yer bulun

masını ne derecede önemli görürsUnUz?" :.;:ıeklinde\i soruya 

ö8rencilerin% 37~si (3088 kişi) önemli, % 27'si (2245 kişi) 

çok önemli g::5rdü::;unu belirtmektedir. ÖğTencilerln% 32' si 

(2675 kişi) böyle bir yerin önemli olabilece~ini, % 4'ü 

ise ( 293 kişi) bc5yle bir yerin hiç önemli olmrıyGcn'~ını be

lirtmektedir (Bkz. Ek-3) • 

.. " . ı . ı d ı ı b "l Ogrencı erın arLa aş ı~ ag_arını 

onların bir araya gelerck sohbet c:ttil~leri, 

güçlendiren, 

gtincel bazı 

konulara e,(~ildikleri, kı sa ca birbirlsri:yle görüg alışveri-
. d b l ı 'o-t.,... J. J c+ ·i .::.·Lrı~ ortnı11ı '.ro.ı"n ttı kl aı:rı ~'{erler-şırı e U .• unnrO.ı.( , _,__ ---'' v~ .i--' c~ ,ı c.. c, ... --- , 

den biri olarak Ö[i;rencj_ Merkezlerinde otu:t'nbilcce.!::leı~i, soh-
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bet edebilecekleri bir yer ve bu yerle birlikte oturup çay, 

meşrubat içebilecekleri bir orta.ma yer veı~iımefüııi ne dere

cede önmnli g15rdUlclerini belirleme nmcı.cı:ıaı gUclerı. bir soru

ya. ankette yer verilmi s: tir. 11 Öğrenci r.ıierlcezle rinde, çay 

salonu gibi oturma ve sohbet iı;in yo.ro.rlanılab:Llecek bir 

salon bulunmasını ne derecede önemli gi5rUrsünüz'?" çeldinde 

düzcmlenc:n bu soruya ö,'~rencilerin 90 32' si (26LJ.2 kişi) çok 

önemli, (2708 kişi) önemli gördU~Unü belirten cevap ver

miştir. Öğrencilerin% 28'i (2361 ki0i) önemli olnbilece

~ini, % 7'si (594 kişi) ise hiç önemli olmadı~ını belir

terek cevap vermiştir (Bkz.Ek-3). 

Ö~renci KUltür-E~itim Merkezlerinde iyi, tutar-

gerel~li olan dinlenme, izleme, oturma ve okuma salonları

nın Açıkö;'.::retim li\ıkül te si Öi:;rencil<~ri ta.rafından ço:.~;unlu:ıt

lo. c5nemli gc5rUlmekte oldu;(;u bu sorulara verilen ccvcı.plar

dcm nnlaşılmo.ktadır. örtrencilerin izleme, dinlenme, otur

ma ve okuma. salonları ho.k1Gndaki cevapların bu sorula:rı:ın 

se:ç.encklerine do.L;ılışı da benzerlik gc5stermekteclir. Arac;

tırmo.da alıno.n cevaplm.·ın beklenen yönde olmo.sı bo konu

larda yapılacak dUzenlemeler için tutarlı, sa~lılclı bir 

taban oluşturdu!~u söylenebilir. 

Öğrenci merl:ezlerinde ö;~reiı.cilerir:. hem kic.ıisel

sosyal sorunlarına yardımcı olacak hem de dersleriyle ili 

g:Lli sorunlı:.u:-ını çözme de onları ro.ho. tlo. tGcale psili:ol oj ik 

eleınışma ve rehberlik hizmetleri ileako.demik dcı.nışmanlık 

hizmetlerinin verilmesiDin ne derecede önemli gc"irUldüğünU 

ortaya koymayı amaçlayan iki soruya do. nn1cctte yer veril

miştir. Bunlardan biri "ö~trenci Mer~-:ezle Tinde, ö:_;renci

lere, kişisel-sosyal sorunlarını çözmeele yardımcı olacak 

poikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri ver:i.lmc:sini ne 

derecede önemli görürsUrıüz?ıı şeklinde dUzenlencn bu soruya 

verilen cevLtplo.rın dcı.ğılı~?ı şöyl(~dir. Ö:'b:·encilerin % 41' i 

(3445 kişi) çok önemli, % 29'u (2424 ki]i) önemli görmek-
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tedir. % 4'ü (367 ld:şi) hiÇ önemli değil, (20~-6 kiçi) 

önemli olabilir görüşündedir (Bkz.Ek-3). 

"Ö,~renci Merkezlerinde, öğrencilere, dersleri 

1 

ile ilgili sorunlarını çözmede yardımcı olacak akademik 

danışmanlık hizmetleri verilmesini ne derecede önemli gö

rürsünüz?" sorusuna örneklem grubunun% 62'si (5168 kişi) 

çok önemli, % 25'i (2115 kişi) önemli cevabını vermiz~ıtir. 

% lO'u (807 kişi) önemli olabileceğini belirtmekte, % 2'si 

ise (158 kişi) bu hizmetin hiç öneml~ olmcdıiı görUşUndedir 
(Bkz.Ek-3). Bu cevaple,rdan anlaşıldıı;~ına göre, öi;renciler 

merkez lerde bu konudo.ki faaliyetle rı:: de a:~~ırlılr. verilme sini, 

onların boş; zamanlarını bu tür faaliyetlerle geçirilmesine 

yardı'mcı olurunasını i st emek t edirler. 

Öğrencilerin bu merkezlerden beklentilerinin yo

ğun olaca1;ı kesti:cilen konulardan biri de iş bulma konu

sunda bu merkezlerin işlev yüklenmesidir. Bu konu ile il

gili olara k 11 Öğrenci :iıierkez lerinde öğrencilere iş bulma., 

kazançlarını artırm::ı_, ek gelir sağlama vb. alanlarda yar

dımcı olabilecek ş eLilde, çevredeRi iş imkanla.rını inceleme, 

kovuşturmn, işe yerleştirme ve takip hizmeti verilmesini ne 

derecede önemli görürsUnUz?" sorusu da ankette yer almak

tadır. Bu soruya öğrencilerin% 77'si (6426 kişi) çok~ 

nemli,% 13'U (1121 kişi) önemli,% 7'si (54-5 kişi) önemli 

olabileceğini, % 1' i hiç önemli olmadıi~ı şeklinde g;:Srüş 

belirtmistir (Bkz. Ek-3) •" 11 

Açıkö,~retim F'f;1.kUl te si öl1;rencileri, boş zamanla

rını değerlcm.dirme açısından ·:fakülte den kül tUr, sanat et

kinliklerinin ve medıi.ko sosyal hizmetlerinin organize edi

lebileceği ö;";renci Kültür-Eğitim merkezlerini çok gei.~ekli 
görmektedirler. Öğrencilc:rin şu ya da bu şekilde bu mer

kezlerden ycırarlamnak isteme eriilimleri % 80 f lere ulaşmalc

tadır. Bu merkezlerde yapılacak çalışmalo.ra mnddi katkı

da bulunma ve aktif gc5rev almak isteme eğilimi de yarıdan 

fazlasında gözlenen bir cı-i:ru.mdur. Spor, güzel sancı. tlo.r, 
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falklor ve el sanatları çalışmo.larına bu·merkezlerde yer 

verilmesi durwnunda ö)!;rencilerin bu fao.liyetlere eskisine 

oranla. daha fazla katılacağı gözleıw1ektedir. Ayrıca öğ

renciler merkezlerde kurulması düşLinülen izlemesalonla
rının daha çok ö~retimc yardımcı ve dersleri destekleyi

ci biçimler ve amaçlar doğrultusunda dU~3enlenmesinden yana 

oldukları yoi!·unluk ofJ'ÖStermcktcdir. İş :Lmlm:nı yaro.tma 
l.,_.j ..;) t. 

ek gelir so.ğlo.maya yardımcı olmak üzere bir hizmetin 

mesirıi % 85 dolayında istedikleri ortaya çıkmal:to.clır. 

ve 

veril-
'u~-t~·t:S 

rencilerin bu merkezlerden yoi;unlukla bd:lediklcri bir di

ğer hizmet de onların kişisel-sosyal sorunları Uzerine 

e?~ilen çalışmalar ve bu çalışrrıD.lo.r doğrultusunda ya.ro.r sağ

layaca:~J;ı fao.li,'ret dizisidir. Ayrıca akademik ve danır.;ırnan

lık hizmetlerinin bu mer~ezler aracılı~ı ile de kendilerine 

ulaştırılmasına öğrencilerin büyük bir eğilim gösterdil;::

leri anlaşılmaktadır. 

Bu araştırma da Açıköğretim F8 kültesi M8 :ekezi 

Açıkö~retim İktisat ve İş İdaresi Programıarına ka,ıtlı 1 

son sınıf öı1rencilerinin boş zamanlarını değerlendirme 

faaliyetlerine olan e3;ilimleri ve bu lronuda faktil te den 

(kurumdan) beklentilerinin ortaya konulmasın~ ÇalıŞıl-:-· 

mıştır. Elde edilen bulgular imkan bulundukça ~~gün 

Yulmekö{;retim ö 1~rencileri ile ilgili bulgularla; da ·.ımr

şılaştırılmıştır. 

Bundan sonraki bölümde Açıkö[;retim Fakültesi öğ

rencilerinin boş zamanlarını 'degerlendirme e(~ilimleri ve 

fakülteden beklentileri ile ilgili bulgulardan haretetle 

ulaşılabilecek sonuglc..ı.rdan sc:iz edilecek; sonuçlara dayalı 

olarak bazı öneriler üzerinde durulaca.lctır. 



BÖLÜM IV 

S O N U Ç ve Ö N E R İ L E R 

S O N U Ç 
Bu bölUmde önce, buro.ya kadar sunulan bulgular

dmı hareketle bnsta ve·cj_len armıtırma nroblemi · orta~~-ro. 
~ ~ ~ . 

konulno.ldo.dır. Bunu, varılan sonuca dc:._ycı.lı c5neriler izle

mektedir. Öneriler boç :;;:;o.mo.n kullanmaya ve. ·:i.lc::ride yetpı

lacnk çalışmalara iliokin olarak yer almaktadır. 

,... d ~ ·· i ı ·· 19'"'2 ı o s -:ı ····~ ' • ı " nun rın cı or~- yı one e, _ ··u - .; · .) o:;.rccırı1 yJ. _ınao. 

.An:::ı.dol u Ur.ü ver.s:i. te Di Açı J:t1;'~ı~c tim li1al:Ul tc ;:i' nin ilk 
... ,J o;;rcn-

cilr.ori ve bugUnUn son sınıf ö,;~rencilcri olan grup Uzerin

de ycı.pılan çalışmada, okula devcı.m etme z ormüul u:';u olmr:ı.raa

sırı.do.n ötU~:7U bnzı kaync:.klarca "bUtUn günü boş" sanılan bu 
.. :-: .. ,..e. -;'c .. ı' 1 ör-i 11 b O'"" r?"' rvı 'l'l: "r~ııJ ı'1 ol· IJ ol 1'• ,.,., r'l ı:•;. b o"" Z"' ···o .... ıla· -O o-'- "- . ç --- ':;> .:.n.l.uı• ... .ı. •..• u. . .L • U ___ ]~"-- ôı' >j cı.c ..• u.J. 

rı oldıı .. '~undo. bu Ö::~:rer:ı.cilcrin ne· gibi boş zaman de::=erlen-
- . f l . tl . '·'.ı ... i. ı" ı ı b ". l . ı . o.ır:·:le .. Cl8 ..... ıye _ crıne e.:)-· J.m J_ o. ou.:: nrı ve u er:;ı .. ırrı. er ı-

nin doyurulmo.sı açısından fakUl teden neler bclde::cl:U:leri 1 

• J • t. ınce,.enıTııg·· ır. Bu ameı.çla2:' doğrul tusundcı. uyc;vlo.ncm o.ntet 

ile toplo.nan veriler Uzerine yo.pılan analizlerden şu so

nuçlar elde. edilmiştir. 

Açılcö·:;retim J?akUl tc si ö;3renc:LL:;:;:'i örgün yUksek

r5,:;tretim ö;;~renci lerine oı~anla biraz. da}18. yo.şlı' di ~~:erlerine 

r~öre dc1lıa coı<u evli, c:~othmlu)i:u ()O.lısan. ailesine yUk olı:ıa-
o._.ı "" ö .;ı ....... .._ ... ... 7 

yarı.,(ekonomik o.çıdantUçtc biri İl veya İl merkezi dıgın-. . . 
' 1 ı l " . ı • l '·' . . ""1 . 1 ı . d t aa, ~ırsa a~o.n aıyeoı_ecesımız ye~ Bşım mercez erın e o u-

ran kişilerden·oıuşmaktadır. 

Acıkö1~-re tim FatLil te.si ö{.2renci1erinin, üc1 te biri 
'"' c.:ı _. -

kız, roe'Y>i knl __ cı·J.1ı erkoktiı". o -'-- ~ ·- - Bunların yarısından fazlası 

iktisat, yo.rısıil.dan azı do. iş ido.rc::Ji bc5lUmU ö,':;:cencisi

dır. Bu kitlenin yaş ort::ı.lnmc.sının norrıınl Univorsi te 

yngının Uzerinde oldu~u, ailelerinin ekonomik düzeyleri-
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rıı:a; etnrıe vs 1x: bnlarJ.-,n,ı c5:;.:r.·c'.rüm clüzc;yL:r:Lrı..i..n ise <.3rgüıı 

yül:sckö.-~:cc:tim ü ~:ccnci1cr:Lııin anne vc . b cı L:rının 15 ·~.:."enim 

ci.;:ı:'stim ciLrc:ncilcrine g15ı-·c cLı.lı~--' dcr:.1ol:rtıtik, 

kc tı lım c ı gr5rdUkle::ı-·i ortcıyet ·::ıicmalctnchr. 

Açıl: c) -~;re tim l·\:):Ul tc ::ü ötlrcrı.cilcrülin 

oldı..ı. · __ unu, 

bc;15_rti1t:ıcJ:teclir. Bir içte 'Jetlı::;ıEKnn:ı, b<::!:lcncl:.L;i g:Lbi, 

dcrn ÇOclışmo.yln olumsuz ~:,r(;IJ_cle ili:~dcili o1du.~u ortc.yc çı>:-

nıcü::tm!ır. Bo.~;ko. bir Ct1tL: t ı;·: lo igtG çnJ.ı::::·!la nUı:·.:.::;::i c:rttık-
, l l 11 

• l - ' . . . ·ı ' ' .. , . Çü QGl'l~ ı::! O.._._ l cırno.ya o.:rı,..ı __ [til ıS Ur·c~l1lll CL i~:-.) ..1-C ~ı ~l g/.)~~~··LJ_lHCiC ·c Gl.! :Ll1 • 

:'>'ı"C:rlcjlc-r·dc-·· 0
' 60 dol"ı··ı-·-r'-·-ı--i bir bc'l"n;' :-;.--- ı"1 i :ıı··i..i(rı ·-.lı_,- ·-- .... ;_ ;lJ. ;;) · --·-·-,.":' ~ ... de~ . .-._ -'-'--'· t.v: •.-cl .. :., • . '.. • ... _'"c: .L-.; 

b o ş 2~cınıtı.ııı ol1n~ıclı :~~;;ıııı ·b C? l i.ı'lt.~Jj_ G t i.r~. Btı. cl ~:.1Y'tün U·· ~rı 0ııci 1. e- · 

1~-;yı n ç ol: boş zc;mo.r.:lm~ı olü.tı/~;v. ıı şeklinde l::L k::rıı.ı:nn ye

rLı.cle o lnıc~öı ~un c;c5Dt cr:~ıc.:: te (i ir. 

