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  I.BÖLÜM: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VE ANTROPOLOJİ’NİN 

TARİHÇESİ 

 Bu bölümde İstanbul Üniversitesi ve antropolojinin tarihçesinin yanı sıra 

antropolojinin kapsamı ve alt dalları yer alacaktır. 

 

1.1.  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN TARİHÇESİ 

 

Bizans ve Osmanlı geleneklerinin birlikte incelenebileceği görüşünde olan 

Alman Hukuk Tarihçisi Richard Honig, İstanbul Üniversitesi tarihini 1 Mart 321’e 

götürmektedir. Bugünkü Merkez Bina’nın bulunduğu tepede kurulan, Roma 

Üniversiteleriyle eşdeğer; tıp, hukuk, felsefe ve edebiyat fakültelerinden oluşan bu 

üniversitenin aslında İstanbul’da üniversitenin başlangıcı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmed 1453 yılında İstanbul’un fethini 

gerçekleştirmiştir. Ortaçağın sonu Yeniçağın başlangıcı olarak da nitelendirilen bu 

sürecin ardından, Fatih Sultan Mehmed adına yaptırılan bir cami ve ona bağlı 

külliyenin, Batı’daki çağdaşları gibi dini eğitime dayalı medreseleri kurulmuştur. Bu 

yükseköğretim niteliğindeki eğitim kurumları kısaca Fatih Medreseleri olarak 

adlandırılmıştır Bu medreselerde felsefe, coğrafya ve bazı tabiat bilimleri eğitimi 

verilirken, külliyenin içinde bulunan hastanede de uygulamalı dersler 
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verilmekteydi.(http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/20.05.2013). İstanbul Üniversitesi, 

Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerinin devamı kabul 

edilmektedir.  

Cumhuriyet 10. yılını kutlarken 1 Kasım 1933’te İstanbul Üniversitesi "ilk ve 

tek" üniversite olarak eğitime başlamıştır. Bu reformla 1933’te adı İstanbul 

Üniversitesi olarak değişmiş ve o zamanın tek üniversitesi olarak Atatürk’ün 

dikkatini üzerinde topladığı kurumların başında gelmiştir. (Fotoğraf 1) 

Bu yıllarda İstanbul Üniversitesi, Almanya’dan kaçmak zorunda kalan 

yabancı bilim adamlarına kucak açmış ve onları öğretim üyesi kadrolarına katmıştır. 

Bu yaklaşımıyla İstanbul Üniversitesi, hem yansız bir bilimselliğin örneği olmuş hem 

de modern anlamda bir üniversite olma çabalarını hızlandırmıştır. 

(www.istanbul.edu.tr/20.05.2013) 

2011 yılında, "Dünyanın en iyi 500 üniversitesi" sıralamasına Türkiye'den 

giren tek üniversitededir ve dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında 2006'dan beri 

yer almaktadır. Üniversite, aynı zamanda  Asya Pasifik bölgesinin en iyi 100 

üniversitesi arasındadır. 

İstanbul Üniversitesi'nin simgesi olan "yılanlı amblem" 1243 tarihli Selçuklu 

Şifa Yurdu motiflerinden esinlenilerek Prof. Süheyl Ünver tarafından es 

tasarlanmıştır. (http://tr.wikipedia.org/ 20.05.2013) 

Atatürk’ün ilgisi İstanbul Üniversitesi’nin üzerinden hiç eksilmemiştir. 

Atatürk, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nin sürekli bir okuru olmuş, ödünç kitap 

alarak kütüphane arşivinden yararlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk, 

Yıldız Sarayı’ndaki kitapları bilimin hizmetine sunmak için Darül Fünûn’a 

göndermiş ve böylece birçok nadir kitabı bünyesinde bulunduran İstanbul 

Üniversitesi Kütüphanesi oluşturulmuştur. 

http://www.istanbul.edu.tr/iletisim
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sahn-%C4%B1_Seman
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyan%C4%B1n_en_iyi_500_%C3%BCniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pasifik
http://tr.wikipedia.org/
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Atatürk, daha sonra İstanbul’da bulunduğu sıralarda, İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi’nden lüzumlu gördüğü kitapları isteterek okumaya devam etmiştir. 

