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ÖÖzzeett

Bu araflt›rma Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu ö¤renci-
lerinin bofl zaman aktiviteleri konusundaki tercihlerini belirlemek ve bofl za-
manlar›n› de¤erlendirmelerinde s›n›f›n etkili olup olmad›¤›n› saptamak amac›y-
la gerçeklefltirilmifltir. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okuluna de-
vam eden 204 ö¤renci araflt›rman›n örneklemini oluflturmufltur. Araflt›rmada
ö¤renciler ve aileleriyle ilgili genel bilgileri elde etmek amac›yla  araflt›rmac›lar
taraf›ndan gelifltirilen “Genel Bilgi Formu” ile ö¤rencilerin bofl zaman süreleri,
kullan›m› ve tercihlerine iliflkin bilgileri kapsayan “Bofl Zamanlar› De¤erlendir-
me Anketi” kullan›lm›flt›r. Ö¤rencilerin bofl zamanlar›n› de¤erlendirme durum-
lar›nda s›n›f›n etkili olup olmad›¤›n› belirlemek için Kay-Kare Testi kullan›lm›fl-
t›r. Araflt›rma sonucunda ö¤rencilerin bofl zaman süreleri ve üniversitelerinde
bofl zamanlar›n› de¤erlendirmeye yard›mc› olacak imkanlar›n olup olmad›¤›na
iliflkin görüflleri üzerinde devam ettikleri s›n›f›n etkili bir faktör oldu¤u  belir-
lenmifltir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Bofl zaman, rekreaktif etkinlikler, bofl zaman etkin-
likleri, üniversite ö¤rencileri

GGiirriiflfl

Son y›llardaki h›zl› bilimsel ve teknolojik geliflmeler, üretimdeki büyük art›fl ve
çal›flma zaman›ndaki kurallar›n de¤iflmesi hem insan hayat›n› kolaylaflt›r›p zengin-
lefltirmekte, hem de insana kendisi için daha fazla zaman ay›rmas›na imkan vermek-
tedir. Bu sayede bireyler çal›flma zaman›na verdikleri önemin yan› s›ra çal›flma d›fl›
zaman kullan›m›na ayr› bir önem vermekte ve bu süreleri daha etkili, verimli ve e¤-
lenceli geçirmek için daha yo¤un çabalar içerisine girmektedirler (Soyer, 1997; Süzer,
1997; Wilson ve Arnold, 1997, 77).

‹nsano¤lu için bu denli önemli olan zaman kullan›m› konusunda bofl zaman
ve rekreasyon sözcüklerinin s›k s›k bir arada hatta birbirinin yerine kullan›ld›¤› gö-
rülmektedir. Oysa her iki sözcük aras›nda farkl›l›klar olmas›na ra¤men, baz› noktalar-
da bu sözcüklerin birbiriyle örtüfltü¤ü vurgulanmaktad›r. Bofl zaman, bireyin çal›flma
ve di¤er sorumluluklar› d›fl›nda özgürce dinlenme, e¤lenme, toplumsal baflar› ve ki-
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flisel geliflmesi için kulland›¤› zaman olarak nitelendirilirken (Onat, 2001, 77); rekre-
asyon, bofl zaman›n çeflitli etkinliklerle de¤erlendirilmesi fleklinde aç›klanmaktad›r.
Bu iki sözcük aras›ndaki iliflkiyi aç›klamaya çal›flan Aristo, bofl zaman›n rekreasyon
için kullan›lmas› gerekti¤ini, di¤er haller için kullan›lmas›n›n uygun olmad›¤›n› be-
lirtmifltir (Aslan, 1994; Soyer, 1997; Balc›, 2003).

Bofl zaman etkinliklerine kat›l›m kiflilerin yaflam biçimlerine, özelliklerine ve
zaman kullan›mlar›na göre de¤ifliklik gösterirken (Balc›, 2003); bofl zaman etkinlikle-
rinin türü, bu etkinliklere kat›lma biçimi ve bireylerin bu etkinliklere ay›rd›klar› süre
de; ›rk, toplumsal ve kiflisel özellikler, yafl, cinsiyet gibi pek çok faktörden etkilenmek-
tedir (Ulutak, 1988; Ben-Arieh ve Ofir, 2002, 227; Nippold vd., 2005, 93)

Shinew ve arkadafllar› (2004, 181), yapt›klar› çal›flmada ›rk ve bofl zaman ak-
tiviteleri aras›ndaki iliflkiyi incelemifl ve ›rksal özelliklerin bofl zaman tercih ve s›n›r-
l›l›klar› üzerinde etkili bir faktör oldu¤unu ortaya koyarken, Roberts (2004, 335), bofl
zaman etkinliklerinin yo¤unlu¤unun ve türündeki çeflitlili¤in sosyal s›n›f ve yafl gi-
bi faktörlerden etkilendi¤ini, Robertson (1999, 335) ise gençlerin bofl zaman kullan›-
m› ve aktivite tercihlerinde ailenin önemli bir rol oynad›¤›n› saptam›flt›r. Yap›lan
benzer bir çal›flma sonucunda da kültürel anlay›fl›n bofl zaman kullan›m› ve tercihle-
ri üzerinde k›zlar üzerinde erkeklerden daha etkili oldu¤u belirlenmifltir (Shaw vd.,
1996, 274).