13o Ş Z l.t!~1D 21 dr2 i'.~ cı~ l C~:1d.iı~nıG fC1.D.1 ~L .. r c; t j_ O 1~-l:ı.··: .. ~~ }: , .A.(J. l ~.:-
ö +_·ı' nı T:"'rıld;,ı .ı .. ,._,,..,l• ;)·r;.-.. ,:,-, .. ;r>·' l ''J"····ı-,l-i ., .. ı c<"'O"'"l··: i( !15 1 u -·-~.cı. ~ .......... t .. U.._ı-..ı_ '·l:;;·L._. ... _..__ .. L . ..._,_. ·-·--·--··- W_lJ . .ı.._ ı;... .• , /Y' T Yl i Z l C :_ri C i , 

.u:ı.rın yi.Lb:ıet: gelir ct·_ı:J.mlerinden vs sporlc:: :Llr_).lc .. ·,mc:yerı-
l (, J"J' ll J. n(' d li ("i ·l; ı... r"C l ı· -r"~~ c·l ··ı ·ı .:: ı··ııl "'.L-.-ı-·ı ncl .-. ,..1 '· ~ l .. , i'' !.·~.~;·.-.-.C-···, cı· l~":: "V\ Ol -.. ~ ... ...ı::ı;:; -.. •• _; -<-'- l:ı · ... ..._ --- -.L c; -- '·"-'-'- '-·'-:; __ ,_:_,_, u, ___ .L -·~-' ·~~- ---

0; ı ı ... ~ ... '·_,·ı '1 .'."".l1] .. n_ ;_._·-~-,ı lı'_.·ın kt "'clı.Y·. {)' :r"r?iir1 Yl' :! ı, 0 G lr (-i~ :-r r.:· +:.; ··n ()''re rı c ı' l ..... l''..; ·ı 'ir -l.- ı... ---~ _........, __ L-t_.... \, C::::ıA-: --~>;,) "·.'ı.., .... :·~··Cı;_L.ı ..... -<.:ı -- ·--\::....J..-L. ... J. 

: __ ···:-:-: l: U lt c ı':ı i U :'.~:ı~cı·ıc i ]_;-.:ı., iı-ıir: sr) orJ_[.l clr.:.l"u.1 ;: ol:c ~co.. t ıl rı.Ilr:.lc j_l;~·.:;:L-
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b'7örülmekted::ir. Bu. ilD::Lsizlj)i·üı nedcnlcrüıdan bazıları, ai-,_. \ ,..) 

lenin ekonomik durumu, yn~;ınnılan yerle:~.:im biri_r.1i veya or

tımının elverişsizli;:;i ve 'relersizli,':i;i, öisr·erıcilerin anne 
b b J ··'' . ve a a .arının osrenım ,. . . . t f ı ., ·ı '·' b d C'Lltzeyı., cınsıye · . ,,_r_-:J..ı ı.,·;ı v • e-

V. ı l ı ı . ı· . B -ı •• •• .., 1 ........ 1 • ••'·' • 

gışıwrLer o o.o:t ır. u c.urum orgun yu..::seıı:ogre ı;ım o ;rencı-

ler için de farklı de[:I;ildiı~. Dolayı ~::ı ile toplumumuzda 
tl • 'l ı •• U ' • •• V • • 1 b ı l ••ı "' 1 sonu a yuıseLogreı;ım ogrencısı arasınan eL_encn o çuae 

etkileşim olmadı~ı; sanatın toplum yapımızdaki işlevinin 

gerçekleşmedi2ini söylemek mümkündür. Sadece yazın sana

tına olan e~ilim di~er sanat dalıarına cUre daha fazla 

oldu;~u ortaya çıkmıştır. Kısaca, sporun erkclclcr, smıc:ı-
' . ı ••" "] ı d 1 ll u •• ı; ın ıs e _:ız o::srencı..er ara .s ırma a11a yaygın o c u.•;u g. )Z-

lemlenıne L:t edir. El Sa no. tlaı~ına olana eğilim de kız ö(:[;

renciler arasırıda daha yo;';ur bir boş zaman l.)ı.ğraçı oldui;~u 

ortaya çıkmakto.dır. 

/ 

Açıkci,'ire tim ]1akül te si Ö/~rencil erinin boş zar:-Dn

larırıcla kitle iletü_;:im araçlqrı~1dan yarcu.:·larınıa ile ilgili 

e~ilimleri, onların title il~tişim araçlarının etkisine 
açık, bu araçlara zaman ayırıcı özellikte olduklarını g~s-
.ı. 1 t , . B. . ... J • l .ı 1 . tl . 1 .ı.- • 1 d verme c eo.ır. u ogrencı crır a e ı e uıc,üm araç. arın an 
haberleri vey3. hnber proc;ro.m~arı:rı_ı sırasıylo. televizyon, 

gazete, radyo ve dergi gibi iletişim araçlarından izle

nelde ve bu araçlo.ro. giJnde ortaloma bir ile cWrt so.at ara-
c<ındrı hnını.-:ın nyırı·ııo1r+p oldlJ]r-J..•,hrı nnlrı,...ılnyıktoc~ır--- B-L.1 dı.:1-J.,J ı..,.;. 4JL~ı.-L.ı. ı;,.:..., -~L-l-~VC..!. -'- -~-:... :..1. ._.., ...... -.~.)--- ~.,_ l .. .<, •• _ e 

ı b · l ' 1 t · · ı· · ı ' ll ı :~ · , · · ı A l rum a ır_ı r. ·e gun uL\: gazeı;e o_cuma egı.ı.ımı açısı:nc.an çı c-

ö~retim FakUltesi ~~rencilGr~ ile ~rgUn ytiksekö~retim ö~

rencileri arasında bir fark lroktur. Gtinlük gazete okuma 
, • 1 • g"'ı·ıp "o" (;·re~ıcı" ı"(" 1" ·,·} <':.::,. bl~ Ü QOl q 'Tıı··ıo'1 n i.'.· l J:n :.ter ı~cı .ı.'-- t:.ı .ı.. s·.- ,, ı -"'•) -- -'--'- .. . • 

A 1 ··~:.,, -ı.-: n li1.-:· ı~·:ıt 1 o· ·;;:;,ı ... e· ·],~ri ~ı·ı1 
• :lı(~~~~-~ v~Ll- c.U.~ ,.P'-"ı Cı::ı -ncı .. -:.: _.ı. ı_ amaçsız 

z::ımmı geçırnw turuno.en bo>J .o:Jhman fao. li ·.re tl erine 11 arada 

bir 11 zaman ayırınal-da olduğu, ve bu e:'.i;ilimler:i.n:in devam

lılıt gösterdi~i anla]ılmaktpdır. 

gUn, toplantı; erkeJclerin lmtıve~re 

J ı 1 t l B ··" . .. . aı-La:,;;ı ma1c ac.ır. u o. ;rencıu.c rın 

Bu chu:ı.;r:mrı lco.dınların 

ri ..ı.. n Ct ~- ı,..·ı -~ l ll ı .'.f~ g __ ı, m,. ·.r eh _ _,_nc.e o c ı.:ı,"u 

yoJ:laşık 2/3'nUn şans 
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oytmJ.o.rıncl ı:ııiç zc.:.1c.:1 nyJ_.r·(ı.uc!J_ .. J. 11 , 1/J'nL!n L3e ıınrndo. l;ir11 

l , , ı. • t -. ,, . J f l. tl 
!-~-,~ı-n(:.Q J"lO•Jl o~-L·-r, ı ·ı ··ı ,-,.ı:--ı'fı1r-ı···j ·n'"' ·ı :rrı··,· C"~r: '7'".·1"_'·:-; '''rı·.-···1'' 

-"'• -· ..... ·•'V •- ~ J..,., '-'"~- - .)<._,,1 , .... ,l,..J., -~~,.l.,.,.~-~ \::U • • -~- ....... .!...J\.""--~ ..,,;,_, .~ ~.(. 0) .J.. .).;_ ~ ..... 

e ;ilir:ılerinin c;enilJ.ilcJ.c fr.ı?-lcı. · ol!i1D fa .si5ylcnc:ül:Lr. Bu 

OI1Fi1'~'11]1 crnPa Y6 bı"r ı":·ı-ı-''' (''"'lı''JD :"'''!ı:·'''"''lı'10'1'\rrı '"(''r(' fr-,;··'-lı-- '·- '··•··- .· ·- ·· "''',/ .J .J .._. '.3'~--\.-- '.,: ".t' ~:::~-L .... . }-:.:.• ... , .. '······,_1' ....... (_:;ı-~ '• --'-·•·'- .: •.. -

·:;tJ.lı.::;ı:ne clurm:m olclukço. l..rc.l fnDli,retlere O,'[:':'J_1rı:n Z[~,,ı,·,ıı :J

z ~ü::1C.k t ;;JJ.ı .r· • 

o.nlcı.ı;p lr:ıoizto.cJ.ır. Ço.lı r:p:ndn bu G:~!;iliı:ıiıı ö ~Tc nci ~c :cin bir 

i çı to ::;o. ]_J_ ;:;ı ıp çc.lı:.}r:.ıcu11n ;.re~ c:;öx~c fa.r::lı J~ı 1~ [;(·)nt e:c~tlj_ '·_~;i oı-ıt n-

yo.. S( ı ~:nu~; tır. BGl:lcncli.:)_ gi1:d., çnlı::.:n~.yarı ö · ;rcrıcilcJ:.~j_ıı 

bu tUr fcwlj_yetlcrc e·;;:_lü;ıJ.eri birn2; clc:ılw frl·~lc.r:lır. 

Açıl-::25:(;ı'etin ln~;:Liltcı::::i VG c5rgürı ,(!U]:Bc;;::(5",rc:tiE1 

r:i:>~;rerıc:LlE:rinin b og zctmim fanl:L ·ret lt:: r:.Lne n gru:t1lc 11 ka tıL:uı 

e~~il.ir.ünde oldu'.:.lc:rı, anco.l;: AçıJ.cö'~;rctüı )cLiltc:::i c:ı.·;ren

c:L1cri n.rn.ı:nudcı. bog zarı.cu:ı fu;·•,l:LyGtlerüıG r.;rupl.c; L;::t:Llmn 

c.~;;ilirünin c!.cı..lıo. güc; lü ol cl. uğu aırtc:ı_yo. ç ıl·:I''.cl:tn.dır. 

fnnl:Lyetlcrine Lctılmo. veya 

f n r' l o "T .O '·l •"O ""- ].;nt 1· · ·: ' n ..,,. " C!a ·~·ı<:ı nın i')~ (l •o·ı·" Ol" .. ,,..., ı,- ~ (' 1 \(-,_,,_,_ı,,.eı:; .. ,,.lG ··~···ı mo. VC J, .. ,lcll: "''-ı.:;ı '····--'·' •.. c .. _..::ll .. cc.L._,_,_ ı·~ . .:--·· 

leri sırr~.uıyla er;lence YG Z•2Y]{ cı..ldıJ:J.arı, e(~i tic:i buldu];:-

1 .ı ·ı " ı l o o " .. "1 .. ·ı .. ··" oJ. Bor· ,., ,., ··-ıA ·r-· ..ı;o, ,., J -i ·r ~ ·'-l e ... ,ı·"'}~~ ~t . .ı.-tL:] ... ~CLJ . .::{: ___ f'~l~llll Gl1G. ....:.ıUJ.LlU:J_ .... C_L~..!.~.L.: • ;:} .:..ı• ... :.~.:Q.ı..l l.c.l, .. : .... ,ı.._":· ı..::. u .. ~ -_L l_....; 

~·:~:. tılr:ıct1-.:.:cı ı1cclerıi ol.cı_ı~cı.l.;:, ltçıJ_;:.(~~.:~:cc -;;inı JT~l..~.cU]_ tc; oj_ -~): .. ·~x·cr.LciJ_G_i-·i, 
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öli;re tim ö,·;;rencilerinin i ::ı c cine ı2 JjJcle :;: cv :c cnüı ye ter sizli

{~ini ve kendilerini yc5n1(:md:Lı~enin olr:ır:un.~:ı.Dıın ileı'.'i sürmiiş

lerdir. 

Boş zo.mmı faaliyetleri için hnrccıncı.rı. po..rcmın mik-
1 .. 

tarı da bir işte çnlıç,ııp çnlışmo.mo. ve rıilerı.in toplam aylık 

geliri ile yakından ilgili g~rülmektedir. Bir işte çalı

şo.nlar arasında ve aiJ.enin geliri yüksc;ldikçe boş zaman 

faaliyetlerine harcano_n p['H'Q mi.ktnrının nı··ttıi~ı o.:ctt:ya çı1::

rrıclld o. cl ı r • 

Açık15t::cetin Iı\?:.kUl tesi crl:rencilcrinin bo~; zo.m.an-··- ...... ' ·~· 

ları de~erlcndirmcsi açısından kUltUr, sanat, e~itim ve 

medi~o-so~rol ~iz~etlnr~LJ:~J·~ or~~~Tı·i7e e-~ii~ıc 0 ı· ~~~cı ile ~ "- t,""' .ı_,~ J.w ,.,,.,._ ............... 1:...:>~-·l~·---..J \..,.~ ... ,,--l\_..1•...) (,.t~ .• I,,.L. _._...-

:fo.lcül tece kurulabilecek O!~rcnci Eijltür E,~~itü:ı l.lc:.r1;.r::;~J.s.ı·Lıi 

( ÖKEl-ii) çok gerekli göre: u U. eri ortaya ı;ıJ;:mc..l:to.(1ır. Bu mer

kczlc;rden yaro.rları_rn.a iste(;:i % 80 dolo7ırı.cJ.o.dıı~. ö?;renci

lerin yarısından fazlaoı bu merkezlerds verilecek hizmet

lerin ma.liyetinin bir bölümüne katılmayı da knbul ecl.ebile

ce~ini bildirmiştir. Ayrıca ö~rencilcrdcn bu mcr~ezlerde 
1 

Ctktif olarak rol almayd istekli olı:m.lnr cla yarıdon fo.zıa.:... 

dır. 

Bu çalışmada ö?i;renci Kül tür-E:~it:i..m M8 rJ.:ezlerin

cle g-Uz el sana tl ar, spor ve el ccnıcı. tlctrıno. yer verilme rıi 

halinde bu alanlardaki mevcut kntılımın da arto.ca~ı or

tcı.ya çılcmaktad.ır. Ö[~rc.:nciJ.crin 9j 90' a varcm bir böliirnü 

bu mcrl::ezlerin far:ıliye tlcri içersindE l'::snclil·::rine tam 

zmnD:rJ.lı ya da yarı zorn.nnlı iş . bulma_ konusunda. da yar

dırncı olunmc-tsını i st cmc:J t e.::1ir l.cr. Bu r::ı.erke z lerden bek

lenen hizmetler o.rasıncla, akademik danışnnnlık ve reh

berlik hizmetleri de buluıı:mktadır. 



ÖNEHİLEH 

~~\;~ı.l:ü ı tc[) i 
Bu l:ı.sır:Kla Çalıs;r:ıu :Lle :L:Lc;i1i oLn:·nlc Açıl·:r\i;1· ctiG 

Ö, ;TeY1 ci lG i'l. ı· ''ı·'~'; U'.Tf'"ll] ar·•·-, do. ·o 0'"' '1" eı'<•·ı 1_ı·culJ.c'ı .. -l·tır_,·ıı· .... '_,ı .. .; ... - ::/ ı...L ı/ (.) . - ... .ı.L~ L \'.., ~ ...... t . .ı .. ı:....U... _ ... __ _ 

[~c ı:~(~ J:~ c.; rı 0 ;:.·.:.-

lır]r:nlt.u·o. ilic~ldn önc:r:Llcm yer o.lmc.ktndı r. 