Tarihten edebiyata, sosyolojiden siyasete birçok tür ve konudaki kitap, İstanbul 

Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde korunarak, araştırmacıların hizmetine 

sunulmaktaydı. Anıtkabir’deki kütüphanesinde sergilenen kitaplar gibi, Atatürk'ün 

okurken kenarına notlar aldığı ya da kimi satırların altını çizdiği ve düşüncelerini 

yazdığı kitaplar artık herkesin ulaşabileceği bir ortamdadır 

(www.stargazete.com/20.03.2013). 

İstanbul Üniversitesi;20 fakülte,3 yüksekokul,6 meslek yüksekokulu ve 3 

bölümden oluşmaktadır. 

Bünyesinde yer alan fakülteler;  İstanbul Tıp Fakültesi, Hukuk 

Fakültesi, Edebiyat Fakültesi,  Fen Fakültesi, İktisat Fakültesi, Orman 

Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 

Mühendislik Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim 

Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim 

Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Florence 

Nightingale Hemşirelik Fakültesidir. 

12 Kampüsü bulunan üniversitemizde yaklaşık olarak toplam 88500 öğrenci 

bulunmaktadır. 

İstanbul Üniversitesi, uzun ve köklü tarihi boyunca olduğu gibi bugün de pek 

çok bilimsel başarıya imza atmakta, “Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü” sloganıyla  

ülkemizin dünya çapında bilimsel başarılarına katkıda bulunmaktadır.İstanbul 

Üniversitesi mezunları toplumun her kademesinde söz sahibi olmakta, önemli 

görevler üstlenerek ülkemize hizmet sunmaktadır.(www.istanbul.edu.tr /20.05.2013) 

 

http://www.stargazete.com/sanat/ataturkun-kitapligi-sanal-ortamda/haber-612836
http://www.istanbul.edu.tr/itf/
http://www.istanbul.edu.tr/hukuk
http://www.istanbul.edu.tr/hukuk
http://edebiyat.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/fen/
http://www.istanbul.edu.tr/iktisat/
http://www.orman.istanbul.edu.tr/
http://www.orman.istanbul.edu.tr/
http://eczacilik.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/dishekimligi/
http://www.ctf.istanbul.edu.tr/
http://www.muh.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/fakulteler/veteriner/
http://www.istanbul.edu.tr/siyasal/
http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/
http://www.istanbul.edu.tr/iletisim/
http://suurunleri.istanbul.edu.tr/
http://ilahiyat.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/hay/
http://www.istanbul.edu.tr/hay/
http://www.sabif.net/
http://auzef.istanbul.edu.tr/
http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/
http://www.istanbul.edu.tr/yuksekokullar/floren/
http://www.istanbul.edu.tr/
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1.2. ANTROPOLOJİ’NİN TARİHÇESİ 

 

  Kurumsal olarak, antropoloji 17., 18., 19. ve 20. yüzyıldaki Avrupa 

kolonizasyonu sırasında doğal tarihin (natural history, zaman zaman doğa tarihi) 

gelişmesiyle ortaya çıkmış, gelişmiştir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Antropoloji/ 

20.05.2013) 

 Antropoloji kelime yapısı olarak iki Yunanca kelimenin birleşimidir. İnsan 

anlamına gelen Anthropos ile düzenli bilgi anlamında olan logos. Böylece kelime 

anlamı olarak antropoloji, insanla ilgili düzenli bilgi anlamındadır. Antropoloji birey 

olarak insanla ilgilenmez. İlgisi grup içinde yaşayan insan ve bu insanın yaptıkları ve 

davranışlarıdır. (Saran,1993:21)  

 Antropolojinin tanımlarında bir tanesi de antropologların sahada yaptıklarıdır. 

Bir antropolog antropoloğun ayakkabıları çamurlu olmalıdır demiştir. Bu bilim dalını 

diğerlerinden ayıran en önemli özellik saha çalışmalarına (alan araştırması) verdiği 

önemdir. 