Bofl zaman kullan›m›ndaki bu de¤iflkenlik belli yafl dönemlerinde bofl zaman-
lar›n nas›l de¤erlendirildi¤i konusunu önemli hale getirmektedir. Bofl zaman etkinlik-
lerine kat›lman›n bireylere sa¤lad›¤› kiflisel yararlar›n yan› s›ra kimlik geliflimini, zi-
hinsel, fiziksel ve dil geliflimini destekledi¤i ve kötü, yanl›fl ya da anti sosyal davra-
n›fllar›n azalmas›na neden oldu¤u belirtilmektedir. Bofl zaman etkinliklerinin tüm bu
geliflmelere paralel olarak e¤lendirici bir ifllev de tafl›d›¤› dikkate al›nd›¤›nda (Seçgin,
1996; Shaw vd., 1996, 276; Nippold vd., 2005, 94), özellikle genç bir nüfus yo¤unlu¤u-
na sahip olan Türkiye’de, yeni nesillerin gerek bireysel, gerek toplumsal mutlulu¤a
ulaflabilmesi için zaman› verimli ve etkin bir flekilde kullanabilmeyi ö¤renmeleri bü-
yük önem tafl›maktad›r (Soyer, 1997; Süzer, 1997).  

Amerika’da zaman›n bofla ve kötüye kullan›lmas›n› önlemeyi ve olumlu bofl
zaman etkinliklerinin desteklenmesini amaçlayan yaflam boyu bilinçli zaman kulla-
n›m programlar›na kat›lan ö¤rencilerin, toplumsal olaylara karfl› daha duyarl› olduk-
lar›, karar verme, giriflimcilik, yeni ilgilere aç›k olma, spor ve do¤al temelli etkinlikle-
re kat›lma özeliklerinin bu programlara kat›lmayan ö¤rencilerden daha yüksek dü-
zeyde oldu¤u belirlenmifltir (Caldwell vd., 2004, 310).

Gençlerin bofl zamanlar›n› de¤erlendirmeleri ve rekreatif etkinliklere kat›-
l›mlar›, üniversite e¤itimleri s›ras›nda okullar›n kendilerine sundu¤u olanaklar
kapsam›nda yar› örgütlü bir flekilde gerçekleflmekte ve bu ba¤lamda üniversiteler
ö¤rencilerinin resmi e¤itimleri d›fl›nda kalan zamanlar›n› iyi bir flekilde de¤erlendi-
rebilmeleri için de yönlendirici rol üstlenebilmektedirler (Onat, 2001, 78; Balc›, 2003,
163).

Üniversitelerin, bu rolün sorumlulu¤unu alabilmesi ve bu konuda di¤er ku-
rumlarla iflbirli¤i halinde olabilmesi için bofl zaman kullan›m›na iliflkin programlar›-
n›n  ve buna iliflkin alt yap› olanaklar›n›n, ö¤rencilerin bu tür etkinliklere kat›lma flek-
li ve nedenlerinin belirlenmesi gereklidir. Bu nedenle çal›flmada, kiflilik geliflimlerinin
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büyük ölçüde biçimlendi¤i, yetiflkinlik modelinin kuruldu¤u bir geçifl dönemi olarak
görülen üniversite gençli¤inin bofl zamanlar›n› nas›l de¤erlendirdiklerine iliflkin sap-
tamalar yapmak ve Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulunda ö¤renim gö-
ren ö¤rencilerin bofl zamanlar›nda kimlerle beraber olduklar›n›, hangi tür etkinlikle-
re kat›ld›klar›n›, bofl zamanlar›n› de¤erlendirme durumlar›n›n devam ettikleri s›n›fa
göre de¤iflip de¤iflmedi¤ini belirlemek ve bu konuda kurumlara, e¤itimcilere ve ö¤-
rencilere yönelik öneriler sunmak amaçlanm›flt›r. 

MMaatteerryyaall  vvee  YYöönntteemm

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu ö¤rencilerinin bofl zamanla-
r›n› de¤erlendirme durumlar›n›  belirlemek amac›yla planlanan bu çal›flmaya 2003-
2004 ö¤retim y›l›nda Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okuluna devam eden
204 üniversite ö¤rencisi dahil edilmifltir. 

Araflt›rmada ö¤renciler ve aileleriyle ilgili genel bilgileri elde etmek amac›y-
la  araflt›rmac›lar taraf›ndan gelifltirilen “Genel Bilgi Formu” ile ö¤rencilerin bofl za-
man süreleri, kullan›m› ve tercihlerine iliflkin bilgileri kapsayan “Bofl Zamanlar› De-
¤erlendirme Anketi” kullan›lm›flt›r. Veri toplama süreci öncesinde haz›rlanan anket
formu 10 kiflilik bir gruba uygulanm›fl, ankette biçim ve içerik yönünden anlafl›lma-
yan sorular yeniden düzenlenerek ankete son flekli verilmifltir. Anket formlar› Ev
Ekonomisi Yüksek Okulu ö¤rencilerinden gönüllü olan ö¤rencilerin tamam›na uy-
gulanm›fl, ancak formlar›n eksik doldurulmas› nedeniyle 204 ö¤renciden elde edi-
len veriler de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Örnekleme dahil edilen ö¤rencilerden elde
edilen veriler SPSS paket program›nda analiz edilmifltir. Verilerin analizinde fre-
kans-yüzde de¤erleri kullan›lm›fl ve ö¤rencilerin bofl zamanlar›n› de¤erlendirme
durumlar›n›n devam ettikleri s›n›fa göre de¤iflip de¤iflmedi¤i Kay-Kare testi ile be-
lirlenmifltir. 