BoR Z~man Kullanımına 
_.._ -: ·, .· ' ~-. . -
Llışkın unerıler 

A 1 ••" t• çı wgrE ım 

le:nclirme fao.liyc:tleı'inclGı daha iyi yarecr1o.nabi1ı:ısL: i·;:in ı~u-
1-- yı~-ı n""-.~1ı. .. f"'.~-"·-vıe·1c-· It"'ji""'L.t ... ::i ·~:;, __ 1, • .J_ .. :ı ı·rre .. ...,l-r-r1l·-. "'1: ... , ro ( ~-~,1'('i;''i'·T1 ) '--\--.0-~-U.~ '~l--c'.'-'c ..• ,.~ .. J,_;;_.ı.. ·.t l \..vı. "t .. T-...:.ı·.:.:lLlLı >l J .. ;·.ç;w __ çJ_J_~l~::o ,J,· .•. ~ıı .• E (,J.g;Ll-

li dereceele ihtiyrı.ç duyrccd·:tc:.dır. :J:;):·erıc~ilt~r bu ,_,_L~2.ıdcı. l:cn-

:L'o.nliyetlcrs n.l:tif lwtılımcla bıı.luno.bil:::ceLlc1"_L:ni ve mnli-

ye tin bir bii Eimlir!.e 1:.:~ tı lın:ı.~c il:ıte C'. i l:le ::::·.Lıü bc::1:Lrtrü fjler·dir. 