 Antropologlar ırk gözetmeksizin tüm toplumları kültürleri, insan kalıntılarını 

ve fiziksel, biyolojik yapılarını incelemektedirler. İnsanın iskelet, kafatası gibi fiziki 

yapısını araştıran antropoloji, insanlık tarihinin en eski dönemlerinin 

aydınlatılmasına yardımcı olmaktadır. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Antropoloji/ 

20.05.2013). 

Antropolojinin üzerinde durduğu ve halen günümüzde geçerliliğini koruyan 

bazı sorular bulunmaktadır: 

1-) İnsanlar ve toplumlar neden birbirlerine benziyor ? 

2-) İnsanlar ve toplumlar neden birbirlerine benzemiyor ? 

3-) İnsanlar ve toplumlar neden ya da nasıl değişiyor ? 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fal_tarih
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antropoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antropoloji/
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Bu üç soru, antropolojinin bugün de geçerli olan temel sorunlarıdır. Ancak bu 

sorulara verilecek olan cevaplar günden güne değişmekte ve gelişmektedir. Yaşanan 

sosyo – kültürel değişme, toplumun kendi iç dinamiğindeki etkileşimlerin bir sonucu 

olabileceği gibi, dıştan gelen etkilerin bir ürünü, daha doğrusu iç ve dış dinamiğin bir 

bileşkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Doğa nasıl biyolojik evrimin en zengin bilgi 

arşivini içinde bulunduruyorsa, kültürde sosyal değişmenin en güvenilir belgelerini 

elinde saklamaktadır. (Güvenç 1994:38) İlkel olsun, gelişmiş olsun hiçbir toplum 

durgun hareketsiz ve statik olarak nitelendirilemez. Her toplumda sürekli bir 

dinamizm, bir değişme görülür. İlkel toplumlar bile yavaşta olsa değişmektedir. 

Çağımız hızlı kültür değişmesi çağı olup, dünya kültürleri sürekli olarak değişmeye 

uğramaktadır. Fakat bu tür değişmelerin hızı farklı zamanlarda ve farklı yerlerde 

değişiklik göstermektedir. Antropoloji bu tür kültür değişimlerinin nedenlerini, bağlı 

olduğu diğer konuları ve sonuçlarını karşılaştırmalı olarak inceleyerek sosyal 

değişme yasaları ile ilgili sonuçlara ulaşmaya çalışır. (Tezcan 1984:1) 

Antropoloji genel olarak üç kısma ayrılmaktadır: Bunlar Fiziksel Antropoloji, 

Kültürel Antropoloji ve Sosyal Antropoloji’dir. 

 

1-) Fiziksel Antropoloji : İnsanoğlunun fiziksel gelişimini, evrimini inceler. 

Yani, insanın biyolojik gelişmesinin tarihi ile ilgilidir. İnsanın insan olabilmek için 

geçirdiği aşamaları ele alır. Çeşitli insanların fiziksel özelliklerini inceler. İnsan 

ırklarını, insanın doğuşundan modern hale gelinceye değin geçirdiği biyo - fizyolojik 

değişiklik ve aşamaları, ırk karışımlarını ele alır. Irkların karşılaştırılması ve ırk 

ilişkileri belli başlı konularıdır. İnsanların hayvanlarla farklılıkları, iskelet ve 

kaslarında karşılaştırılması da diğer konulardır (Tezcan, 1996:1). 

 

 Fiziki antropoloji insan biyolojisinin araştırılmasıdır fakat sadece biyoloji 

konu edinmez. Atalarımızdan kalan fosilleri, dünyanın başlangıçtaki nüfusu boyunca 

çeşitli genlerin dağılımını, gen mirasının mekanizmasını, farklı bölgelerdeki 
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insanların şekil ve renk farklılığını ya da insanların ve yakın akrabalarının davranış 

şekillerini inceler. Fiziki antropologlar tüm bu soruların cevabını ararken, nesnelerin 

yaşadığı tabii ve sosyal hayatla ilgilerini araştırılar. Yani fiziki antropolojinin gerçek 

çalışma alanı insanların ve onların yakın akrabalarının tabii ve sosyal durumları ya 

da tabiatları içerisindeki biyolojik gelişimi üzerinedir (Hunter; Whitten 1987: 3). 