BBuullgguullaarr  vvee  TTaarrtt››flflmmaa

Üniversite ö¤rencilerinin bofl zaman aktiviteleri konusundaki tercihlerini be-
lirlemek amac›yla gerçeklefltirilen araflt›rma sonucunda, örnekleme al›nan ö¤rencile-
rin %34.3’ünün birinci s›n›fta, %24.5’inin ikinci s›n›fta, %23’ünün üçüncü s›n›fta ve
%18.2’sinin dördüncü s›n›fta oldu¤u; ö¤rencilerin % 96.1’inin k›z, %3.9’unun erkek
oldu¤u; %6.4’ünün 17-18 yafllar›nda olduklar›, %31.9’unun 19-20 yafllar aras›nda,
%47.1’inin 21-22 yafllar aras›nda ve %14.7’sinin 23 ve üzeri yafllarda olduklar› belir-
lenmifltir. Ö¤rencilerin anne ve babalar›n›n ö¤renim durumlar› incelendi¤inde, anne-
lerin %46.6’s›n›n okur-yazar ya da ilkokul mezunu olduklar›, babalar›n %55.9’unun
ise lise ya da üniversite mezunu olduklar› saptanm›flt›r. Anne ve babalar›n meslek da-
¤›l›mlar› incelendi¤inde, annelerin %79.9’unun ev han›m›, babalar›n  %58.3’ünün me-
mur oldu¤u ve ö¤rencilerin %54.9’unun ö¤renim yapt›klar› ilde ailesiyle birlikte,
%31.4’ünün yurtta ve %13.7’sinin bir ya da birkaç arkadafllar›yla birlikte kald›klar›
belirlenmifltir.
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Tablo 1.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Bofl Zamanlar›nda En S›k Yap-
t›klar› Etkinliklere Göre Da¤›l›mlar›

EEnn  SS››kk  YYaapp››llaann BBooflfl  ZZaammaann 11..SS››rraaddaa 22..SS››rraaddaa 33..SS››rraaddaa
EEttkkiinnlliikklleerrii NN %% NN %% NN %%

Müzik dinleme 96 47.1 65 31.9 42 20.6
Dinlenme 31 15.2 8 3.9 23 11.3
Kitap okuma 28 13.7 29 14.2 30 14.7
TV izleme 10 4.9 17 8.3 23 11.3
Ev ifli yapma 10 4.9 25 12.3 5 2.5
Sinema ve tiyatroya gitme 8 3.9 28 13.7 25 12.3
Oyun, gezi vb. faaliyetlere kat›lma 7 3.4 19 9.3 23 11.3
Spor yapma 6 2.9 6 2.9 8 3.9
Di¤er 8 3.9 7 3.4 15 7.4
Toplam 204 100.00 204 100.0 204 100.0

Tablo 1’de Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okuluna devam eden
ö¤rencilerin bofl zamanlar›nda ilk tercihlerinin neler oldu¤u incelendi¤inde, ö¤renci-
lerin %47.1’inin müzik dinledi¤i, %15.2’sinin dinlenmeye zaman ay›rd›¤›, %13.7’sinin
kitap okudu¤u, %4.9’unun televizyon izledi¤i ya da ev ifli yapt›¤›, di¤er ö¤rencilerin
ise sinema, oyun, spor gibi etkinliklere zaman ay›rd›klar› görülmektedir.

Tablodan da anlafl›laca¤› gibi ö¤rencilerin ço¤unlu¤u tercihlerini pasif etkin-
liklerden yana kullanm›fllard›r. Üniversite ö¤rencileriyle yap›lan benzer bir araflt›r-
mada da, ö¤rencilerin bofl zamanlar›n› daha çok pasif etkinliklerle de¤erlendirdikleri
ortaya konmufl ve ö¤rencilerin en yüksek oranda tercih ettikleri etkinlik türünün bi-
rinci s›rada kitap okumak, ikinci s›rada müzik dinlemek oldu¤u belirlenmifltir (Süzer,
1997). Elde edilen sonuçlara göre pasif etkinlikler gençlerin daha çok ilgisini çekmek-
tedir. Toplumun aktif etkinlikler konusunda yeterli bilgiye sahip olmamas› ya da ola-
naklar›n k›s›tl› olmas›n›n bu sonuçlarda etkili oldu¤u düflünülebilir.  