Lu durum da b~yle merkszls=in açılLınzı gerçe2ini ortaya 

lcoyrnaktn<Jır. Bu mcrkE;z le.cde veril~;:e Di C:5nc::.'i1 '"n bc:t:~ı hiz
~~~t ·tii·,~lt:::'('l• ı"le-- ı"l<>"l"l-i 01"'-('"1' ,-_,.I.-lı.~,:,-j··i·e 1TG-'(' verı··ı"-ll "'OY'<llrı{~.-, ~ ... c v\..ı... \.~- - - t.) ..ı.......t- ,-_.~, __ l,...i., ..... 0...{. ............ J .J r} -- - __ ı...; ..... )...) - ..... _ ... _.r,._ (.,1. 

~ "' .. ·,.-.e·,·ıcı·] C'r·ı· 11 VE'''Q.1 .·Lı ·le -··ı· C ,..."J'r:l r-.l,...., "'/lı"1 yo ': ... -,-,.l..,.,,: ~.,, rı~; ~.-"7 .-:ıl<·:---:.1 1·-·l , .... -,;,_>!.- -~ .. ;:; .L •. :\._ ".l ·..;; Cl.L.I-c.t.ı. ~ ;_,L ...... LL-c: _ _;c.-< i:j•..IL''-· .;~ ··'·'···'-' 

r:ıo.ıTıo.lıchr. Sonuç kısmı nc1o. du be lirtildiiil;i g:L bi ::5:)'Ct"ıci1G:L'i n 

gU:,:;,c;l sanatlarla i1gi1c::nrae oranı beklerwnin o.ltındo.cür. 
'R" •••• ··ı k .. " .ı· .. ., "] • 1 1 "1 lı .. J3u av . .:cuın o rgun yu.:se _~ce;re cı m o;;ı'encı .c: rı c c~nı o_mfL: uz e.re, 

tUm yUksc;k~~retim gençli için sijzlconumı.c~ur. Bu (;nlı')ma 

sonucundo. ö?~renci Kül tür-}{~itirıı 1-:Ierkezleri yoluylct sij2; ko-
·- c -.-. 'l _, ... ,· l ·- ·:ı .··ı ,•:,. ··1/'0C'·' :.ı· q--l •• ,., l··n~.L-t ... ,.'ı-, Du,;:; u pı. o D __ t; ı.ı.ın ) ır e; .. - ç. u c c ~:c) z u c ..:.: .~, <--ll.'-·-·'-·.,:· ı ""'--h ,_,. . .L • Bu 

nedenle Ö(j;renci KültUr-Eii;i tim I·/lc;rlcez·ıcri açılo.rcı.k, c;L~zGl 

s cı. ncı. tlcı.rln ilgi1Gn.nıe yol uyl.'J boş z,cımcnı de U; Gr lr::: ndi }.'ltı.\3 ç3.

lı.]mctlo.rıncı b:ıtkı<lo. buhm.ı...üc"bilLr. 1'iyo.tro, mU~ülc, el 

soJ.ı~ıtıc~ı~ı, foll:lor, fo-to:'~x'n:f, ı:;UrJt(:x~i, Ser[!_j_ 'le t~~~stc.-ı.~im 

vb I'"t.l-iv•'tleı"'trı Aı:ı]rö···Tet'itrı ·,;ır,,!<"[il tr':'Ji ü ;-rcnc·i-lc·--·iııe • ~ ....... ·'·-,·) ..... . -- .. ..s _·,. •,;- ---·- .......... -- ~·- ..... '- --- --- --- ·--

.ı.J·n,·jn 'T''~·>JC:'J'Y'f1 G::,i·'-·in:"e fı··•<C<.-;t G~'·it'i·j ···i V .~.:..ı.. __ ...... ; .__,_ ........ _;.... _ _._u ._;ı lı ...... ı .... V. . . .1. l-)L.. .:}·- ---~ .... -- ve sosyal cı.dnlet 

Böylece ülkemiz-

siyonel olmo.sı dn gerçcklcJtirilc~ilir. 
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ı "ll"'l .... J ·ı ı' ı·· t . ~l ' e:cs:L.c :ı.. ~ ... c:orını goz .. em. oycre,,·: ""GE3S .n·c e ·rı1G'{:L L;corr.~GJ.C-G0_n;i-

rccc; k h ir bi,_.. i r:ıi n, U ni VG ~~cj tE' ııyr''c·•inc c: 0lıı Ptnr,,·ı,ı•ı • - ••••• -- - ..... .1 - .. .. . ..... --·· •. J • • -- t..~ ·] ... L-l~- l. J:· ' 

t :ı·· • d [; d ' . l .. .. yur CLUi3G;v;ın .e '"'J.r::tmo, 'C:.'lC'"GJ.f.!l VC. SOl"'UJ1 .. 0J:"ı CUZ!!1eVG -;,rO-
. ' ..., " i 

ııelik tedb:Lr ve Une:ciıc::r gelişt:Lr:ilmc:::ıi ;m_~le:nn:r·'Lıc.:ıT. 

(j:i-ra;·ıci ve ····ıez;ınJ·n·ın b·u rı"'rl.-e··l :~""'·i-1 ı.,-·L'"i"'i·'tl'-'-,'·ı· ·-,·;ı v..... ll J .... ~ _____ (_. - '.._ ..ı.:.. ;J.ı .. l:.::..L ___ .L J ___ •.. ı ... J. _, ·---

kendi nroJ.c.ı.rında d Uz c:nleirece k leri or,n·o.ııi~;;c;c:_ .svon-
~' _) . '·' 

ların daha dUzenli yUrUtUlmeni için, Univeroite tnrafın

d~-ın c;:.ırcvle:.ı.diri1ip, yetx:LJ..i kılınaco.l: birime e bu tU:ı: fcı.n-

-H lfe- tl erin takibi v· e o.rg;J.ıüzn syonlnrdo. dcı.y2.ın;;D1<":nın güçlen

dj_ri lnH: ;:ı 5. s::l(Glmwıalı clJ.r. 

Bu rne rl-:cz lerde ö(f;ı"encil erin ç o ·~;urı1lJ.L:lcı. lı:L;::;j,ıe t 

beklcdiji dinleme ve izleuc salonlo.rında yo.bnncı dil öj
rcnimi bo.cıta olmale LizGrrc, derslerine yn.rdı;ncı olmnk cu:ıc-

C ı ır] n v·ı' cl,.... O ı· ] ') ;::, ~ ~.~--~.-...,...ımG ..... ı_. .. \-1 ~ ır ·'c" ı···ı'·'"'~ ı~ ıl ..-1 ı-0 '"1 -\rı::: -·)e lı--·L ~.ı- i J,...cr(1 ,..., n· ı· j .c:c -"~ .t:,' v._:,..r. ÇJ. , -
1 

L.· .. ı.ı.J..h -<ı, __ ,_,_ -L.ı!.c, ' <::: l "J~. \}u _ __ ;ı_\:,; 0 -

bi ·uyctila~o.lar dJzcnlenmelid~r. Ayrıca yine video o.racı-

ı ,_, ı t ı 
~ ı;_jı~r. o. sn .. 2~HJ.-- so~ '-' ] ~ 1 ~ 

nsır.ı~ı JULunnn 'viJeo filmlerinln c~s-

teı~imi yopılnro.k c5g)"cncilerin genel lcU1 tUı" d~i::;eyleri .vUt

scl til e ~.ül:Lr. 

cile.-cin bo c; zwnanLı.rır.ı de ·_;eTlc~ıdi.-::.~:LlnıG ::-Jüıdc.; etlcLli ola

bilc;cek bn ı:ıer.kczlei~in bıruluş ve i~?lc:yiş gibi c.rgU.t ı,:a-

tı sının ol w:; t·o.r:.ı.lmo.sı it;: in proje lcndir·mc :;nlıı}:iıc 1:-.ıı"ına 

en l::ıso. zıırn.cmdn bcu;ılr:ı.Iın:cı.::n ;-ı;ero 1 :mel:tcdir. BL1 })rojeJ.en

dirme çalışmalarında uzun vndcli planlar y2pılrnn1ı~ı~. 

:Ji~renciıerc:: verilccek hizıactle.:c ccraı;ıııdet cincE:.

li bir yeri alem inodiko-soDynl hiz;nctlc:r ;;e:cçcveründe sai::

lık, l-cir;ise1 ve sosyal bunc_l.ıt;'llnrlo. ö.~rcnci EJorunlarını 

dinleme otururnlarını içerun sohbet faaliyetlerinin argo.-
~ ..... -·Lzasyo~-ıı· 'tr"ı·r)ı] ··ı"'lır-lı~·ı -p,ıı~UT"1 yc:ı .. '""ı oı""'"n ;.::;.-·"'e·l·ıc-1 l .--~-y·l·le J • .L. . . l.d. ,_1 '-·~ .JLU. ,,. i. e .Dt.-. ı -- ,' Ld.l U .L '·'- <.J _:_,.L - ·---''~. 

r_i ;.:cc tirn Uyc lerinin birbirh; r:.Lni tm:ıımDJ.rı.:ı:·ını ve l:::.ynnş-
'·'ı ı l .. 1 _ . .,- ... _,.-ı~-"''_1_. __ ,_. __ , 

':"1 :ı_l cu~ ı nı S Cl : ~-.1 ~,.r:1C C'c .C O ___ fHl S u Y. C i:.) l.L G.C lt U~-:' C; il. <::lllı10 ___ l_l cl.~- • 
... - - ,..J !, ••• -

• ., •• • • '"1 . -, 1 •., - ' ·o]_ lr B(jylc:J..:l.1cJ .. c: c~eı1cııı morlc1J .. o u ~-',C'.\']_l1:l.rı .)rlJ._(nc J. ·cıırnc; uı, r~~J:ı_ ı .. ·;. 
- .. .. - .. '"l . ı . , -· .. , -- ., . . ı . -tc c1irginlil::lcı·inin ouyu;;~c cL,.:ıı s; ·~.ı::;\.: _mc o:L yo ı ~no. g:ı.c: .L.ı.ın ·-' LLc.ı.c. 
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B '.ı ·ı " ı ., . ı -· -U filGri\<oz G"r' :·,·r·''f">l • ı.<.rıy t0 rl"ı"Yl'"• i (".l''"Ll1 rrr·'l}'"' ·ı•·\ il·lı'·'e __ ....... - -· -· ····'-"··-··· c~ 1:.~1. o-- ::.:-- ... - b '· :1 - ~. •• _ ...... 

bır araya gelerek fanliyctlere katılması, onlnrın birbir

leriyle lwynaştırı lmc.rn, bu ilişl\::j_J.En·in mezuniyet ı:ıonrcı.r;ı 

dı:ı devar;ı e tm e si için o.ı.-·tcun b.o.::n.::'lmıriıo.lı cl ır. 

l:urum i:;,:j. ve kuru nı dı :;p ol::·· n:ı.J.;:J.c:.:c dem yn.r.<l:ı.' laı-ı.~~bilmele ri ne 

yardımcı olmnlı ve bu ~coııucb ycinet:i.ci ler nyclı rıJ.c, tı l:nu.lı dır. 

Du !'lG 1'1-""' '7 J.ı:o 'Y• •ı -,,,-,c ı J l :. ıyl'"" lJO''"' ,,. ,., ,., n'') l -~-··ı l"Cl~ ·o·'', ·' . --'·"-.J '--" '·•-'- ,_, - ·- • u. '} .-.J<.•-l>l<."----' • . .l. 1 d · .. -

rorıcilcr aktif, U ret Iten, topluma l;:n tı lırncı bLceyler o1cı.rak 

IWylcl:Llclc gc;nçlc:ı·in bou g:,~ı.mcm lmv-

romını etlgı 1nDc.dn görUr{Leri c;c:nişle tilmeli, bu c;c5rU ::;l(;r:L 

bir Universiteli, bir nydın do.vrnnıoına uygun olarak uzak 

vo. yul:ın toplu.mscıl çevrv:L;ino. yayması ::m')nnm~:.J.J.d.ır. A-r-
~.~ 

rı co. ()''·renciler bu 'yolda d..::stc:J:J.cnmc:lj_c:.ir. '_, 

Yeni bir l:ur:;ıcı.')n, ~,:;orunlu gcr:::ksinrrıeJ.c.r:Lnden o.r:

ta lmlo.n zamnnlnrını, lıem bircoy, hc:m d co toplum .vc .. l"''U'ıno. 
faaliyetlerle &o.Uerlendirmcye yönelten, liderlik ~zcllik-

e le .yt:Lri ve öz e let:;ıtiri mcknnizmnsıııı kullano. bil en, mU ca-

deleci, sorunlı~ro. akılcı yolla yo..kln::y:ı.n lü~,:il\3.r·:Ln titiz-

likle seç::.ımeıü, yetiştirilnesi ve bu mc:rO:::ezlerde g(.5rev

lc~ndiri ln1G si gerel::lili~~;i U::'. erinde d.ln'u lr;ıc.lJ.dır. 

Acıl·:ö·:Tetim ~c'rıkUlteoi ö~':rencilerin:i.n ill.ı. ile-
~ :._,ı .• \ ~· 

J .... a • ' l..- I"' ll., .. Q·ı '1 'TG r fı--:ı ı .. ,··ı'ıl J_ /'~n ı· 01 rlu >;.u--ı cl·ı-~1 f'-i .. , .... ~": C'f ·:·· l ) ..... t,o,cı c"~ ·o~ 
1 

:._ !J].:j:LI:l , .... U v.dJ,~ J -'-'·""·.ı. t_,, __ ._,__ ~- ,,,_, .L ,.,_,.ı.' ,_, __ ,,.,,;]u_ ..... L. h.\ ···' 

rc~cilerc: yönc:ltilen noruJ.nr, amın fukUltcoinden beklen

tilerini b·:: lirlcmiq tir. Ancr:ı.l:: beLJ.cnt:i.Jcrde L:Lı:ıi chırtım-

1 rr··ı "1 1'"" .. , .. l ... ·ı "l'"l' •• t:lr, Lll"·: yu-=.-:se . .~::o::·~ı~et:.n1 lLU~:~c:rı. .. cLıcDı ıc:.:~e1.""fJll1G.e l8'""·~.u_._·ce or-

Du ':ı.c:d.cnlc bl.r•.,;ok l:onu i .. L.üve:c-

tiı".rae}::-

te dir. 
bcl:lc;nt:Ller olc~ı~~-~': cli<i ii;~i.Li.r~H:.:Li.dir. Hattu. bv. bclcJ.cnt:5.1er 
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rlilnw li elir. orcani~o.s-

yon, karo.r ve öne:ciler gonicı anlnmdo. i..iıü-,.rer;:ıitc vc Univer

si-tcler dışındeıki kurum ve kuruluşlnrın ilc;i, ıc~~rnr, orga

nizasyon ve destc~ine uzo.ndı2ı gözd.en u~ak t~t~lmGrnalıCır. 

ı·leridek~ Çalışınalara 
Ilişkin Oneriler 

Bu o.rcı.cıtırmnnın belli ve c1Lizc::n1i nro.lı-'-:lnı·la 

t 1 ·ı b ll ı · 1 A 1 ··.' · · -·ı ı · 'l · · -e.::crnr . .rmnı.o.sı, . u ya. _a, oı.r y.::.uıc an çı ':f) _;re ı;:u:rı 1: :.:L:u __ ı;(: sı 

yaçlnrı:i.1 ortoyo. çıkmcısı, i3tc yando.n elf..~ o.lın~:<.n c5nlcnılerin 

ye t crlili :;;i konu Du nd o. s nın r.~Eı. ~ıo.rın ya ın ln:.~;:; ı ge re: l:lic.Ur. 

lenclirme fo.o.liye tlerinin, nyrı ay.rı ve clcrinlcmc r;inc in

cclcm'lCSi, bu ~~cı.lıı:nnnlarL1 darı.cı. nyrıntılı ç25~:::Um yollnrınn 

gidilmesi g~re~i şimdiden duyulmalıdır. 

"i) ··kro'7]_C!"''l' i]_·jr<lr'dç. bııl "1'>" •·;~-~''"'l ·']_ -~ ··,·.·r:: .uu mer, .• ..;LJ. C.L e - --·:;ı.:~ı c ,_., __ ULcd1 Orj.l ı.oLC_L C.i U.::ı;:;-;-
1 

rinde, !m;rke;;;in iryleyi:_;:ıi ve ve:r.ni}li hü:;r;let1erc ilig]ün ola-

rcı.1:; geni:;:ı ya da dar lwpsamlı çalışm:ı.lar yo.pılmc..lı, cı.ro.f:}-

··u·.,;, • r-ı. t. 1 -:-~"'l..; nıi i7, .. -l· lr' -· cıqt ,,.e I'"' I. rjr, ·-:ı ..... c1· b.__..l :1·'1 ,_~ı ver'"' ı e __ c_ı. _,__ı _,_,cı. e ı• ı; J_ .:ı'"' v ,~, '--'--·'-L e ,_,ı u_ L ıı.-

lcrine :.:~ıyı tlı örgün yUL::.sslcö{;retim ö?~rcnci-lcx·ine yaklngık 

aynı .soruları iç er sn anke tls.r uygulc.ll.c..tr·ak 11 öri::ün ve yctygın 

öi1re tim Öi~~rer:.cilcrinin boş zamnn 

kGrşılaştırmnları yapılmalıdır. 

dı:=.'jerlenc1irme c;;).limi'' 

DUny8.dcı. uygı.üanetn uznkto.n c5:0;retirn sir:ıtcrrı1crine 

b:ı.;:rı tlı öikrcnci1crin, boç zcuao.n dc;'_~eT·lend:i.rme fanlLyet

lerini o.ro.stırG.n :,::o.lırmnln:cın to.kiD edilm::;si, eJ.dc; ec1i-
..:. ~ ··' .... 

le ı--ı c; J.c iı1c c 1 eı1ri1C o i v· e r~1Li1:1J:·Uı1 o laı1 1~oı1ı.1J.rıx·d.cı ~c~:.ı.r~:~j ıl&~) ·tır---
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BugLin clUnyc\ toplıır:ı..lu.:cın.ı yr:i)ClJ.,d·"'i:C!. j_lgL:Le::cU.!:'en 
"} . l . ·ı . 
.n~.:uıç ... ı '!C·.:ICl 1Ji ]_j_rJ.·Ç:-ve inr:ı.·""nlnrın günHile ycı::w:cıl:xcınc1.o.n 

siz hi.r :_::e.:c:Udc:, vylcu 1.ıyur;m oUreci ch r_: ı ml L~ ki z ,--,;:;c_· ~lG ı· ı nı 

Gü!c;_"c-:~~ 8211\.tyile']c:n ve l:.itlc::::el Urc:tL:1 ile tLE:etir:u; yö~1e-

lcı'.1 Ul~:e lerele, iıı:::ian e~-,Lc!~i gLicUııUn yerini 

me süreci 21. yüz yıla gircr~en insnnJ.~rn 

f2..b::·H:c:lordn Lil:etim otorııutil:lqıti.~:::;c, bo;} sn:-:ıc,nı ço;>ıo.n 

in.san, bu zcuna:nını, iqincle y::ıjt:ı.dı?~;ı t(.~~)lt:.r:1v.:ni.ı.n pcı.rn.lelin-

neldi:~irıi zannede:-:.:·J.cen, 

zUnonn ser;; c; ne 1 ·:r:ıiş gibi 

ç o(i:1J~ i.:: ez l<GJ.:.c1t.Birıs sı.ı}.1L11c.:rı ve sC)-

nlnak için, kendince bir tUr mücadele vermek·tedir. Oysa 

lo..::-~az bir pnrça J.1o.line c;e 1c n inmnıın, bu FH'O.Ç ı,1.rı elJ.e-

-,~:·ıJlCJ_P 1)···]_ı·ı·ı''u·~"'l1 E'"'Gf!1"'"·ı ci·ı""l eı··-iıı •r·J.·•·,cıtnvıl-:· ·ı· atr:or]·"ı ' .. J· ı"J-ı--- __ >. L'. c. l-U. J.c .. L (,-.CL b'-\:;'--·---'--'-- ,)~-~-< .. < "'•'-•"·" • >-J C::~---:::,-. -• 

san t1pino b~i.l:Lnçli veyo. 1Y.i.linçsiz dircnirJ~cm, irJtc:ıülmı 

lc:i:ÜJ. bo. girdi?;:inin faı'l:ırıclo. dc:·;ildir. Jz e ll i J;:l e 1fj;.rcrıim 

dUzcyi dü:}i.ik olo.n ins::mlcn'D ormıJ.cı, dnJıa fmrklı tei)~:i-

leı~ı· bc:'rl,::::·l·ı,c·,1 ,riil_rc-:•c.ku'~>~ .•..• eo·l·ı-inı r···cJ·r,.,ı·ı 1)ı·ı~e--yf·r::;'··lro 1Jıı frırk-_c,.._ \,,,,.ı.. •..• .._._._._ ,._J'-"1-ı..I.)Ç_.,.:.:,ı./. _,_.dt.) C •·-·- "--~I...,. .. 'C, vt. (...._ ... 

lJ.lıklcn.'ın ne dUzevde olc~ut!:u s :EJval bil.i.mlerin c:ı.r~.'.'<tır-
~, .... ..-~ ..• -

ms. ko.;::.ı.ıün'ı içercıirıclcdir. 
ı .. " . . . l . 

c~e.co<':;renım c;uren ge:w:: .. cru1 boş zamo.nlnrda ileler ynpma-
V • ı . "L ı ı l A ı .. V J • ., \ ı .. ~ ' • . . '·' • 

·ır<:• e:···ı'Jır:~ ı o cuı-( nr·ını • .ı-~eı-·:n:n'e·cını r•n=~LJJ ·csf'll o·-·ı~erıcı-·.J l.i.L, {:::ı ... -~.ı.. •. ... ... -.~-- -· - 7 :::-·· ···-J··· --· -- ...... - . ,_;- -

l . 1 • •. . • • t 
tir:ı s:i.;:-:tc.;mincle yeni bir vyglLCı.LW. ve. ycrı.:ı. ,ıır uınve1'r.n ~G 