 

2)Kültürel Antropoloji : “Antropolojinin bu kolu, çeşitli alt disiplinlere 

ayrılmıştır. Bu disiplinler yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahiptirler.” (Saran, 

1993:22). Bu alt disiplinleri şöyle sıralayabiliriz. 

Arkeoloji : “Bazılarına göre bu bilim kolu başlı başına, antropolojiden 

bağımsız bir disiplindir. Ancak, antropoloji alanında özel bir faaliyet kolu olarak 

düşünülmesi, disiplinin bünyesi bakımından daha uygundur.” (Saran, 1971: 10). 

“İnsanın maddi kültürünü ve bu kültürün yazılı belgelerden önce incelenmesi 

prehistoryanın ya da prehistorik arkeolojinin konusudur. Bu disiplin, maddi kültürün 

prehistorik devirlerden bu yana, gelişimini kazılarda elde edilen bulgulara dayanarak 

inceler.” (Saran, 1993: 22). Arkeoloji hem insan bedeninin kalıntılarını, hem de 

insanın yaptıklarını, ürettiklerini ve kullandıklarını inceler. Arkeologlara 

antropolojinin tarihçileri denebilir (Tezcan, 1996:2). 

Etnoloji : Yunanca halk anlamına gelen ethnos sözcüğünden türetilen 

etnoloji özellikle ilkel diye nitelenen halkları ve onların kültürlerini inceler (Örnek, 

1971:80). Etnoloji kültürler arası farklar ve benzerliklerle ilgilenmiş, kültürün 

tarihsel gelişimini ve çeşitli kültürlerin birbirleriyle ilişkisini konu almıştır. Bir 

topluma has örf ve adetlerin ya da belirli bir toplumun kültürünün incelenmesi ise 

etnoğrafyanın konusu olmuştur (Saran, 1993:22). 

Linguistik : “Dillerin yapısal özelliklerini, konuşma biçimlerini inceler. 

İnsanların düşünce ve görüşlerini belirtmek için kullandıkları çeşitli kalıpları, yani 

dillerini inceler. Hem dillerin belirli gruplarının tarihini, hem de bugün konuşulan 

dillerini inceler. Dilin rolü ve kültürün diğer yönleriyle ilişkilerini ele alır. İnsana 
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özgü iletişim ve ifade etme sistemlerinin incelenmesi, linguistiğin temel uğraşı 

alanıdır.” (Tezcan, 1996:2). 

 

 

3)Sosyal Antropoloji : Antropolojinin önemli bir dalı da yirminci yüzyılda 

gelişen Sosyal Antropoloji’dir. Avrupa’da özellikle İngiltere’de 1908 - 1910 yılları 

arasında gelişen Sosyal Antropoloji; insan davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi 

olarak tanımlanabilir. Araştırmalarında toplumsal yapıya ağırlık veren; toplumsal 

kurumların ve formların sistematik ve karşılaştırmalı araştırmalarını yapan sosyal 

antropoloji Radcliffe Bronw ve Bronislaw Malinowski tarafından kurulmuş ve 

geliştirilmiş olup difüzyonizme ve evrimci kurama bir tepki olarak doğmuş; kısmen 

Durkheim sosyolojisini izlemiş kısmende sosyolojideki yapısal fonsiyonalist görüşün 

öncüsü olmuştur (Örnek 1971:212).  Bu terim Birleşik Amerika’da bazen etnoloji 

sözcüğünün yerine kullanılırsa da genellikle insan davranışlarına yaklaşımın bir 

boyutunu oluşturur. Ayrıca belirli problemlerin kültür, toplum ve kişilikle ilgili 

yönünü de inceler.(Saran, 1993:22, 23) “Kültür Antropolojisinin toplumsal olguyu 

inceyen bölümü ise Sosyal Antropoloji olarak adlandırılır. Toplumsal olgu 

denildiğinde genellikle şunlar kastedilir: Sosyal örgütlenme, evlilik adetleri ve 