Tablo 2.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Bofl Zamanlar›n› Geçirmek ‹s-
tedikleri Mekanlara Göre Da¤›l›mlar›

BBooflfl  ZZaammaann  GGeeççiirriillmmeekk  ‹‹sstteenneenn
MMeekkaannllaarr NN %%

Aç›k hava (park, bahçe) 94 46.1
Kafe, bar, disko,oyun salonu vb. 53 26.0
Arkadafl evi 32 15.7
Kendi evi 14 6.9
Yurt 11 5.4
Toplam 204 100.0

Tablo 2’ye göre ö¤rencilerin %46.1’i bofl zamanlar›n› aç›k havada, %26’s› ka-
fe, disko, bar, oyun salonunda, %15.7’si arkadafl evinde, %6.9’u kendi evinde ve
%5.4’ü kald›klar› yurtlarda geçirmek istediklerini belirtmifllerdir. Ö¤rencilerin bofl
zamanlar› için tercih ettikleri mekanlar kadar bu mekanlarda neler yapt›klar› da bü-
yük önem tafl›maktad›r. Elbette ki bir ö¤rencinin aç›k havada spor yapmas›, kitap
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okumas› ya da sadece bankta oturmas› mümkündür. Burada önemli olan ö¤renci-
nin gerçekten kendine ay›rd›¤› bu zaman› e¤lenceli ve yararl› bir flekilde de¤erlen-
dirmesidir. 

Tercihlerde son s›rada yurdun yer almas›nda, ö¤rencilerin %31.4’ünün yurtta
kalmas›n›n ve bofl zaman kullan›m› konusunda yurtlarda ö¤rencilere yeterli imkan-
lar›n sunulmamas›n›n etkili oldu¤u söylenebilir. Bofl zamanlar›n de¤erlendirilmesi
konusunda yap›lan benzer bir  araflt›rmada da, yurtlarda kalan ö¤rencilere yeterli
rekreaktif ortamlar›n sunulmad›¤›, personelin bofl zamanlar konusunda ilgisiz kald›-
¤› ve rekreasyon ihtiyac›n›n genelde özel sektör taraf›ndan giderildi¤i belirlenmifltir
(Arslan,1996). Bu nedenlerden dolay› bofl zamanlar›n de¤erlendirilmesinde yurtlar›n
tercih edilmedi¤i söylenebilir.

Tablo 3.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Haftal›k Bofl Zaman Süreleri-
nin    Devam Ettikleri S›n›fa Göre   Da¤›l›mlar› ve Kay-Kare Testi Sonuçlar›

HHaaffttaall››kk BBooflfl  SSüürree 11..SS››nn››ff 22..SS››nn››ff 33..SS››nn››ff 44..SS››nn››ff TTooppllaamm

NN %% NN %% NN %% NN %% NN %%

Bofl zaman› yok 8 11.4 3 6.0 2 4.3 3 8.1 16 7.8
2-3 saat 26 37.1 12 24.0 2 4.3 7 18.9 47 23.0
4-5 saat 12 17.1 12 24.0 12 25.5 7 18.9 43 21.1
6-7 saat 16 22.9 12 24.0 19 40.4 16 43.2 63 30.9
10 saat ve üzeri 8 11.4 11 22.0 12 25.5 4 10.8 35 17.2
Toplam 70 100.0 50 100.0 47 100.0 37 100.0 204 100.0

X2=27.169       sd=8       p=.007

Tablo 3’te ö¤rencilerin ders ve çal›flma süreleri d›fl›nda kalan haftal›k bofl za-
manlar› incelendi¤inde, birinci s›n›f ö¤rencilerin %37.1’inin ve ikinci s›n›f ö¤renci-
lerin %24’ünün haftal›k iki-üç saat, üçüncü s›n›f ö¤rencilerin %40.4’ünün ve dör-
düncü s›n›f ö¤rencilerin %43.2’sinin ise haftal›k alt›-yedi saat bofl zamanlar› oldu¤u
görülmektedir. Bofl zaman›m yok ya da az diyen grupta birinci s›n›flar›n oran›n›n
çok olmas› dikkati çekmektedir. Ö¤rencilerin bofl zaman sürelerine iliflkin görüflleri
üzerinde devam ettikleri s›n›f›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u bulunmufltur
[X2 

(8) =27.169, p<.01].

Bu bulgular, birinci s›n›f d›fl›ndaki tüm s›n›flarda haftal›k bofl zaman›n daha
çok oldu¤una iflaret etmektedir. Üniversiteye yeni bafllaman›n ve derslere uyum sa¤-
lama çabalar›n›n birinci s›n›f ö¤rencilerin bofl zaman durumlar›na etki etti¤i ve dola-
y›s›yla zaman›n büyük bölümünün çal›flmaya ya da derslerle ilgili etkinliklere ayr›l-
d›¤› söylenebilir. Genel toplama bak›ld›¤›nda, örnekleme dahil edilen ö¤rencilerin
çok küçük bir bölümünün bofl zaman›m yok dedi¤i görülmektedir. Bu durum her s›-
n›ftan ö¤rencinin sahip oldu¤u bofl zamanlar›n kendisi ve toplum ad›na yararl›, e¤-
lenceli, okul ve ifl yaflam›nda motivasyonunu art›r›c› flekilde de¤erlendirilebilmesinin
gereklili¤ini ortaya koymaktad›r. Soyer (1997) üniversite ö¤rencilerinin bofl zaman
al›flkanl›klar›n› inceledi¤i araflt›rma sonucunda, ö¤rencilerin %61.4’ünün bofl zaman
faaliyetleri için günlük ay›rd›klar› sürenin 0-3 saat aras›nda oldu¤unu belirtirken,
Ekici (1997) taraf›ndan yap›lan benzer bir araflt›rmada da bu sürenin %70.8 oran›nda
0-4 saat aras›nda oldu¤u saptanm›flt›r. Bu araflt›rmalar›n sonuçlar› Ankara Üniversi-
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tesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu ö¤rencilerinin bofl zamanlar›n›n daha k›s›tl› oldu¤u-
nu göstermektedir. Yo¤un ders programlar›n›n ve özelliklede uygulamal› derslerin
çok olmas›n›n bu sonuçlarda etkili oldu¤u düflünülebilir. Bu ö¤rencilerin bofl zaman-
lar›n›n farkl› üniversitelerdeki ö¤rencilere göre daha az olmas›na ra¤men, bu sürele-
rin olumlu yönde de¤erlendirilmesi, rekreaktif faaliyetlere kat›l›nmas› ve bu konuda
çok iyi bir flekilde yönlendirilmeleri onlar›n kiflilik geliflimleri ve olgunlaflmalar› aç›-
s›ndan çok önemlidir.