ö,~):·en.ci ki tl e si 1.1i t .::1 C'J.!(; ~d. n s s<:ıJıip o1o.n A.:_:ı1:ö:crs tj_m ı.ı0 -

ı.~~i ı tc o i o;;r-·c.;.nc :LJ. c:riı1ir1 1)0 0 zo_:-~ıc .. I .. ~.lctı~ıı1cln :cı c ~:rc~ı)rnaym e· :.:i-

Jim li oJ.cluklnrı:ı::ı ı:mptc .. ı ı.cL>:, c5ıı pJcı.rıdo. tu tnlım.F} tur. Çn-

1 
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C.Jf~;-

renci u~crinCe yapılmıştır. 

Ço.lı::=;ım.~. dc5rt bijlL:ındcn oluoncı>t:'.(iı:c. DL:·:Lııci bii-

lliDdc:, genel hatl:ix'ıyln :in8<:nüı(~:uı r~slicıimi iCJGT8L~:.c1e il-

~~- e~_, cl (' _-,., b.r:o, ;-_ .. ,, l __ r .. J .-.. .rrı_r-',n __ 1. '-· c".ı o·.·. · i l ,., J" 'Li c r:ıc" ~ l .~ C< .. ·, ''l c"ı' e .-, -J. c~ ·ı'· ı· ·'r" T) ·-.-.--, '"'ı - l_,_ - .. - - --~·- .l .. Jt.<.!l.:: ..•• c;,::, ___ ,_. _- <.'c.;J ,)'·-'_l;,ı •..•. )' 

aletin yardı:-n ile gUQlcnmeci ve do(;.:ıyn ec;er:1en olı:u::ı,y~:ı. baş

lnmc:::::ıı, gid -.:re 1~ teknal o;j iyi ge li c,: tir~:~;::;li ve ı:: ;ı t LirUr;.ü U-

nolo~j i ilc cli,:;er insanlr:u~ı c t~dlc:r:ıc Di ve c tki1cru.c:: uiyle 
., ı .... l b ., l .... " . , .. ıuco_ oJıoının o_uşmo.sı, u ıuco_oJısı~ın ne yıne onun ~ul-

b.:;J..U:nde; A~~~ı k:-

v,-; t ... plo.nmo.-

r~n 1 ~c:tin (:;vreni, ile örrwJ:J.emi tanı tılmayc:ı. ;yllı~~~ıır.nştır. 

g1ılcıı' ve bu bulgulara. do.~rmıural: yo.pılcm '{OT-:mlr-,::c·c yer 

veJ.':Llrc:.c:ktcdir. Bu bc5Lit~l l1c.2ırl:-.mırlceıı c):tı.ccki b:iJ .. :Lmoel 

im>:.cm bulunun kar~ıı ın-.: t ırnulnro. de,:j;inilmi (Jt:Lr. Di:5rdUnc ü 

bölıjmdc: de bu bulgultu•cı dc~yannrak ynpılnn yoı"um ve g·:iTLi-

lcn d;•runılu. ilcili olru·r.ü: t.ı.rntıtırmcı.cının c;::rUfJ ve öneı ... ile

_cini i-;c:ccn iJOillltJ, ve [i::?; ct ysr rı.lmcü::tc~cJır. A:cn;;:tırmn top-

lı_.mı, ei~i ti•n ]CUI'UmJnrı, (_::;CH;_; lil( l:LU'1Jh.lÇ;ll~H'l, ileti'} im UZ-

.... ·ı ... J• ••••• ı·.·] l''l ı U::ı.ıvcr;Jı-.:;cs:ı. yuııc c:ı.;:n ı':;ın une;:-ı. ı ıpu.,: _::n·ı D<:t;rı noJ ___ cce.•: 

vc.ı·i].c:ı:ıi toı.Jlr.trrıcı;vn ~rUı:tt;J_j_},: olL~.I'Lllc lı:.~~~z:ı.ı·lr~J.1It1Ct t~l~ı.:.ıe;ırıı clrı 

boş ::;ıtLımıLı.rını ele;' cr-

lendirmu eiiilLnleri ve bo~..; z:.~.ur-.~ J.::-ı.ı·ı de:· ;cr1c:nc:u_rmc: açıı:Jı::ı-
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c:l::::n ],::ı_ı:ı.~L1ElC~.c!n (AçıkLi,';;r·st:Lın .ı?e:~~':.LÜ tG.siı-ıclcn) iJclcJ.cntilcri

ıüı:ı c1e.;er1e ndir~L lr:1C sine çalı;=;ı lnıı·.F'cır. n C? cLl.i.nclc 1:5~3 etle-

ne b:i..l:i. r. 

Ar~:. s; tı:rmcı.rın cFi:r·dUncU SJ.!Uflcır ilE'; sıru:r-

bu sınıf i5iiren-

cilerinden dGho. sn:;ıı~,:lı bilg.:Llex·in elde ec1:LJ.ecc.~i .ı::anı-

1985-1936 o.:;rc tim yJ.lındo. Açıl;:15.·.;_retün 1'0.l::U1teci 
,.,. ı . • A,--· ı ır:-; ,:·:-r~e tı" I"'l u-~o , .. , ... n "·'l"' "-"ı'"t/1 ,, ı,. ı· ·rı.--'-..: ,~.-,.!.. ve 1·.-.i.e ı~ 1~:c. z ı s ~~..., .;;.,:) ı ..ı. .ı 6 ..ı... •.~l.:~!. .. _~.. . .t..ı... 1. l-.l,.-~.1:... ....~- .:..· .. u ı. .:.;,.:_t Lı ·- I."' +,.,,.,ı··e 

'::.,"~ ~L \...Ll,.:. --

Eli lJijlUmLi son sınıf ö::;rencilc;ri ile onl~H'J.n boc;ı z.~·!..tl.JCllllClj:ı l-

nı dc?I;erlc:nclirr11e e;;;ilimleri ve bu konudn turumdo.rı beklen

tileri Uzerine yapılan bu çalışmada elde edilen bilRiler 

U~ c'' k l9o0 ;o~ +.., .L • ..,-: 1-ı·ı· ııc.lc ·o·:';.,~,~ -,.J.'C ·i l C' ı~ı· rı t ....... - V t.-. ..ı. •.. _. \;:J <.:."J- ....... • ı. __ -·- ..J _ -.ı. evlerins g(ind<::r:Llen an-

ket ile t OIJ let ruıng tır. 

A ' d .., d ""l 1 'l . ·ı 1 ~ 1 ··- '• .t1.rwrcırıın o. Gl.· e eeL~ __ en ,)ı.-CJ..,_cr e 1->.:_,;ı":ugı:·c-ı.;ım 

:~·u):(.{ 1 tc :!i ö ,:_;ı· m·.\ c :L 1 G.J:' inin b o :sı >-::::ccınn.n c.h; t;sı' lcm.cU. rm e l:oıı.ıwun-

Lier\cc,~ lorin:Ln lcurulm:~ ;:ı ı ve bu rtıcrl:ezle:,::·de plnnlnnuı ş, 

yonlr::.rıno. yer verilmeDini c5ncmli e::5rdülc1c:~ciıün o:ı:-·tc.:;ra c;ı

l:nrı lrın.sı :..tDL'.Ç lnn.ıııı~3 tır. 

C10:ClJ.8t1lrlJ 11 

Bu arnacın gerı::ekler;ıtirilmoDi i·~:ir:ı. Açık::,)·etim 

c)·.:Te•1cj lc.ri zc;m;;.:tllarını nasıl L:ullanın<.ıLtwlırlar? .. .J - ... . 1 

cevo.bı cr_~rerıcilc;r taro.fından :a.saco. ço:;~unlu;:.;;un 

bir iş orto.:mnda zccr:ırunın ho.rcadı,:~ı, o:r<~nlamn. günde bir 

ilci so.:::ıtten G.Z bor,;: znmcmlnrı olc.lu'>J, bo:} zr:mJ·ıJ.cı.rıYı.ın 

' .. tt ı ... ' . ı· - ., . 1 •. L • ı · cncıı;ı, ,s:,nc· ·-mı r::o.: spora e._~ıj_ım. ı oJ.cı.u ;u, ı)L C:'· 'lG oecerı 

lco.znnrJu.ye ;yöne lik fao.l:iye tü;r,:; ilcisiz I::ı lnr:dı klrı rı ::;ek-

linde cevtıplo.ndırılmıştır. 
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lctrını de(:i;erlendirmc G ·:;i~~imlc:ri ile bn2ı l::~Lu i.sel, s cı synl 

vs el:onoc:ik (jzcllilclsJ:·t a1:·c~:.:ındn nsg:Uü ilişlciler ver-

dır sorr:St1 k:.:rşJ.nınd:ı o.r:·ıJtı2.~ma özetle; ö:;r2:nc:ilcr:L:n boÇJ 

z:~r:1on de 2erlerıd:Lr.mc f::ıcLl. ·rctler·j_nde ailslerin.:_r.L e.konom:Lk 

clı ... trtımlctrııun, bulundu.!clnrı ya de:. oturdu]:lnrı y:_)renin bu 

fo.o.li:.retlc:c:L ycı.pnbilme cı.çır;ındnn yc;tu:--rclizli,~_)_n:L, c:.nne v'=:. 

:;:c;1J.:Jıp çnlı::,ım(ucı.sının etl;:::i_leri ve ili:::ıkile:ci olduj~unu 

snptnmıştıro 

Açıköi_;retim FcıkLil te si öisrerı.c:ilcrüı.in bo;;:..; ~'~nunn-

l __ :J.r_ını cln'·.'·erı~ .. ıc'~iJ:'""'"' i,-0-'lllc··-ıılcl~ı .o:-:ıj·-;rJ .L,-'Il(']1 -c-Ir] c·-.-·'-J'l ~-.--j-11.11 _ __ .c,_:,- ..:L.L_ "a.;: ~• l .: .. L,,..__ '" J. ....... c .. ~ (, . .;_"'·- .. c:.· .... -o.ı..Lv .... tc ____ L_ 

ne ler oldu ltu ko:n~_ırıundı.: do.; ö,:;;:cenciJ.er kUl tür e{;:i. tim mc:ı'1:cz
l ~-~J-'1.:-ı ir'L1 I"'1lrn<'<=<ını 'ou ---ır-- 1 l··~zıe-~de C<··;--"'"ıt S"")O'" eg-ı'-1-ı'c·· ~l;;J .• J • .J..l_.-., •. ,.c. .lu..:>_ ' . .llcJ.:.~\;;; ... .!. ·- üc.,.: .. t•.,' •1 .ı.,·· '-' l 

ve ö~retici faaliyetler ve is imka:nlnrııu nrontırıcı, ge-
ı._. ··' ~ .... 

liştiric:L organizasyonl~ra gidilmesini, uerkezin bu do~~ 

rul tulnrda hizmc t ver:ılG s:i. he. linde de hem tcı:ı.dLLe_rj_n:i.n bu 

]~endisine verilecek olan bu hizmetin mQliyetinin bir bölU

müne 1-ca tı lnccı_:~ını şekl:Lnde cevoplo.r cı.lı rı:ıuş tır o 

versite ö~rencilerinde oldu: c;ibi gene11ilc:le ;o:; ıxırct !LDl'-

cnmc,_yı gc:cc: Jct:Lrmey en, alı :::;ılmır.;ıın ch ~;ııno. ::;ı JcaD: nn o.ncal: 

lxı:-:.ı olc:..ı-ı_a 1.:~lnr olmn.sı hnlindc boş 2t_;m:::::ı.l~u:·ıın ;:;;ıimd:Lkinden 

cbhet ürc:t:(en ve etl:en bi(:;imde ge:]irece,lirı:L if'.:.1de (;tr;Lelcten 

çelc:Lnmc:mel.:.tedir o Bu gen~lcrin üretlcen ve etken olrn.cı,sı ile 
ı,.,,, .c·nı--ılı ·.; . .cı 1..1 J~c..r-; rn.~l d ct~' ........ ~} (.._)..... --·:..:ı- -

AL; sı ncı ba;;ıı ve onun e rannet :Lrıe s:'3h:Lp olr:ı.ccı.') i::~lm.ı.cı ve 

güvenci daha cla peJdş ec ek tir o 
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SUI:IIflARY 

Conciously or unconciously, planninG the tioe 

outside sleeping hours is a comman concern for the world 

comrmmi ty as n whols. 11he leisure tir:ıc: cem be de:CLwd 

us the ti~·;ıe romelining for rwtivitie.s exclwl:Lng those ı;;hich 

are necessary for continuing daily living. 

As w e r.ı.:re e nt c _s:·:i.:rıg 
ct 

21~ cen~ury the pGople living 

ırı ind.u.striuli>:::ıed c ov.ntria s, orieııt ed towc:rds r;lQ.'Jr-:ı production 

und consumption, will have more leisure time and less time 

dGvotc:d to worl: aB o.ır'comc-t tion rGplace ~3 humnn lo. bo ur. 

In an effort to utilize the spnre time avcilnbl~ 
. ' 

to him the individuo.l tries to obtnin a share for himself 

ar'1.ongst the etl terna ti ve s offered by the rrıcdüı. However 

in reality he is limited by the choice offered to him by 

the nuthorities influencing the mass media, Eighly educated 

people are expected to have a different interpretntion of 

·who t is affered by the modicı. v/hich is o. subject of re r::ıonrch 

for the social science. 

The objective of this study is to eliseever the 

leir::ıure tiıne prefe:cences of ınıiversi t:ır stiJ.cler::.ts n:ncl in 

pnrticulnr to examine these preferences from the point of 

vievl of Acıl<:().~:,-retiı,ı :r?cı;:.Ultc;~ü (The l•'ncultv of Opsn l~du-
.... ı_ u .... 

co.tino.l) stucler:ı_t,s. The stı..ı(~y 'ND.S cc~rr:Lecl on cı_ s·:.ımple of 

araı.m.d 10000 stwlents ı.':.r}:ıo const:Ltute Cl nevJ t'.rpe of univer-

sity students. 

The study consist of four section. In the first 

seetion we hnve :introducec1 ü-ı e g;:c-ı.er.·~-ıl tc:cms the develop

ment of man from primitivc times, the discovery of tools 

to survive in nature, tJ:ıc clcı·:iLıation of nntı..u·c n s ct re;_n;ıl t 

of technology cmd cult:.ırc;, ıuüng technoloc;y to irılluc:ıwe 

rıcoıJle cı.ılturetll'Y arı_d the aıneni'o.r:ce of ideo1ogy, the :Ln-
.ı.. ~ ,, .ı.. ..... 
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tmıce of leizure time in eve:cyclcry life. 

In the second seetion we tricd to introduce the 

odninistrotion of the survey to the ·Faculty of Opcn Edu

cation students, the dota to ba collected, the method of 

collection, the questionare and the s~mple. 

In the third scct:Lon we irwlı.ıdc the dn.t:) obtsLı.cd 

from the .studr.:::nts and tlı.e intcrpret;rc:ton of ti.ıe fi:i.ıcl.üıgs 

obto.i:i.'J.Gd by the r:.noniysiD of t!.ıe dnt::.ı. During the rn·epa

rotion of this seetion we have included the previouD stu

dies in this field ard comparison with the leiuure beha

viours of conventiono.l mü vsrsi ty studerıt:J, In t::ıc; fourth 

seetion contcdns the intc;r:p:ccd:;c'.tion t:ıc sumr:1r.:ıry the over-

vicw and suggestion for fu·~ure work ~nd practial applica-

·t-.ionEJ. 

The rcscarch olsa has the objective of collec

ting ti.1e da tn vrhich is of import~ı nce for to socic ty, the 

sduco.tion autho.:ı:·i tj_es, youth clubs, con1municatio:n nedia rmd 

t ':ıe I'ln'1~0'eJ·1e·1t o+· <'ı"'ec··ı"l..;""-ı-C! ı··ı""l-l·-n·n,-,,--.-ı·'- of 1 "J'~c1 olu .L·J·--· .l- ıL,l_c .. c;_j~l l 1.. u.i.J'-, •.• <~ .J....::>""'' L<.-•.! .• c.lt;,>.,;i ... C~.u . ~Ll.< .. lt _ •. LI.l-

versitesi. 

The challenge preoented for this stuQy cGn be 

St1tTır~1nı~i se cl as fetlJ_ovıs: 

of tı:ıc 

leisure tine 

OfO(>~dl'C'' -'---' oı·' "J.J . < d id.. ..1 

beho.viours of the studC'jJts 

in the University of Ano. tolia 

and their expccto.tions from the li1aculty to this end. 17 

This study wns limited to fourth ye~r studcnts 

vd th the col\viction that tehcy vveı"'e the buıt plo.ced to 

apprecicı. te the ne ce ssity und ir:ı:portcmce of le i sur e t:Lıne. 

The students wera the finnl year students in the Econonics 
. . ı"e_n\, 

and Business Administration depart.The d2to. wac co.thered by 

post uc:ing que st:Lonarie s during janunry 1986. 

It was hoped thc_:ı.t tlıe findiJ.v;::ı of tlıc study re:C-:-

lectscl the vic:ws of the f:Jtudsrıts c.üıcut tlıc lc:iuure tirrıc 
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activities and the establish~cnt of Studcnt Culturnl Edu

cation Centers (SCEC) which we csll its J~rcnci KUltUr 

E{[;itim 1/ieı"'l-cezi (ö::m:I) for the orgruüsn.tion of studc:nt acti

vities. 

The question of :ıHow do tJıcô studcnto of t:ıo }\ı.culty 

of Educo.tion use their tiLıe to achieve thi,s cbjc:ctive?ıı vmo 

answered as fallows: M0 st of studcnts spend their tine ia 

a ırwrJ.::Lng enviroıımcnt, they hrıve le ss t:ıen 2 hnurs spare 

ti;·~eF"er d'''T ''ıoc•t of ~->ıei·(· l"'·iouı->e t·i:·:ı·-:: ,,,.-.a ('eve+-,-ı to lTlCUJS _ .. ~ ~ ;_;.::/ ._l ~) ' 11 D lı .... ~ ... -. V _ ;.,) ""'" . ____ \...- 1 ~ L-l IV _ı_ ... lJ l .. L. 

corn.rnunication media, they prefer sports, :ı:ıew knmvledce and 

ekills during the:::ıc activities. 

The rese~·~rch rnJ.S\"Jcrecl the question 11 \'llıat .sart of 

relntionslıip is these bctween personol, socinl nnd cconomic 

si·~uation of these stuJcnts and their leisure time preferen-

c e s?u o_ o f.sllov1s: 

The ineome of their fr:milies, thG po.rtic·ıüc.ır area 

in which they live, tlıG influence of ti1e cc1ucntioı.ıcı.l level 
" ı- d ,.ı -t1ı·e.I"' -ı-···ıe-~r D.I ... e ı·,,., '"70r1' "'~"JCl' ~-',/ıe·· ·r" 0 ln~·ı"o:ı:"c.lıı··-. OI po.rG11"vS Gil. ı,JJ.lG.~ vL ,y- ~ı, " •.•.. v.~ -'··-< ... u __ h.n. J..ı 

bctwecn the;:;e. 