örfleri, adetler ve ahlaksal amaçlar, folklor, inanç sistemi, din, dil ve dille düşüncenin 

ilişkileri vb.” (Saran, 1996:143). Bu dal önceleri ilkel toplumları ele alırdı. Bugün 

yaşayan kültürleri de inceler (Tezcan, 1996:3). Sosyal antropolojinin inceleme sahası 

sosyal davranışlar ve sosyal gruplarda organizasyon ve kültür üniversalleridir ve 

sosyal antropoloji kültürün teşekkülüne ve değişimine hakim olan kanunları 

arayacaktır (Saran, 1971:16). “Sosyal antropologlar diğer konulardan çok, insan 

toplumlarının sosyal organizasyonunu tayin eden evlilik ve akrabalık ile 

ilgilenmişlerdir.” (Kırımlı, 1998:2).  
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 Bir sonraki bölümde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji 

Bölümü öğrencileri üzerine yapılmış olan sosyo-ekonomik ve kültürel araştırmada 

izlenen yol kronolojik olarak aktarılacaktır. 
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II.BÖLÜM: METODOLOJİ 

 

  

Bu bölümde, bir sosyal araştırmanın hatalarını en aza indirmek, 

güvenilirliğini sağlamak ve elde edilen verilerden en fazla verimi sağlamak için 

izlenmesi gereken yollar ve İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğrencileri ile 

yapılmış olan çalışmanın metodolojisi yer almaktadır. 

 

 

 

2.1. SOSYAL ARAŞTIRMALARIN AŞAMALARI 

 

 

 

Saha araştırması yapmadan önce çalışmadan verim alabilmek ve çıkabilecek 

sorunları en aza indirebilmek için belli birtakım aşamaların tamamlanmış olması 

gerekir. Ön araştırma ve hazırlık saha araştırmasının olmazsa olmazıdır. Sahadan 

döndükten sonra da elde edilen verilerin düzenlenip yorumlanması gerekir. 

            Sosyal araştırmalarda bilgiler, vasıtasız ve vasıtalı olmak üzere 2 yolla elde 

edilir.  

Vasıtasız yolla elde edilen veriler; Sahada gözlem, mülakat ve anket yoluyla elde 

edilir. Gözlem ve mülakat yüz yüze yapılır. Mülakat en etkili yoldur. Gözlemle 

birlikte kullanıldığı takdirde daha iyi neticelere ulaşılmaktadır. 

Vasıtalı yolla elde edilen veriler; Çeşitli tarihi vesikalar, resmi kayıtlar, sayım ve 

istatistikler, filimler, fotoğraflar, plakalar, bantlar vb. daha önce bilimsel veya diğer 

gayelerle toplanmış verilerdir(Akkayan, 1979: 50-53). 
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BİR SOSYAL ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI ŞUNLARDAN OLUŞMAKTADIR: 

 

1- Saha öncesi yapılan ön araştırma 

a-Konu seçimi 

b-Ön Araştırma 

c-Problemin sınırlandırılması 

d-Örnek seçimi 

e-Mülakat sorularının hazırlaması 

 

2-Sahada veri toplama aşaması  

Mülakat uygulaması 

3-Saha sonrası yapılan aşamalar 

a-Araştırmadan elde edilen verilerin gruplandırılması 

b-Araştırmada elde edilen verilerin tasnifi (dökümü) 

c-Elde edilen frekanslardan tabloların yapılması 

d-Raporun yazılması 

(Akkayan, 1979: 54) 
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2.2.ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ  
 

 

 

2.2.1. Konu 

 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğrenci ve 

Öğrenci Ailesi Araştırması (2010-2011). 