Çal›flan bireylerin örneklemi oluflturdu¤u farkl› bir çal›flmada da bir kurumda
çal›flan personelin büyük bir ço¤unlu¤unun günde üç-dört saatlik bir bofl zamanlar›
oldu¤u halde bofl zaman etkinliklerine genellikle haftada bir gün kat›ld›klar›, kurum-
daki bofl zaman etkinliklerine yönelik tesislerin nicelik ve nitelik bak›m›ndan yetersiz
oldu¤unu belirttikleri ve imkan tan›nd›¤›nda (tesis ve zaman aç›s›ndan) daha çok bofl
zaman de¤erlendirmeye yönelik faaliyetlere kat›lacaklar› yolunda görüfl bildirdikleri
tespit edilmifltir (Yetifl, 2000).

Tablo 4.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Bofl Zamanlar›n› Kiminle Ge-
çirmek ‹stediklerine ‹liflkin Görüfllerinin Devam Ettikleri S›n›fa Göre   Da¤›l›mlar› ve
Kay-Kare Testi Sonuçlar› 

BBooflfl  ZZaammaann  ‹‹ççiinn 11..SS››nn››ff 22..SS››nn››ff 33..SS››nn››ff 44..SS››nn››ff TTooppllaamm
KKiimmiinn TTeerrcciihh  EEddiillddii¤¤ii NN %% NN %% NN %% NN %% NN %%

Arkadafl›mla 27 38.6 19 38.0 13 27.7 11 29.7 70 34.3
Arkadafl grubuyla 28 40.0 24 48.0 17 36.2 16 43.2 85 41.7
Ailemle 5 7.1 4 8.0 11 23.4 6 16.2 26 12.7
Yaln›z bafl›ma 10 14.3 3 6.0 6 12.8 4 10.8 23 11.3
Toplam 70 100.0 50 100.0 47 100.0 37 100.0 204 100.0

X2=11.335       Sd= 7        p=.253

Tablo 4’te, bütün s›n›flardaki ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun (1.s›n›f %40, 2.s›n›f
%48, 3.s›n›f %36.2, 4.s›n›f %43.2) bofl zamanlar›nda arkadafl gruplar›yla birlikte olmak
istedikleri ve bu süreyi ailesiyle ya da yaln›z geçirmek isteyenlerin ise çok küçük bir
grubu oluflturdu¤u görülmektedir. Elde edilen sonuçta, üniversite ö¤rencilerinin bofl
zamanlar›n› de¤erlendirmelerinde arkadafl ve arkadafl grubunun önemli oldu¤u gö-
rülmektedir. Süzer’in (1997) yapt›¤› araflt›rmada da üniversite ö¤rencilerinin bofl za-
manlar›n› daha çok arkadafl gruplar›yla beraber geçirmeyi tercih ettikleri saptanm›fl-
t›r. Ö¤rencilerin bofl zamanlar›n› geçirmek istedi¤i kiflilere yönelik tercihleri üzerinde
devam ettikleri s›n›f›n etkili olmad›¤› belirlenmifltir [X2

(7) =11.335, p>.05]. Di¤er bir
anlat›mla ö¤rencilerin hangi s›n›fta olurlarsa olsun tercihlerinin benzer oldu¤u sap-
tanm›flt›r.
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Tablo 5.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Bofl Zaman Etkinlikleri ‹çin Ay-
l›k Harcad›klar› Para Miktar›na ‹liflkin Görüfllerinin Devam Ettikleri S›n›fa Göre Da-
¤›l›mlar› ve Kay-Kare Testi Sonuçlar› 

HHaarrccaannaann PPaarraa 11..SS››nn››ff 22..SS››nn››ff 33..SS››nn››ff 44..SS››nn››ff TTooppllaamm
NN %% NN %% NN %% NN %% NN %%

50 YTL ve alt› 46 65.7 31 62.0 32 68.1 29 78.4 138 67.6
51-100 YTL 16 22.9 12 24.0 9 19.1 4 10.8 41 20.1
101 YTL ve üzeri 8 11.4 7 14.0 6 12.8 4 10.8 25 12.3
Toplam 70 100.0 50 100.0 47 100.0 37 100.0 204 100.0

X2=3.395       Sd= 6        p=.758

Tablo 5 incelendi¤inde, ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun (1.s›n›f %65.7, 2.s›n›f %62,
3.s›n›f %68.1, 4.s›n›f %78.4) bofl zaman etkinlikleri için ayl›k 50 YTL ve alt›nda para
ay›rabildikleri görülmektedir. Ö¤rencilerin bofl zaman etkinlikleri için ay›rd›klar› pa-
ra miktar› üzerinde devam ettikleri s›n›f›n etkili olmad›¤› belirlenmifltir [X2

(6) =3.395,
p>.05]. Örnekleme dahil edilen ö¤rencilerin babalar›n›n ço¤unlu¤unun (%58.3)  me-
mur olmas›n›n, bofl zaman etkinlikleri için ayr›lan para miktar› üzerinde etkili oldu-
¤u düflünülebilir. 