What are the expectations of the students fDom 

the li1ncul ty: The cstablisrr.c:nt of Stuclcııt Culhu:·::ü Educr'ltio

nal centers, these centers should be or~oni3cd to proviJe 

P r-ı-u--ı· t.! es •-ort""' SpO'"to t~a'ııcn+ı" o·ınl n""'1d ·"o .... • -'-e"'n,...·~··ıı'ı...._,_., Op.O u .l.l ..L • c:.. ""' .· .• c '"'' ..::; '· u.u Lu. w.l_ J • .L u-'-·''-'·'~- lt:, 

oc·bivities and the opportinity to search and train for 

w or k. 

When the ouuortunities are IJrovided the stuJc:nto 
.ı; ~ 

of the ı;ıcı.cul ty of Open Edueection siınil:.1r to the conventi-

onnl univcrsi ty studc:nts, cnn u tilise the ir t:Lme in o r:wre 
._, o,. -ı--; .... n··'' t"-r ,,.,.., .. -····ı .,.,"' ·r-"t' ·'- ,.,.,ro······'·",l<? too ··n·ıcl1 PJ.OO.<ACv~iil: c.,uü. QC l\G ..... ).llJ.CJ.o=> v·,ı 110Ulı '"')/C::l.ı.v .. L.L-t:, J.l!L. •• 

money. This will conrlbute towards educating e new gene

rn-tion of studc:nts in the ::.:ıociety follov1ing in the footstep~ 

of A tc-,tlirk to ı ... e:"'.ch 'il.Ioclern Ci viliso.tion. rı 
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Br~LE11 

ı. Ancı.dolu Univernitecıi Aç~ılcöi:~retir:ı ':U 1 tc si 131-iro-

II. 1985-1986 

Boş Zu.manl:::ırı:nJ. De :;;cı"lendir:i1e }:'cu::ı.liye t leri An]:et i. 

l J l .!:'\ ,.,..., 'l Ol ı ı ·;u' ;-,1i ı:r 8' ,.., q·j + ,. ,.,, ı· be 1 1~ :-; >~-ı~rı +ı· ı·,o \'!'' 1.: 'Lil +" n-j :_;' ··.~_-_,_-.n:ı-.....:....~-- • :i..! .... t....lL~ --lA ..., _1/ ..J...I-'··- u\....ı-· .... 1.5 -~··-~:-:..;--'-'u J • .ı. .J... ..... ı .•. - -. u....:;t_)__ . .:. -..;_ 

cilGrinin Boş Zr:_r:"tr.mlr:ırını De "crJc ndirr:ıc: AnLc: ti 

C ev::-: ı!lcı.rı nın LTnrj irml Do.· ',ı lımlo.rı, 

rr. 3. Bölümde Gc~nckrrııe Ya:_nlnn \)npraz Dn·_;ılJ.mlnr. 1 
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rolnrının bLılunchı.·;u İl l.cr. 

!: .,... .... ,A 
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.A.I:T.:\J .. YA 
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Dİ YAnDA.;: IR 

l;;Ll\..ZIÖ 

·, ,ı c·· --:- ·::·: " ;· _,_n ( T·t_i e- r ı.ı.''" (.' z Bi i. ro ) .L:n..:.:.l:....l.'JJ~LL..L.Lı.. 1. _.. ı.... 

İS:i'J\}lJJ~JL (Bcşilcto.ş) 

İSTAITDUL (I:adıköy) 

IZLIR. 
K.A'1 Sc42.1 
KllffiiS (Lefkoşa) 

KONYA 
TRABZON 

VAN 
-z.~..:ı (,\)Lo Al'-

1 
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 
AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESi 

1985- 1986 Öğretim Yılı 

AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESi ÖGRENCİLERİNİN 
BOŞ ZAMANLARINI DEGERLENDİRME 

FAALİYETLERİ ANKETİ 

Sayın Son Sınıf Öğrencimiz, 

Fakültemiz öğrencilerinin zamanlarını kullarıma biçimlerini, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla 
katıldıkları f:ı.aliyetleri ve boş zaman değerlendirme konusunda Fakülteden beklentilerini ortaya koymak 
amacıyla bir araştırma yapılmaktadır. Böyle bir araştırmada en sağlıklı bilgilerin, dört yıldır Fakültemizde 
öğrenci olan sizlerden alınabileceği açıktır. 

Bu ankette sizlere, önce kişisel, sosyal ve ekonomik özelliklerinizle ilgili bazı sorular sorulmakta ve 
bunları, zamanınızı nelere ve nasıl kullandığınızı değerlendirme konusunda Fakültenizden neler beklcdiğinizi 
kapsayan sorular izlemektedir. 

Bu anketteki soruların cevaplarını, ekteki optik cevap kağıdına işarctleyiniz. Her soru ilc ilgili ccvabınızı, 
cevap kağıdında ilgili cevap yerini kurşunkalemle işaretlcyerek bclirtiniz. Cevap kağıdıııı huruşturmayınız. 
Üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. -

Bu anketteki soruların samimi ve doğru olarak cevaplandırılması çok önemlidir. Bu sorulara verdiğiniz 
samimi cevaplara dayanılarak yapılan bir araştırma, arıcak bu koşulla yararlı sonuçlar verecek ve gelecekteki 
AÖF öğrencilerine daha çok yardımcı o.lma imkanını yaratacaktır. 

Anketteki bütün soruları samimi ve doğru olarak cevaplayacağınıza ve cevapsız soru bırakmayacağımza 
inanıyoruz. 

Bu anketİ, yukarda belirtilerı şekilde cevaplaııdırdıktan sonra, 20 - 26 Ocak 1986 tarihleri arasında 
yapılacak ikinci kayıt yenileme aşaması esnasında kayıt merkezindeki görevliye, teslim ediniz. 

Fakültenizin geleceği için gösterdiğiniz titizlikten dolayı teşekkür eder, başarılar diler, yeni yılınızı 
kutlarız. 
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14. Babanızın işi veya mesleği nedir? 

A) Işsiz veya mevsimlik işçi 

B) Işçi, memur veya emekli 

C) Küçük esnaf 

D) Serbest meslek sahibi (doktor, müh<'nclis, avıı,
kat gibi) 

E) Işadamı (işyeri sahibi, sermayedar, büyük çiftçi) 

15. AileDizin toplam aylık geliri hangi dilim içindedir? 

A) 30.000 Tl'den az 

C) 60.001-1~0.000 TL 

B) 30.001-60.000 Tl. 

D) 120.001-230.000 Tl. 

E) 230.000 TL 'den fazla 

16. Ailenize gelir sağlayanlar kaç kişidir? 

17. 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 

E) 5 veya daha [azla 

Oturduğunuz evin, /mutfak, tuvaJet ve banyo dışında 
kaç odası var? 

A) 1 fl) 2 C) 3 n) ı 

E) 5 veya daha fazla 

18. Oturduğunuz eYde kendinize ait bir odanız var mı? 

A) Var B) Yok 

19. Evinizde, sizin kullanabileceğiniz radyo ve kasetça
lar var mı? 

A) Hiçbiri yok B) Yalnız radyo var 

C) Yalnız kasetçalar var D) Ikisi de var 

20. Evinizde, sizin kullanabileceğiniz televizyon ve viclı•o 
var mı? 

A) Hiçbiri yok 

B) Yalnız siyah beyaz televizyon var 

C) Yalnız renkli TV var 

D) Hem televizyon hem video var 

21. 1. Video, 2. telefon, 3. otomobil, 4. ev gibi kolay
lıklardan kaç tanesine sahipsiniz? 

A) Hiçbirine B) 1 tanesine C) 2 tanesine 

D) 3 tanesine E) Dördüne de 

· 22. Ailcnizde, önemli kararları gencil iki<' kim alır? 

A) Baba tek başına 

B) Anne tek başına 

C) Baba ile anne birlikte 

D) Baba, anne ve diğer büyükler birlikte 

E) Tüm aile üyeleri birlikte 

23. Ailedeki büyükleriniz size ne ölçüde serbestlik ta
nırlar? 

A) Hiç tanımazlar. 

ll) Çok at. tanırlar. 

C) flaz<'n tanırlar. ba?.cn ııınınıazlnr. 

1>) Çok ~l'rlıı·sılik tıınırlar. 

E) Hiç müdahale etmezler. 1 
1 

IKINCI BOLOM Zaman Kullanımı ile ligili Bilgiler 

24. Bir işte çalışıyorsanız, haftada kaç saat işte olmak 
zorundasınız? 

A) Bir işte çalışmıyorum 

C) 20-40 saat 

B) 20 saatten az 

D) 41-50 saat 

E) 50 saatten fazla 

25. Düzenli bir şekilde ders çalışabiliyor muswnız, çalı
şabiliyorsanız günde kaç saatinizi ders çalışmaya 
ayırıyorsumı7.? 

A) 0Ü7.('tıli olarak ders çalışarnıyorum 

B) Bir saatten az 

C) 1-2 saat 

D) 3 -4 saat 

E) 5 saat veya daha fazla 

26. Zorunlu uyku, temizlik, beslenme, iş ve ders çalışma 
saalleri dışında, ~ünde ortalama kaç saat boş zama
nınız kalmaktadır. 

A) Hiç boş zamanım kalmıyor B) 1-2 saat 

C) 3-4 saat D) 5-6 saat 

F) 7 saat n•yn daha fnzln 

27. Boş zamanınız olduğunda, sporla ilgilenir misiniz? 

A) Hiç ilgilenmem. 

B) Bazen spor faaliyetlerini izleri m. 

C) Genelilikle spor faaliyetlerini izleri m. 

D) Bazen spor yaparım. 

E) (~em•lliklc spor yaparım. 

28. Boş zamanınız olduğunda, müzikle ilgilenir misiniz? 

A) Hiç ilgilenmem. 

ll) 1\;ı;,,•n mii;ik diıılt•rirıı. 

C) < : .. m•ll ik lt• nılil.ik diniC'riın. 

IJ) fla?.en bir müzik aleti çalar veya söylerim. 

E) Genellikle bir müzik aleti çalar veya söylerim. 
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29. Boş zamanınız w imkan olduğunda, sahne sanatla~ı 
(tiyatro, pandomim, bale, vb.) ile ilgilenir misiniı.? 

A) Hiç ilgilenmem. 

B). Bazen bu. tür eserleri izlerim. 

C) Genellikle bu tür eserleri izlerim. 

D) Bazen bu tür eserlerde rol almak isterim. 

E) Genellikle bu tür eserlerde rol almak isterim. 

30. Boş zamanınız w imkan olduğunda, plastik sanatlar
la (resim, heykel, seramik, vb.) ilgilenir misiniz? 

A) Hiç ilgilenmem. 

B) Bazen bu tür sanat eseri sergilerini giirını·yı• 
giderim. 

C) Genellikle bu tür sanat eseri sergilerini görmr
ye giderim. 

D) Bazen bu tür sanat çalışmalarına katılmak iste
rim. 

E) Genellikle bu tür sanat çalışmalarına karılmak 
isterim. ' 

31. Boş zamanınız olduğunda, edebiyatla ilgilenir misi
niz? 

A) Hiç ilgilenmem. 

B) Bazen roman, hikaye, şiir, anı vb. okurum. 

C) Genellikle roman, hikaye, şiir, anı vb. okurum. 

D) Bazen kendim bir yazı veya şiir yazmaya çalı
şırım. 

E) Genellikle kendim bir yazı veya şiir yazmaya 
çalışırım. 

32. Boş zamanınız olduğunda, sinemada, televizyonda 
wya videoda film izlemeye zaman ayırır mısınız? 

A) Hiç zaman ayırmam. 

B) Sadece nitelikli filmleri iı.lcm<'k için 7.:ııııaıı :ıvı· 
rırım. 

C) Genellikle zaman ayırırım. 

D) Boş zamanıının çoğunu film izlemekle gcçiririm. 

33. Boş zamanınız olduğunda, dergi, gazete, radyo, TV 

34. Boş zamanınız olduğunda, sadece eğlenme amacını 
güden toplantı, çay, ziyaret vb.ne zaman ayırır 
mısınız? 

A) Hiç zaman ayırmam. 

B) Arada bir zaman ayırırım. 

C) Genellikle zaman ayırırım. 

D) Boş zamanlarımı bu tür faaliyetlerle geçiririm. 

35. Roş zamanınız olduğunda, şans oyunları oynamak 
için zaman ayırır mısınız? 

A) Hiç zaman ayırmam. 

fl) Arada bir zaman ayırırım. 

ı:) < ;ı·ııı•llikiL• 1:ıııı:ııı ayırırıın. 

n) llo~ 7.:ını:ınl:ırııııı lıu tür fııaliyt"tlerle gt>çiririm. 

36. Boş zamanınız olduğunda, kadın iseniz gün toplantı
larına, erkek iseniz kahveye gitmek için zaman ayı
rır mısınız? 

t\) ll iç zanıan ıırırınıını. 

B) Arada lıir 7.:ıııı:ın ııyırırım. 

C) Genellikle zaman ayırırım. 

D) Boş zamanlarımı bu tür faaliyetlerle geçiririm. 

37. Boş zamanınız ve imkan olduğunda, yeni bilgi ve 
beceri'ler kazanmak için, ansiklopedi, kitap, konfe
rans, kurs, seminer vb.den yararlanmaya zaman 
ayırır m~sınız? 

A) Hiç zaman ayırmam. 

B) Arada bir zaman •yırırım. 

C) (;pnellikh• zaman ııyırırım. 

D) lln~ 7.:ıııı:ınl:ırıını hu tür fııaliyt"tlerle geçiririın. 

38. Televizyonda, en çok hangi tür programları izler-.. ) 
sınız. 

t\) l'ilııı vı· di1.i film 

B) Spnr e~lencc ,.e magazİn 

C) 13clgcsel ve dokümanter 

D) Haber ve haber programı 

E) Her programı izlerim 

gibi kaynaklardan haber izlemeye zaman ayırır mı- 39. Radyoda, en çok hangi tür programları dinlersiniz? 
sınız? 

A) Hiç zaman ayırmam. 

B) Sadece önemli olaylar olduğunda ayırırım. 

C) Gemillikle zaman ayırırım. 

A) Müzik B) Spor 

C) Tiyatro D) Haber 

E) llı·r prııı::rııını ılinleriın 

D) Boş zamanıının çoğunu haber izlcmı·kll' g<•çiririııı. 
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40. Gazetede, en çok hangi bölümü okumaya zaman 
ayırırsınız? __ _ 

A) Haber B) Spor 

t.:J Makale iJ} ıu;portaj- inceleıııc 

E) Her bölümü okurum 

41. Boş zamanınız ve seçme imkanınız olsa, ,en çok 
hangi alanla ilgili bir dergiyi okumak içın ·zaman 
ayırırsınız? 

A) Sanat-edebiyat B) Aktüalite-haber-politika 

C) Mesleki dergi D) Bilimsel-teknolojik 

E) Her dergiyi okurum 

42. Boş zamanlarınızda, pul, kartpostal, para, fotoğraf 
vb. kolleksiyonu yapmaya zaman ayırır mısınız? 

A) Hiç zaman ayırmam. 

B)' Arada bir zaman ayırırım. 

C) Genellikle zaman ayırırım. 

D) Boş zamanlarımı bu tür faaliyetlerle geçiririm. 

43. Boş zamanlarııiızda, çiçek, balık, kuş, kedi, köpek 
vb. beslemek için zaman ayırır mısınız? 

A) Hiç zaman ayırmam. 

B) Arada bir zaman ayırırım. 

C) Genellikle zaman ayırırım. 

D) Boş zamanlarımı bu tür faaliyetlerle g<'çi ri ri nı. 

44. Boş zamanlarınızda, erkekseniz dokuma, oyma, süs
leme. vb., kadınsanız örgü, nakış, yapma çiçek vb. 
el sanatiarına zaman ayırır mısınız? 

A) Hiç zaman ayırmam. 

B) Arada bir zaman ayırırım. 

C) Genellikle zaman ayırırım. 

D) Boş zamanlarımı bu tür faaliyetlerle geçiririm. 

45. AÖF Öğrenci Bürolarının buhmduğu yerlerde, og
renciler için, belli kültür ve sanat faaliyetlerinin 
organize edildiği Öğrenci Merkezleri kurulmasını 
ne derecede gereldı gÖrursÜııuz? 

A) Hiç gereği yok. B) Gerekli sayılabilir. 

C) Gereklidir.. D) Çok gereklidir. 

46. Yukarda sözü edilen Ö~renci Merkezleri kurulursa 
b~ -~erkezlerden ne ka ar sıklıkla yararlanabilecek
sınız. 

;, 1 fli', y;ı ra.rlanamayacağım. 

B) Arada bir yararlanabileceğim. 

C) Sık sık yararlanabileceğim. 

D) Sürekli yararlanabileceğim. 

47. Oğrenci Merkezleri kurulduğunda bu merkezlerdeki 