 

2.2.2.Konu Seçimi 

 Antropoloji Bölümü 3. Sınıf öğrencileri olarak almış olduğumuz Araştırma 

Yöntem ve Teknikleri dersi kapsamında son sınıfta üzerinde tez çalışmamızı da 

hazırlayacağımız bir araştırma konusu belirlememiz gerektiği için ilk toplantımız  

05.10.2010 tarihinde 11 kişinin katılımıyla bir kafede gerçekleştirildi. Herkesin farklı 

bir düşüncesi olması ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilememesi sebebiyle 

toplantıdan verim alınamadı. Araştırmada konudan ziyade illere ağırlık verildi ve 

bazı iller kişilere paylaştırılarak haklarında bilgi edinilmesi istendi. 

12.10.2010 Toplantı 22 kişinin katılımıyla okulda gerçekleştirildi. Medyanın 

kırsal alana etkisi ve din-mezhep çeşitlerinin araştırılması ile ilgili 

iki farklı araştırma fikri hakkında konuşuldu. Her iki konunun da 

çeşitli zorlukları olacağı için bir sonraki toplantıya kadar 

düşünülmesine karar verildi. İlerde yapılması gerekecek masraflar 

olacağı için bir kasa oluşturuldu ve her hafta toplanılacak para 

tartışıldı. Ancak bir sonuca varılamadı. 

19.10.2010 268 numaralı odada toplanıldı. Bir önceki toplantıda konuşulan 

konulara ek olarak Mardin Şehir Araştırması, Kıraathane Erkekliği 

Araştırması, Dizi ve Sinemanın Kırsal Alana Etkisi, Hatay-Sınır 

Köyleri Araştırması, Geleneksel Tedavi Yöntemleri Araştırması 
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fikirleri konuşuldu. Bu konuların olumlu ve olumsuz yönleri 

hakkında araştırma yapılmasına karar verildi. 

22.10.2010 268 numaralı odada toplanıldı. Din-mezhep çeşitliliği konusu 

reddedildi. Medyanın kırsal alana etkisi konusu araştırılmaya devam 

edilirken geleneksel tedavi yöntemleri üzerinde duruldu ve 

araştırmaya devam edildi. 

25.10.2010 Medyanın kırsal alana etkisi Prof. Dr. Yüksel Kırımlı ve Araş. Gör. 

Utku İçen tarafından eleştirildi ve tarafımızdan haklı bulunarak 

konudan vazgeçildi. Geleneksel tedavi yöntemleri konusu 

araştırılmaya devam edildi. Ayrıca Yalova’daki kaplıcalar ile ilgili 

bir araştırma yapılması teklif edildi. 

8.11.2010 Geleneksel tedavi yöntemleri, hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmuş 

olması, köy sayısının ve çalışma konusunun uygun olması sebebiyle 

üzerinde çalışılmaya devam edildi.. 

26.11.2010 Prof. Dr. Yüksel Kırımlı tarafından konunun olumsuz yönleri 

belirtildi. Daha sistemli ve sağlam temellere dayanan konular bulup 

araştırmamız gerektiğini fark ettiğimiz dersin ardından toplantı 

yapıldı ve bazı kurallar belirlendi. Toplantı günleri ve devam 

durumu ile ilgili ortak bir karar varıldı ve metodoloji grubu 

belirlendi. Aynı gün başkan, başkan yardımcısı, literatür grubu, 

iletişim sorumlusu ve kasa sorumlusu da seçildi. 

29.11.2010 Literatür grubu tarafından bulunan kitap, tez, makale gibi 

kaynakların okunmasına karar verildi. Bu kaynaklar, kişilere 

paylaştırıldı ve okunduktan sonra rapor halinde sunulması istendi. 

07.12.2010 Geleneksel tedavi yöntemleri araştırılmaya devam edilirken PKU 

isimli metobolizmal bir hastalıktan bahsedildi. PKU Derneği’nin 

İstanbul’da bulunması sebebiyle araştırmanın İstanbul’da 
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yapılabileceği düşünüldü ve Türkiye’de yaygın bir şekilde bulunan 

bu hastalık hakkında da araştırma yapılmasına karar verildi. 