Tablo 6.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Bofl Zamanlar›nda Kurs, Kon-
ferans ve Seminerlere Zaman Ay›rmalar›na ‹liflkin Görüfllerinin Devam Ettikleri S›n›-
fa Göre Da¤›l›mlar› ve Kay-Kare Testi Sonuçlar› 

KKuurrss,,KKoonn..vvee SSeemm.. 11..SS››nn››ff 22..SS››nn››ff 33..SS››nn››ff 44..SS››nn››ff TTooppllaamm
ZZaammaann AAyy››rrmmaa NN %% NN %% NN %% NN %% NN %%

Her zaman 9 12.9 5 10.0 6 12.8 9 24.3 29 14.2
Bazen 48 68.6 38 76.0 35 74.5 25 67.6 146 71.6
Hiçbir zaman 13 18.6 7 14.0 6 12.8 3 8.1 29 14.2
Toplam 70 100.0 50 100.0 47 100.0 37 100.0 204 100.0

X2=5.784       sd= 6        p=.448

Tablo 6’ya göre ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u (1.s›n›f %68.6, 2.s›n›f %76, 3.s›-
n›f %74.5, 4.s›n›f %67.6) kurs, konferans ve seminerlere bazen kat›ld›klar›n› belirtmifl-
lerdir. Bu tür etkinliklere hiç zaman ay›rm›yorum diyenlerin oran›n›n ise birinci s›n›f-
larda (%18.6) di¤er s›n›flardan daha yo¤un oldu¤u gözlenmektedir. Ö¤rencilerin
kurs, konferans ve seminerlere zaman ay›rma durumlar› üzerinde devam ettikleri s›-
n›f›n etkili olmad›¤› bulunmufltur [X2

(6) =5.784, p>.05]. Bu bulgular Tablo 3’teki bul-
gularla birlikte de¤erlendirildi¤inde, birinci s›n›f ö¤rencilerin bofl zamanlar›n›n di¤er
s›n›flara göre daha k›s›tl› olmas›n›n ve üniversite yaflam›na, hatta yeni bir flehre uyum
sa¤lama güçlüklerinin birinci s›n›f ö¤rencilerinin kurs, konferans ve seminerlere da-
ha az kat›lmalar›na neden oldu¤u söylenebilir.
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Tablo 7.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Üniversitelerinde Bofl Zaman
De¤erlendirmeye Yard›mc› Olacak ‹mkanlar›n Olup Olmad›¤›na ‹liflkin Görüfllerinin
Devam Ettikleri S›n›fa Göre Da¤›l›mlar› ve Kay-Kare Testi Sonuçlar› 

ÜÜnnii..BBooflfl  ZZaamm..DDee¤¤.. 11..SS››nn››ff 22..SS››nn››ff 33..SS››nn››ff 44..SS››nn››ff TTooppllaamm
‹‹mmkkaannllaarr››  VVaarr  mm››?? NN %% NN %% NN %% NN %% NN %%

Evet 19 27.1 14 28.0 17 36.2 17 45.9 67 32.8
Hay›r 42 60.0 22 44.0 26 55.3 16 43.2 106 52.0
Haberim yok 9 12.9 14 28.0 4 8.5 4 10.8 31 15.2
Toplam 70 100.0 50 100.0 47 100.0 37 100.0 204 100.0

X2=12.763      sd= 6        p=.047

Tablo 7 incelendi¤inde örnekleme dahil edilen ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u-
nun (1.s›n›f %60, 2.s›n›f %44, 3.s›n›f %55.3, 4.s›n›f %43.2) üniversitelerinde bofl zaman-
lar›n› de¤erlendirmeye yard›mc› olacak imkanlar›n olmad›¤›n› belirttikleri görülmek-
tedir. S›n›f ay›rt etmeksizin genel sonuçlara bak›ld›¤›nda da sadece ö¤rencilerin
%32.8’i üniversitelerinde bu tür imkanlar›n oldu¤unu, geri kalan bölüm ise böyle im-
kanlar›n olmad›¤›n› ya da habersiz olduklar›n› belirtmifllerdir. Ankara Üniversitesi-
nin yerleflim düzeninin da¤›n›k olmas›n›n ve baz› imkanlardan ö¤rencilerin yeterin-
ce yararlanamamas›n›n bu sonuçta etkili oldu¤u düflünülenilir. Ö¤rencilerin üniver-
sitelerinde bofl zamanlar›n› de¤erlendirmeye yard›mc› olacak imkanlar›n olup olma-
d›¤›na iliflkin görüflleri üzerinde devam ettikleri s›n›f›n etkili oldu¤u belirlenmifltir
[X2

(6)=12.763, p<.05].