faaliyetlerde aktif görev almayı düşünilr müsünil:ı:? 

A) Hiç düşünme m. B) Düşünebilirim, 

C) Düşünürüm. D) Mutlaka görev almak isterim. 

48. Oğrcnci Merkezleri kurulduğunda, bu merkezlerde 
verilecek hizmetle.rin maliyetinin bir bölümünü 
karşılamayı düşünür müsünüz? 

A) Hiç düşünmem. 

B) Düşünebilirim. 

C) Dü~ünürüm. 

O) Kl•sinlikl(' katkıda bulunmak isterim. 

49. Öğrenci Merkezlerinde, spor faaliyetlerine yer ve
rilmesini ne derecede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. 

C) Önemlidir. 

B) Önemli olabilir./ 

D) Çok önemlidir. 

50. Öğrenci Merkezlerinde, tiyatro faaliyetlerine yer 
verilmesini ne derecede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. 

C) Önemlidir. 

B) Önemli olabilir. 

D) Çok önemlidir. 

51. Oğu•nci Merk<"zlerindc, müzik faaliyetlerine .yer 
verilmesini nt' derecede önemli görilrsilnil:ı:? 

A) Hiç önemli değil. 

C) Önemlidir. 

B) Önemli olabilir. 

D) Çok önemlidir. 

52. Oğrenci Mcrkez.lerinde folklor faaliyetlerine yer 
verilnı.,sini ne derecede ·önemli görOrsünil:ı:? 

i\) lliç öm•ıııli dl'j':il. 

C) Önem li dir . 

B) Önemli olabilir. 

D) Çok önemlidir. 

53. Oğwnci Ml!rkezlerinde, cl sanatlıırma yer vNilmc
sini ne derecede önemli görürsünil:ı:? 

A) Hiç önemli değil. 

C) Önemlidir. 

B) Önemli olabilir. 

D) Çok önemlidir. 
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54. Öğrenci Merkezlerinde kitaplık ve okuma salonuna 
yer verilmeşini ne derecede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. B) Önemli olabilir. 

C) Önemlidir. D) Çok ö~emliclir. 

55. Öğrenci Merkezlerinde, seminer, konferans, açıkotu
rum, panel gibi faaliyetlere yer verilmesini ne de
recede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. B) Önemli olabilir. 

C) Önemlidir. D) Çok önemlidir . 

56. Öğrenci Merkezlerinde, derslere yardımcı nitelikte 
televizyon, video, sinema filmi, ses bandı vb. arşivi 
ve bunları izleme salonuna yer verilmesini ne dere
cede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. 

C) Önemlidir . 

B) Önemli olabilir . 

D) Çok önemlidir . 

57. Öğrenci Merkezlerinde, dinlenme ve eğlence için 
televizyon, video sinema filmi vb. izleme salonuna 
yer verilmesini ne derecede önemli görürsünür.? 

A) Hiç önemli değil. 

C) Önemlidir . 

B) Önemli olabilir. 

D) Çok önemlidir. 

58. Öğrenci Merkezlerinde, ders projeleri, karikatür, 
resim, fotoğraf, kitap vb.nin sergilenebileceği bir 
yer bulunmasını ne derecede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. B) Önemli olabilir. 

C) Önemlidir • D) Çok önemlidir. 

59. Öğrenci Merkezlerinde, çay salonu gibi oturma ve 
sohbet için yararlanılabilecek bir salon lıulıınma-
sını ne derecede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. B) Önemli olabilir. 

C) Önemlidir. D) Çok önemlidir • 

60. Öğrenci Merkezlerinde, öğrencilere, kişisel-sosyal 
sorunlarını çözmede yardımcı olacak .psikolojik da-
nışma ve rehberlik hizmetleri verilmesini ne 
derecede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. 

C) Önemlidir. 

B) Önemli olabilir. 

D) Çok önemlidir. 

61. Öğrenci Merkezlerinde, öğrencilere, dersleriyle ilgili 
sorunlarını çözmede yardımcı olacak akademik da-

. nışmanlık hizmetleri verilmesini ne derecede 
önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. 

C) Önemlidir. 

B) Önemli olabilir. 

D) Çok önemlidir • 

62. Öğrenci Merkezlerinde, öğrencilere, iş bulma, kazanç
larını artırma, ek gelir sağlama vb. alanlarda yar
dmıcı olacak şekilde, "Çt•vr('dcki iş imkanlarını ince
leme, kovuşturrna, işe yerleştirme ve takip" hizmeti 
verilmesini ne derecede önemli görürsünüz? 

A) Hiç önemli değil. 

C) ÖnPnılidir. 

B) Önemli olabilir. 

D) Çok önemlidir. 

63. Roş zamanlarınızdaki faaliyetleriniz için ayda kaç 
li ra harcıyorsunuz? 

64. 

A) 1 000 TL den az B) 1 001-3 000 TL arası 

C) ~ 001-6 000 Tl. n rası D) 6 001-10 000 Tl n rası 

F l lO 000 TL den fazla 

1-langi sıklıkta gazete okuyorsunuz? 

A) Hiç okurnuyarum 

C) lin fı ada bir gün 

B) Çok seyrek okuyorum 

D) Haftada birkaç gün 

E) ller gün 

65. Bir günde, Ingilizce dersi dışında, kaç saat radyo 
veya teyp dinliyorsunm? 

A) Ili<; clinl!'ıniyorunı 

C) 3-4 saat 

n) 1-2 sanı 

D) 5-6 saat 

E) 6 saatten fazla 

66. Rir günde, ders programı dışında, kaç saat TV i:ı:.li
yorsunuz? 

A) 1 saatten az 

C) 3-4 saat 

B) 1-2 saat 

D) 5-6 saat 

E) Başlangıcından sonuna kadar 
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67. Boş zaınanlannızı değerlendirme faaliyederine katılırken ge· 
oeUikle kimiole olursunuz? -

A). Yalnız oluyorum. 

B) Büyük grupla oluyorum. 

C). Küçük grupla olu yorum. 

D) Faaliyetin türüne göre bazen yalnız, bazen grupla oluyorum. 

68. Boş zamanlanow değerlendirme faaliyederine genellilde nasıl 
katılırsıoız? 

.~ı 

A) Izleyerek katılıyorum. 

B) Yaparak katılıyorum. 

69. Eğer çalışıyorsanız; çalıştığıoız kurumda boş zaınanlanoızı 
değerlendirecek imkaoıoız var mıdır? 

A) Çalışmıyorum. 

B) Evet çalıştığını kurumda bu imkan var. 

C) Hayır çalıştığını kurumda bu imkan yok. 

70. Boş zamanlan değerlendirme faaliyederi size eoçok aşağıdaki· 
lerden hangi yararı sağlıyor? 

A) Statü kazanıyor ve çevremi genişletiyorum. 

B) Bilgilerimi ilerletiyor ve yeteneklerimi geliştiriyorum. 

C) Farklı yaşam tecrübeleri kazanıyorum. 

D) Uzak ve yakın çevrem ile iletişim kurmayı kolaylaştırıyonım. 

E) Topluma daha kolay uyum gösteriyorum. 

71. Katıldığıoız hoş zaman faaliyederioio tümünü düşüodüğüoüz· 
de, bu f~iyedere genel olarak neden katılıyorsuouz? 

A) Zevkli ve eğlenceli buluyorum. 

B) Eğitici ve yararlı buluyorum. 

C) Rahatlıyor ve sıkıntılarınıdan kurtuluyorum. 

D) Bu faaliyetlere katılmaktan heyecan duyuyorum. 

E) Bu faaliyetlere katıldıkça kendimi daha yaratıcı ve üretken 

görüyorum. 

72. Bt.! zaman faaliyederine istediğiniz ölçüde katılamıyorsanız, 
bunun nedeni sizce ne olabilir? 

A) Istediğim ölçüde katılamıyorum. 

B) Boş zaman faaliyetlerine nasıl leatılmam gerektiğine ilişkjn beni 

yönlendiren kimse yok. 

C) Boş zaman faaliyetlerine katılacak ekonomik gücüm yok. 

D) Bulunduğum ortam (çevre) boş zamanlarıdeğerlendirme faaliyet~ 
lerine katılmaya uygun değil. 

E) Boş zamaolan değerlendirme diye bir alışkanlığını yok. 
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El( - III 

ANADOLU üNiVERSITESI AÇIK ÖGRETIM FAKÜLTESi ÖGRENCILERiNIN BOŞ ZAMANLARINI 
DEGERLENDiRME ANKETI CEVAPLARININ MARJiNAL DAGILIŞLARI 

Soru A B c D E BOŞ TOPLAM 

1 5064 3314 00 00 00 04 8382 

60.4151 39.5371 0.0000 0.0000 0.0000 0.0477 100.0000 

2 3776 2528 848 754 464 12 8382 

45.0489 30.1598 10.1169 8.9954 5.5356 0.1431 100.0000 

3 2432 5941 00 00 00 09 8382 

29.0145 70.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.1073 100.0000 

4 7086 1118 116 30 09 23 8382 

84.5382 13.3381 1.3839 0.3579 0.1073 0.2743 100.0000 

5 6544 722 25 431 641 19 8382 

78.0720 8.6136 0.2982 5.1419 7.6473 0.2266 100.0000 

6 2744 2375 1996 439 806 22 8382 

32.7368 28.3345 23.8129 5.2374 9.6158 0.2624 100.0000 

7 764 2605 1298 307 3362 46 8382 

9.1147 31.0785 15.4855 3.6626 40.1097 0.5487 100.0000 

8 2961 978 2498 1806 121 18 8382 

35.3256 11.6678 29.8019 21.5461 1.4435 0.2147 100.0000 

9 7052 1300 00 00 00 30 8382 

84.1326 15.5094 0.0000 0.0000 0.0000 0.3579 100.0000 

10 227 516 26.01 3247 1762 29 8382 

2.7081 6.1560 31.0307 38.7377 21.0212 0.3459 100.0000 

11 2358 4842 549 505 86 42 8382 

28.1317 57.7666 6.5497 6.0248 1.0260 0.5010 100.0000 

12 452 5037 873 1260 671 89 8382 

5.3925 60.0930 10.4151 15.0322 8.0052 1.0617 100.0000 

13 7763 111 378 21 36 73 8382 
_,_. 

92.6151 1.3242 4.5096 0.2505 0.4294 0.8709 100.0000 

14 1018 4494 1426 279 812 353 8382 

12.1450 53.6148 17.0126 3.3285 9.6874 4.2114 100.0000 

15 700 2916 3205 1145 355 61 8382 

8.3512 34.7888 38.2366 13.6602 4.2352 0.7277 100.0000 

16 3825 3239 1017 191 66 44 8382 

45.6335 38.6423 12.1331 2.2786 0.7874 0.5249 100.0000 

17 219 1616 4490 1574 462 21 8382 

2.6127 19.2794 53.5671 18.7783 5.5118 0.2505 100.0000 
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Soru A B c D E BOŞ Ta>LAM 

18 4312 4038 00 00 00 32 8382 

51.4435 48.1746 0.0000 0.0000 0.0000 03817 100.0000 

19 543 1893 228 5618 64 36 8382 

6.4781 225841 2.W1 67.0245 0.7635 0.4294 100.0000 

20 795 3733 3048 750 19 37 8382 

9.4846 445359 363636 8.9477 0.2266 0.4414 100.0000 

21 2563 2522 1959 936 373 29 8382 

305774 30.0882 233715 11.1667 4.4500 03459 100.0000 

22 1238 146 1646 1007 4247 98 8382 

14.7697 1.7418 19.6373 12.0138 50.6680 1.1691 100.<Xro 

23 104 547 4074 2182 1388 87 8382 

1.2407 65258 48.6041 26.0319 165592 1.0379 100.<Xro 

24 3416 315 1335 1991 1130 195 8382 

40.7539 3.7580 15.9269 23.7532 13.4812 2.3264 100.0000 

25 4013 soo 2505 1112 210 42 8382 

47.8764 5.9651 29.8854 13.2665 25053 05010 100.<Xro 

26 1872 2862 2382 931 314 21 8382 

223335 34.1445 18.4180 11.1071 3.7461 0.2505 100.0000 

27 1317 2636 1298 2116 993 22 8382 

15.7122 31.4483 15.4855 252445 11.8468 0.2624 100.0000 

18 339 3382 4020 363 262 16 8382 

4.0443 40.3483 47.9599 43301 3.1257 0.1~ 100.<Xro 

29 3126 3518 953 417 324 34 8382 

37.2942 42.0001 113696 49749 3.8654 0.4056 100.<Xro 1 
1 

30 5048 1787 353 692 453 49 8382 

602242 213194 42114 8.2557 5.4044 05845 100.<Xro 

31 1195 3992 2112 731 322 30 8382 

14.2567 47.6258 25.1968 8.7210 3.8415 0.3579 100.<Xro 

32 289 5360 2496 207 00 21 8382 

3.4478 639465 29.7780 2.4695 0.1073 0.2505 100.<Xro 

33 69 1535 6107 618 26 17 8382 

0.8331 183130 72.8585 7.4922 03101 0.2028 100.<Xro 

34 1343 5853 1021 120 18 27 8382 

16.0224 69.8282 12.18ffi 1.4316 02147 03221 100.<Xro 

35 5293 2711 • 275 53 12 38 8382 

63.1472 323431 3.28ffi 0.6323 0.1431 0.4533 100.<Xro 



- l6tı. -

Soru A B c D E BOŞ TOPLAM 

36 3421 4059 766 86 11 39 8382 
40.8136 48.4251 9.1386 1.0260 0.1312 0.4652 100.0000 

37 1248 4587 2089 390 39 29 8382 
14.8890 54.7244 24.9224 4.6528 0.4652 0.3459 100.0000 

38 1548 1454 1514 1176 2600 90 8382 
18.4681 17.3466 18.0625 14.0300 31.0188 1.0737 100.0000 

39 4419 518 452 922 1983 88 8382 
52.7201 6.1799 5.3925 10.9997 23.6578 1.0498 100.0000 

40 1241 796 946 713 4647 39 8382 
14.8055 9.4965 11.2860 8.5063 55.4402 0.4652 100.0000 

41 648 3110 1127 1729 1734 34 8382 
7.7308 37.1033 13.4454 20.6275 20.6871 0.4056 100.0000 

42 5309 2367 544 117 17 28 8382 
63.3381 28.2390 6.4900 1.3958 0.2028 0.3340 100.0000 

43 4927 2258 980 180 15 22 8382 
58.7807 26.9386 11.6917 2.1474 0.1789 0.2624 100.0000 

44 5176 1555 1101 479 37 34 8382 
61.7513 18.5516 13.1352 5.7146 0.4414 0.4056 100.0000 

45 203 1394 2886 3757 115 27 8382 
2.4218 16.6308 34.4309 44.8222 1.3719 0.3221 100.0000 

46 1207 3698 2560 887 11 19 8382 
14.3999 44.1183 30.5416 10.5821 0.1312 0.2266 100.0000 

47 1301 3732 1946 1358 17 28 8382 
15.5213 44.5239 23.2164 16.2013 0.2028 0.3340 100.0000 

48 2777 3924 1091 521 22 47 8382 
1 33.1305 46.8146 13.0159 6.2157 0.2624 0.5607 100.0000 

49 350 2256 3247 2436 54 39 8382 
4.1756 26.9148 38.7377 29.0622 0.6442 0.4652 100.0000 

50 485 2855 3119 1844 36 43 8382 
5.7862 34.0610 37.2106 21.9995 0.4294 0.5130 100.0000 

51 640 2892 3095 1698 25 32 8382 
7.7308 36.6618 34.2281 20.6513 0.3459 0.3817 100.0000 

52 648 3073 2869 1731 29 32 8382 
7.7308 36.6618 34.2281 20.6513 0.3459 0.3817 100.0000 

53 1010 3700 2406 1205 21 40 8382 
12.0496 44.1422 28.7043 14.3760 0.2505 0.4772 100.0000 
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fS oru A B c D E BOŞ TOPLAM 

54 189 1011 2339 4731 67 45 8382 ! 

2.2548 12.0615 27.9050 56.4423 0.7993 0.5368 100.0000 

55 181 1304 2523 4266 62 46 8382 

2.1593 15.5571 30.1002 50.8947 0.7396 0.5487 100.0000 

56 189 1117 2229 4743 67 37 8382 

2.2548 13.3261 26.5926 56.5855 0.7993 0.4414 100.0000 

57 839 2550 2669 2254 33 37 8382 

10.0095 30.4223 31.8420 26.8909 0.3937 0.4414 100.0000 

58 293 2675 3088 2245 35 46 8382 