Tablo 8.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Üniversitelerinden ‹stedikleri
Bofl Zaman De¤erlendirme Etkinliklerine ‹liflkin Görüfllerinin Devam Ettikleri S›n›fa
Göre Da¤›l›mlar› ve Kay-Kare Testi Sonuçlar› 

‹‹sstteenneenn  BBooflfl  ZZaammaann 11..SS››nn››ff 22..SS››nn››ff 33..SS››nn››ff 44..SS››nn››ff TTooppllaamm
EEttkkiinnlliikklleerrii NN %% NN %% NN %% NN %% NN %%

Beceri ve meslek 
kazand›r›c› kurslar 25 35.7 10 20.0 9 19.1 14 37.8 58 28.4
Hobi kulüpleri 20 28.6 20 40.0 14 29.8 13 35.1 67 32.8
Sportif etkinlikler 11 15.7 11 22.0 8 17.0 2 5.4 32 15.7
Sergi, konferans vb. 9 12.9 6 12.0 8 17.0 8 21.6 31 15.2
Di¤er 5 7.1 3 6.0 8 17.0 - - 16 7.8
Toplam 70 100.0 50 100.0 47 100.0 37 100.0 204 100.0

X2=20.217       Sd=8        p=.063

Tablo 8’e göre, birinci (%35.7) ve dördüncü (%37.8) s›n›ftaki ö¤rencilerin ço-
¤unlu¤u üniversite yönetiminden beceri ve meslek kazand›r›c› kurslar›n aç›lmas›n›;
iki (%40) ve üçüncü (%29.8) s›n›flar›n  ço¤unlu¤u ise hobi kulüplerinin aç›lmas›n› is-
temifllerdir. Ö¤rencilerin üniversitelerinden istedikleri bofl zaman de¤erlendirme et-
kinliklerine iliflkin görüflleri üzerinde devam ettikleri s›n›f›n etkili olmad›¤› belirlen-
mifltir [X2 

(8) =20.217, p>.05].
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Özellikle dördüncü s›n›f ö¤rencilerinin birinci s›rada beceri ve meslek kazan-
d›r›c› kurslar aç›lmas›n› istemelerinin mezuniyet sonras›na iliflkin kayg›lar tafl›mala-
r›yla iliflkili olabilece¤i düflünülmektedir. Tüm s›n›flarda bu kurslar›n ve hobi kulüp-
lerinin üst s›ralarda tercih edilmesi konusunda, ö¤rencilerin bofl zamanlar›n› bireysel
geliflmeye yönelik etkinliklerle geçirmek istedikleri ve bunun gelece¤e yönelik bir ya-
t›r›m oldu¤unu düflündükleri söylenebilir.

Tablo 9.Araflt›rmaya Dahil Edilen Ö¤rencilerin Bofl Zaman De¤erlendirme Fa-
aliyetlerinin Yararlar›na ‹liflkin Görüfllerinin Devam Ettikleri S›n›fa Göre Da¤›l›mlar›
ve Kay-Kare Testi Sonuçlar› 

YYaarraarr 11..SS››nn››ff 22..SS››nn››ff 33..SS››nn››ff 44..SS››nn››ff TTooppllaamm
NN %% NN %% NN %% NN %% NN %%

Her zaman 9 12.9 5 10.0 6 12.8 9 24.3 29 14.2
Statü kaz.ve çevremi 
gelifltiriyor 19 27.1 6 12.0 6 12.8 11 29.7 42 20.6
Topluma uyumu 
kolaylaflt›r›yor 9 12.9 7 14.0 3 6.4 4 10.8 23 11.3
Yaflam tecrübesi 
kazand›r›yor 12 17.1 13 26.0 12 25.5 8 21.6 45 22.1
Bilgi ve yetenekleri 
gelifltiriyor 25 35.7 15 30.0 16 34.0 10 27.0 66 32.4
Di¤er 5 7.1 9 18.0 10 21.3 4 10.8 28 13.7
Toplam 70 100.0 50 100.0 47 100.0 37 100.0 204 100.0

X2=14.772       Sd= 8        p=.254

Tablo 9’da ö¤rencilerin bofl zaman etkinliklerinin yararlar›na iliflkin görüflleri
incelendi¤inde, birinci s›n›flar›n %35.7, ikinci s›n›flar›n %30, üçüncü s›n›flar›n %34 ve
dördüncü s›n›flar›n %27’si bofl zaman etkinliklerinin bilgi ve yetenekleri gelifltirmede
etkili oldu¤unu belirtmifllerdir. Bofl zaman etkinliklerinin yararlar› konusunda en az
benimsenen görüflün ise tüm s›n›flarda “topluma uyumu kolaylaflt›r›yor” tercihinin
oldu¤u belirlenmifltir. Ö¤rencilerin bofl zaman etkinliklerinin yararlar› konusundaki
tercihleri üzerinde devam ettikleri s›n›f›n etkili olmad›¤› saptanm›flt›r [X2 

(8) =14.772,
p>.05].

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu ö¤rencilerinin bofl zaman ak-
tiviteleri konusundaki tercihlerini belirlemek amac›yla yap›lan araflt›rmada; ö¤renci-
lerin bofl zamanlar›nda en çok yapmak istedikleri etkinli¤in müzik dinlemek oldu¤u
ve bunu s›ras›yla dinlenme ve kitap okuma iste¤inin takip etti¤i; ö¤rencilerin ço¤un-
lu¤unun bofl zamanlar›n› park, bahçe gibi aç›k hava mekanlar›nda geçirmek istedik-
leri belirlenmifltir.

Ö¤rencilerin haftal›k bofl zaman süreleri incelendi¤inde üç ve dördüncü s›n›f
ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun alt›-yedi saat bofl zamanlar› oldu¤u, buna karfl›n di¤er s›-
n›flarda bu sürenin daha da k›sald›¤›;  ö¤rencilerin bofl zamanlar›nda ço¤unlukla ar-
kadafl gruplar›yla birlikte olmak istedikleri ve tüm s›n›flar›n bofl zamanlar› için ço-
¤unlukla 50 YTL ve daha az miktarda para ay›rabildikleri saptanm›flt›r. Yine tüm s›-
n›flardaki ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun kurs, konferans ve seminer gibi toplant›lara ba-
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zen ya da her zaman kat›ld›klar›; ö¤renim gördükleri üniversitenin bofl zamanlar›n
de¤erlendirmeye yard›mc› olacak imkanlar›n›n yetersiz oldu¤unu ya da bu imkanlar-
dan haberdar olmad›klar›n›; üniversite yönetiminden en çok beceri ve meslek kazan-
d›r›c› kurslar› düzenlemesini istedikleri ve ö¤rencilerin bofl zaman faaliyetlerinin
özellikle bilgi ve yeteneklerini gelifltirdi¤ini düflündükleri saptanm›flt›r.

Bofl zamanlar› de¤erlendirme tutum ve davran›fllar›n› gelifltirmede üniversite-
lerin sorumlulu¤u büyüktür. Sadece üniversiteler de¤il tüm e¤itim kurumlar› bu so-
rumlulu¤u imkanlar› ölçüsünde yerine getirmelidir. Ancak bu ve benzeri araflt›rma
sonuçlar› bofl zamanlar›n amac›na uygun olarak de¤erlendirilmesinde daha etkili
planlamalar›n ve uygulamalar›n yap›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Bu ba¤lamda üni-
versite gençli¤ini içinde bar›nd›ran kurumlara ve ö¤rencilere flu önerileri sunmak
mümkündür.

• Öncelikle bu çal›flma ›fl›¤›nda üniversitedeki her bölümün kendi bünyesin-
de ö¤rencilerin rekreasyon etkinliklerine kat›l›mlar›n› nicelik ve nitelik olarak incele-
meleri ve bu araflt›rmalardan elde edilecek bilgiler do¤rultusunda daha gerçekçi
planlamalar yapmalar› yararl› olacakt›r. Yine bu çal›flmalarda özellikle bulunulan ilin,
çevresel flartlar›n ve ailelerin sosyo-kültürel flartlar›n›n etkili bir flekilde de¤erlendiril-
mesi büyük önem tafl›maktad›r. 

• Ö¤rencilerin rekreaktif etkinliklere dahil olmalar›na yönelik organizasyonla-
r›n yap›lmas›nda en büyük sorumluluk elbette ki üniversite yönetimlerine düflmekte-
dir. Ancak üniversite yönetimlerinin di¤er görev ve sorumluluklar›n›n a¤›rl›¤› da dü-
flünüldü¤ünde bu tür etkinliklerde ki rollerin di¤er resmi ve özel kurumlarla payla-
fl›lmas›n›n gereklili¤i ortaya ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda farkl› ülkelerdeki üniversite
yönetimleriyle iflbirli¤inin yap›lmas› da ö¤rencilere daha evrensel bir bak›fl aç›s› ka-
zand›rmada etkili olacakt›r. 

• Ö¤rencilerin sahip olduklar› enerjiyi bofl zamanlar›nda olumlu yönde harca-
yabilecekleri ortamlar›n oluflturulmas›nda bilinçli politikalar gelifltirecek üniversite
yönetimlerinin, öncelikle en alt kadrodan en üst kadroya kadar tüm personeli  bu ko-
nuda e¤itmesi ve ayr›ca personelinde bu konudaki ihtiyaçlar›n› giderebilecek çevre
koflullar›n› haz›rlamas› gerekmektedir. Bu konuda ö¤retim elemanlar›ndan ve ö¤ren-
cilerden oluflacak üst düzeyde bir komisyonun kurulmas› ve üniversitelerin her biri-
minde oluflturulacak komisyonlar›n iflbirli¤i halinde çal›flmalar›n› yürütmesi yararl›
olacakt›r. 
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This research has been conducted in order to determine the choice of the
students of School of Home Economics, Ankara University to spend their free
time activities and to evaluate whether the class is efficient to spend their free
time. 204 students of the School of Home Economics, Ankara University consti-
tute the sample to this research. In the research a “General Form of Information”
developed by the researchers in order to obtain the general information in rela-
tion to the students and their families and a poll on the topic how do you spend
your free time has been used which encompass the information on free time, it’s
use and the choices that have been made. The Test Kay-Kare has been used in
order to determine the effectiveness of the class when students spent their free
time. The result of this research has been based on the opinions whether there
are supportive possibilities on spending student’s free time and it has showed
that the class that  they are in is a determinant factor. 
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