3.4955 31.9136 36.8408 26.7835 0.4175 0.5487 100.0000 

59 594 2361 2708 2642 31 46 8382 

7.0866 28.1675 32.3073 31.5199 0.3698 0.5487 100.0000 

60 367 2046 2424 3445 47 53 8382 

4.3784 24.4094 28.9191 41.0999 0.5607 0.6323 100.0000 

61 158 807 2115 5168 97 37 8382 

1.8849 9.6277 25.2326 61.6559 1.1572 0.4414 100.0000 

62 89 545 1121 6426 149 52 8382 

1.0617 6.5020 13.3738 76.6642 1.7776 0.6203 100.0000 

63 845 2172 2138 1770 1370 87 8382 

10.0811 25.9126 25.5070 21.1166 16.3445 1.0379 100.0000 

64 71 649 226 2376 4990 70 8382 

0.8470 7.7427 2.6962 28.3464 59.5323 0.8351 100.0000 

65 1010 4764 1556 540 448 64 8382 

12.0496 56.8360 18.5635 6.4423 5.3447 0.7635 100.0000 

66 748 3535 3337 527 174 61 8382 

8.9238 42.1737 39.8115 6.2872 2.0758 0.7277 100.0000 

67 962 367 1654 5057 136 206 8382 

11.4769 4.3784 19.7327 60.3316 1.6225 2.4576 100.0000 

68 3497 4512 74 50 09 240 8382 

41.7203 53.8296 0.8828 0.5965 0.1073 2.8632 100.0000 

69 3613 1385 2962 66 20 336 8382 

43.1042 16.5235 35.3376 0.7874 0.2386 4.0085 100.0000 

70 870 3416 1363 1378 1085 270 8382 

10.3793 40.7539 16.2610 16.4399 12.9444 3.2211 100.0000 

71 647 2565 2376 95 2428 271 8382 

7.7189 30.6012 28.3464 1.1333 28.9668 3.2331 100.0000 

72 2965 810 1518 2321 138 630 8382 

L 35.3734 9.6635 18.1102 27.6902 1.6463 7.5161 100.0000 

ANKETE KATILAN ÖGRENCI SAYISI: 8382 
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J. BölLimde G1):ndc:rme Yapılmı Çapraz Da?!;ılımlo.r. 

Ailede U:nemli Kuro.~ları Kimin VerdiJi ve 
Cinsiyet 

Aile BUyUklerinin Gençlere Ne Ölçilde Serbest
lik Tanıdı~ı ve Cinsiyet. 

Bir İşte Çalışma SUresi ve Ders Çalıçmcı.ya Ay
rılan Zs.mo.n. 

Boş Zarnanlarda El Sanatlo.rına Ayrılan Z8 mo.n 
ve Medeni Durum. 

Bir İşte Çalışıp Çalışınama ve Boş Zo.mnnlarda 
Koleksiyon yapma. 

Bir İşte Çalı:;ııp Çnlışmcır:1cı ve Boş Zcımcmlcı.rda 
Bitki veya Hayvan yetiştirme. 

Tablo 7. Boş Zar:ıanlarda bilgi Beceif;i Knzcıruna ile Yete
nek Geııştirme Faaliyetlerine Ayrılan Zaman 
ve Bir Işte Çalı~~;ıp Çalışmama. 

To. blo 8. Boş ~etmD.n Fnnliye tlcri içJn Ho_rccmo.n Para ve 
Bir Işte Ço.lı.)ıp Ço.lışaama. 

1 
1 



- lG7 -

TABLO 1. 
Ailede önemli Kararları Kimin Verdiği ve Cinsiyet 

SORU 22 AiLEDE ÖNEMLİ KARARLARI ALANLAR 

BABA TEK ANNE TEK BABA-ANNE BABA-ANNE TÜM AiLE 

BAŞINA BAŞINA BiRLiKTE ve DiGER BiRLiKTE 

SORU 3 BÜYÜKLER 

Sayı 227 53 645 180 1309 

N Satır% 9.4 2.2 26.7 1.5 54.2 
:;;2 Sütun% 18.4 36.3 39.2 17.9 30.8 

ı-
LU Top.% 2.7 0.6 7.8 2.2 15.8 
>-
"ii) 

1010 z Sayı 93 1000 825 2936 
"ü ~ Satır% 17.2 1.6 17.1 14.1 50.1 LU 

~ Sütun% 81.6 63.7 60.8 82.1 69.2 
~ 
LU Top.% 12.2 1.1 12.1 10.0 35.5 

TOPLAM 
Sayı 1237 146 1645 1005 4245 

% 14.9 1.8 19.9 12.1 51.3 

x2: 221.33 ; S.d.: 4 ; P<0.01 
* 104 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

TABL02. 
Aile Büyüklerinin Gençlere Ne Ölçüde Serbestlik Tanıdığı ve Cinsiyet 

SORU 23 AiLE BÜYÜKLERiNIN SERBESTLiK TANIMASI 

HiÇ ÇOKAZ BAZEN TANlR ÇOK HIÇ 

T ANIMAZL.AR TANlRLAR BAZEN SERBESTLiK MÜDAHALE 

SORU3 TANlMAZLAR TANlRLAR ETMEZLER 

Sayı 42 202 1692 365 112 

N Satır% 1.7 8.4 70.1 15.1 4.6 
:;;2 Süt.% 40.4 37.0 41.6 16.7 8.1 

ı-
LU Top.% 0.5 2.4 20.4 4.4 1.4 
>-
"ii) 
z Sayı 62 344 2379 1816 1276 
"ü ~ 

Satır% 1.1 5.9 40.5 30.9 21.7 LU 
~ 

Süt.% 59.6 63.0 58.4 83.3 91.9 ~ 
LU 

Top.% 0.7 4.1 28.7 21.9 15.4 

TOPLAM Sayı 104 546 4071 2181 1388 

% 1.3 6.6 49.1 26.3 16.7 

x2: 788.41 ; s.d.: 4 ; P <o.o1 

*92 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 

::!!: 
<C 
..J 
c.. o 
ı-

2414 
29.2 

5864 
70.8 

8278* 
100.0 

::!!: 
<C 
..J 
c.. 
o 
ı-

2413 
29.1 

5877 
70.9 

8290* 
100.0 
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TABLO 3. 
Bir işte Çalışma Süresi ve Ders Çalışmaya Ayrılan Zaman 

SORU 25 GÜNDE DERS ÇALIŞMA SAATi 
2 

DÜZENLi 1 SAATTEN 1-2SAAT 3-4SAAT 5 SAATTEN <( 
_J 

ÇALIŞMI-
c... o 

YOR AZ ARASI ARASI ÇOK 
ı-

SORU 24 

LıJ Sayı 1190 169 1129 744 170 3402 
ı-
r.rı· Satır% ·- 35.0 5.0 33.2 21.9 5.0 41.7 
0:: Sütun% 30.2 34.3 46.1 69.1 83.7 
co Top.% 14.6 2.1 13.8 9.1 2.1 
z Sayı 115 28 116 46 9 314 
LıJ 
ı- Satır% 36.6 8.9 36.9 14.6 2.9 3.8 
1-N r.rı ~<( Sütun% 2.9 5.7 4.7 4.3 4.4 LıJ 

0:: r.rı Top.% 1.4 0.3 1.4 0.6 0.1 ::::J N 
r.rı 

<( ı-
Sayı 668 109 429 116 8 1330 2 <( 

<(-vr r.rı~ Satır% 50.2 8.2 32.3 8.7 0.6 16.3 
:J o o:: Sütun% 17.0 22.2 17.5 10.8 3.9 <( "f<ı: u- o Top.% 8.2 1.3 5.3 1.4 0.1 
LıJ N 
ı- ı-vr <( Sayı 1196 124 539 115 10 1984 ·- <(-
0:: r.rı~ Satır% 60.3 6.3 27.2 5.8 0.5 24.3 
co o o:: Sütun% 30.4 25.2 22.0 10.7 4.9 i <ı: 

~ Top.% 14.7 1.5 6.6 1.4 0.1 

z Sayı 768 62 238 55 6 1129 LıJ 

ı:~ Satır% 68.0 5.5 21.1 4.9 0.5 13.8 
<(0 Sütun% 19.5 12.6 9.7 5.1 3.0 <(U> 
r.rı Top.% 9.4 0.8 2.9 0.7 0.1 o 
ll'\ 

TOPLAM Sayı 3937 492 2451 1076 203 8159* 
% 48.3 6.0 30.0 13.2 2.5 100.0 

x2 : 871.27 ; s.d.: 16 ; P <0.01 
* 223 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışındakalmıştır. 
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TABLO 4. 
Boş Zamanlarda El Sanatiarına Ayrılan Zaman ve Medeni Durum 

SORU 44 BOŞ ZAMANLARDA EL SANATLARINA 
AYRILAN ZAMAN 

~ 
HiÇ ARADA BIR GENELLiKLE BOŞ ZAMAN. ~ SORU 5 ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU FAA. 

AYlRMAZ AYlRlR AYlRlR YAPAR 

'h 
Sayı 4006 1216 885 392 6499 ·~ 

g~ Satır% 61.6 18.7 13.6 6.0 78.3 
:ı: z Sütun% 77.5 78.4 80.6 82.2 

~ Top.% 48.3 14.7 10.7 4.7 

~ :J Sayı 381 147 133 52 713 
~ ~ z Satır% 53.4 20.6 18.7 7.3 8.6 <( o <( 
~ ..J 'h Sütun% 7.4 95 12.1 10.9 ı.ı.ı 

~ ·:z co Top.% 4.6 1.8 1.6 0.6 :::?; 
;::) 

'h ..J ~ ;::) Sayı 7 7 5 4 23 ;::) :::?; c c z Satır% 30.4 30.4 21.7 17.4 0.3 ·- <( <( 
Sütun% z 'h >- 0.1 0.5 0.5 0.8 

ı.ı.ı o ı.ı.ı c > Top.% 0.1 0.1 0.1 0.0 
ı.ı.ı co 
:::?; N 

;::) Sayı 266 90 49 19 424 
":J 

Vl 
Satır 62.7 21.2 11.6 45 5.1 ~ 

> ;::) 
Sütun 5.1 5.8 4.5 4.0 ı.ı.ı <> o 
Top. 3.2 1.1 0.6 0.2 <> ..J 

> ;::) ı.ı.ı Sayı 509 92 26 10 637 ..J 
":J ~ Satır% 79.9 14.4 4.1 1.6 7.7 > ;::) 

ı.ı.ı <> Sütun% 9.8 5.9 2.4 2.1 o 
<> Top.% 6.1 1.1 0.3 0.1 

TOPLAM Sayı 5169 1552 1098 477 8296* 
% 62.3 18.7 13.2 5.7 100.0 

x2 : 144.44 ; s.d. : 12 ; p <0.01 
* 86 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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TABLO 5. 
Bir Işte Çalışıp Çalışınama ve Boş Zamanlarda Kolieksiyon Yapma. 

SORU 42 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

BOŞ ZAMANLARDA KOLLEKSiYON YAPMA 

HIÇ ARADA BIR BAZEN BOŞ ZAMAN. 
ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR F AA. 

AYlRMAZ AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇiRIRiM 

404 283 58 14 
532 37.3 7.6 1.8 
7~ 12~ 10J 12~ 

4.9 3.4 0.7 0.2 

N Sayı 1565 776 211 43 
~ "fi Satır% 60.3 29.9 8.1 1.7 
< - Sütun% 29.6 33.0 38.9 36.8 
::2: 
~t--------i~T~oo~ .. ~%~o--t----~1~8-~9--+-----~9~.4~~----~2~.5~~----~0~.5~~ 
:i 
< -~ Sayı 854 347 75 17 U> 0 LU Vl 
c.. z ~ ı- Satır 66.0 26.8 5.8 1.3 
~ LU ·- ~ :i ~ ~ u Sütun 16.2 14.8 13.8 14.5 
< :::::> Top. 10.3 4.2 0.9 0.2 
u-t--------+------+--------+---------+--------4----------~ 
LU 
ı- ·-; 
~o ~ ~ 
oı:~.~~ 
·a~~u 

·- :::::> 

z 

TOPLAM 

Sayı% 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

Sayı 

%' 

210 
69.3 

4.0 
25 

2253 
67.4 
42.6 
27.2 

5286 
63.7 

73 
24.1 

3.1 
0.9 

871 
26.0 
37.1 
105 

2350 
28.3 

17 
5.6 
3.1 
0.2 

181 
5.4 

33.4 
2.2 

542 
6.5 

x2 : 83.41 ; s.d. : 12 ; p <o:o1 

3 
1.0 
2.6 
0.0 

40 
1.2 

34.2 
05 

117 
1.4 

::2: 
<( 
..J 
c.. o 
ı-

759 
9.2 

2595 
31.3 

1293 
15.6 

303 
3.7 

3345 
40.3 

8295* 
100.0 

* 87 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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TABLO 6. 

Bir işte Çalışıp Çalışınama ve Boş Zamanlarda Bitki veya Hayvan Yetiştirme. 

SORU 43 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

BOŞ ZAMANLARDA BiT. VE HAY. YETiŞTiRME 

HiÇ ARADA BIR BAZEN BOŞ ZAMAN. 
ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU TÜR F AA. 

AYlRMAZ AYIRIRIM AYIRIRIM GEÇIRiRiM 

371 211 150 27 
48.9 27.8 19.8 3.6 

7.6 9.4 15.4 15.0 
4.5 2.5 1.8 0.3 

Sayı 1363 797 371 62 
<ı: N Satır% 52.6 30.7 14.3 2.4 
::!: "V1 
.cı: .';!}' Sütun% 27.8 35.5 38.1 34.4 
~ Top.% 16.4 9.6 45 0.7 
...J ~----~~-----r--------+----------r--------+-----------~ 

::!: 
<ı: 
...J 
Q.. 
o 
ı-

759 
9.1 

2593 
31.2 

<C N Sayı 785 344 136 30 1295 
u-cı.ı.ı·V1 
o.. z o ı- Satır 60.6 26.6 10.5 2.3 15.6 z LLl 
~ ~ ·;;;.. o:: Sütun 16.0 15.3 13.9 16.7 
<ı: - :~ Top. 9.5 4.1 1.6 0.4 

u- ~----~~-----r--------+----------r--------+-----------~ 
~ ı.ı.ı ...J Sayı% 
.':!}' o o ı- Satır % 
o:: z z LLl 

ı.ı.ı ·- o:: Sütun % 
c:o~ırt-U 

·- :::> Top.% 

z 

TOPLAM 

Sayı 

Satır% 

Sütun% 
Top.% 

Sayı 

% 

190 
62.7 

3.9 
2.3 

2196 
655 
44.8 
265 

4905 
59.1 

79 
26.1 

3.5 
1.0 

811 
24.2 
36.2 

9.8 

2242 
27.0 

26 
8.6 
2.7 
0.3 

292 
8.7 

29.9 
35 

975 
11.7 

x2 : 179.93 ; s.d. : 12 ; p <0.01 

8 
2.6 
4.4 
0.1 

53 
1.6 

29.4 
0.6 

180 
2.2 

303 
3.6 

3352 
40.4 

8302* 
100.0 

* 80 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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TABLO 7. 
Boş Zamanlarda Bilgi Beceri Kazanma lle Yetenek Geliştirme Faaliyetlerine 

Ayrılan Zaman ve Bir işte Çalışıp Çalışmama 

SORU 37 BOŞ ZAMANLARDA BiLGi BECERi 
GELIŞTIRMEYE AYRILAN ZAMAN 

HiÇ ARADABIR GENELLIKLE BOŞ ZAMAN. 
SORU 7 ZAMAN ZAMAN ZAMAN BU FAA. 

AYlRMAZ AYlRlR AYlRlR YAPAR 

~ô <:>- Sayı 118 420 178 39 
~·- Satır% 15.6 55.6 23.6 5.2 Ch~ 
:J~ Sütun% 9.5 9.2 8.6 10.1 
<UJ Top.% 1.4 5.1 2.2 0.5 U.(.!) 

Sayı 306 1318 816 135 
< N 

Satır% 11.9 
~ 

·v; 51.2 31.7 5.2 
< Ch . Sütun% 24.6 28.9 39.3 34.8 
~ 

Top.% 3.7 15.9 9.9 1.6 Ch 
..J 
< N Sayı 245 760 236 50 u- - L.ı.J-
Q.. oovı 

Satır 19.0 58.9 18.3 3.9 Zztü 
Ch L.ı.J.- ~ Sütun 19.7 16.7 11.4 12.9 :J ::.ı:.~u 
< o Top. 3.0 9.2 2.9 0.6 u-
L.ıJ 
ı- .,... L.ıJ ":J Sayı% 62 167 64 10 
Ch ·- cı o ı- Satır% 20.5 55.1 21.1 3.3 
~ ZzL.ıJ 

L.ı.J·- ~ Sütun% 5.0 3.7 3.1 2.6 co ~ Ch u ·- :::;) Top.% 0.7 2.0 0.8 0.1 
z 
z ·-_L.ı.J..J Sayı 514 1895 784 154 
vıoı- Satır% 15.4 56.6 23.4 4.6 <zL.ıJ 
::.ı:·-~ Sütun% 41.3 41.6 37.7 39.7 vı.Vl-U <·- :::;) Top.% 6.2 22.9 9.5 1.9 co 

'• 

TOPLAM Sayı 1245 4560 2078 388 
% 15.1 55.1 25.1 4.7 

x2 : 128.50 ; s.d. : 12 ; p <0.01 

~ 
< 
..J 
Q.. 

~ 

755 
9.1 

2575 
31.1 

1291 
15.6 

303 
3.7 

3347 
40.5 

8271* 
100.0 

* 111 Öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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l ABLO 1'1. 

Boş /.ını.ın f.ıaliyetlt•ri için H.ırranan Para ve Bir işte (,.'.ılışıp <,:.ılışm.ım.ı 

SORU 63 BOŞ lAMAN FAALiYETLERi iÇiN HARCANAN PARA 

~ 

1000 1001 TL 
-< 

3000 TL 6000 TL 10000 .....ı 
0.. 

TL den 3000 TL 6000 TL 10000 TL TL den o 
ı-

SORU 7 AZ ARASI ARASI ARASI FAZLA 

~ 
Sayı 70 210 188 146 138 <ı:~o:: 752 

~UJO Satır% 9.3 27.9 25.0 19.4 18.4 9.1 
~O::>-
.....ı UJ•-
<ı.J~ Sütun% 8.3 9.7 8.8 8.3 10.1 
u- Too.% 0.8 25 2.3 1.8 1.7 

Sayı 416 905 632 396 222 2571 
-< N Satır% 16.2 35.2 24.6 15.4 8.6 31.1 
~ vı 

Sütun% -< ,... 49.5 41.8 29.7 22.5 16.3 
~ ·-,... Top.% 5.0 11.0 7.7 4.8 27 
.....ı 
-< N Sayı 77 241 342 334 296 1290 u- ·- UJ 'Vi 

Satır% 6.0 18.7 26.5 25.9 22.9 15.6 0.. O o ı-,... ZzUJ 
Sütun% 9.2 11.1 16.1 19.0 21.7 UJ·- 0:: 

:J ~.~u 
Top.% 0.9 29. 4.1 4.0 3.6 -< :::ı 

u-
UJ 

·- UJ ':J Sayı 13 44 64 79 1<Xi 3<Xi 
ı-,... o o ı- Satır% 4.2 14.4 20.9 25.8 34.6 3.7 ·- zzUJ 
0:: UJ·- 0:: Sütun% 1.5 20 3.0 4.5 7.8 ·- ~ 'J"rU 
co ·- :::ı Top.% 

... 0.2 0.5 0.8 1.0 1.3 

z 
Sayı 265 7fX> 899 806 601 3337 z UJ':J 

Vi Ol- Satır% 79 23.0 26.9· 24.2 18.0 40.4 
-<zUJ 

Sütun% 31.5 35.4 42.3 45.8 44.1 ::.ı:- 0:: 
'J"rU ,...,_ ·::ı 

Top.% 3.2 9.3 10.9 9.8 7.3 < . 
co 

Sayı 841 2166 2125 1761 1363 8256* 
TOPLAM 

% 10.2 26.2 25.7 21.3 16.5 100.0 

x2 : 552.58 ; s.d. : 16 ; p <0.01 
* 126 öğrenci bu sorulardan en az birini cevaplamadığı için analiz dışında kalmıştır. 
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