10.12.2010 Derste Hale Mildan tarafından PKU ile ilgili bir sunum yapıldı. 

Prof. Dr. Yüksel Kırımlı tarafından konunun zor tarafları belirtildi. 

Hasta adreslerine ulaşmanın ve doğru hasta sayısına ulaşmakta 

güçlük yaşanabileceği hakkında konuşuldu. Ders sonunda dernek 

başkanı ile iletişime geçilmesine karar verildi. 

14.12.2010 Toplantıda dernek başkanı ile konuşulanlar anlatıldı. Dernek 

başkanının her türlü yardıma hazır olduğu belirtildi. Dernekten 

sayısal veriler alınması gerektiğine, bu amaç doğrultusunda 

dernekten randevu alınmasına karar verildi. (Fotoğraf 2) 

16.12.2010 5 arkadaşımız tarafından Aksaray’da bulunan PKU Derneği’ne 

gidilerek üye kayıtları incelendi. İncelenen kayıtlar hastaların yaş, 

cinsiyet ve adreslerine göre kategorize edildi. Toplam 437 kayıtlı 

hastanın bulunduğu, 287’sinin İstanbul’da ikamet ettiği ve bunların 

içinden 140 üyenin araştırmaya katılabilecek yaş aralığında olduğu 

belirlendi. 

17.12.2010 Derste dernekte elde edilen veriler paylaşıldı. Bazı hastaların güncel 

adreslerine ulaşılamaması sebebiyle araştırmanın yapılamayacağına 

karar verildi. Bunun üzerine daha önceden hazırlanmış olan Mersin 

Silifke Yörük Kültürü araştırması sunuldu. Ardından Prof. Dr. 

Yüksel Kırımlı tarafından 2 seçenek sunuldu. Bunlardan biri 

İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğrenci Araştırması, 

diğeri ise kırsal alan araştırması yapmak isteyenler için köy 

araştırmasıydı. Bu konular hakkında düşünülüp 20.12.2010 tarihine 

kadar seçim yapılması istendi. 
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20.12.2010 16 kişinin öğrenci araştırması,9 kişinin köy araştırması yapacağı 

belirlendi ve oluşturulan liste Prof. Dr. Yüksel Kırımlı’ya teslim 

edildi. Listenin onaylanmasıyla birlikte gruplar netleştirilmiş oldu. 

 

 

 

2.2.3. Konunun Sınırlandırması 

 

 Antropoloji bölümü öğrencileri olarak başta kendi hayatımızdaki sorunlar, 

sonra da diğer öğrenci arkadaşlarımızın sorunları üzerine yoğunlaşmak, onların ilgi 

ve eğilimleri, sosyal yaşamları, eğitim ve ekonomik durumları gibi pek çok konuda 

bilgi sahibi olup değerlendirmede bulunma amacıyla çıktığımız bu yolda bize en 

yakın olan ve çözüm getirebileceğimiz alanın İstanbul Üniversitesi olması sebebiyle 

araştırmanın kendi okulumuzda gerçekleştirilmesine, böylece daha önce yapılmış 

araştırmalarla kıyaslama imkanı bulunabileceğine karar verildi. 

Prof. Dr. Yüksel Kırımlı hocamız ile derste konuşurken kendisi öğrencilerden 

alınacak cevapların tutarsız olabileceğini bu nedenle öğrenci aileleri ile de mülakat 

yapmamızın daha iyi olabileceğini belirtti. Bunun üzerine grup olarak aile 

araştırmasıyla ilgili düşüncelerimizi ve gerekçelerimizi anlatan bir rapor hazırlama 

kararı verildi. Ardından öğrencilerin ailelerinin nerede ikamet ettiğiyle ilgili bir ön 

araştırma yapmaya başlandı. Antropoloji bölümüne kayıtlı olan 146 öğrenci ailesinin 

ikamet ettiği yerler, gerek kendilerine sorarak gerekse yakın arkadaşları ile 

konuşarak öğrenildi. Bu araştırmamızda, 90 öğrenci ailesinin İstanbul’da, 37 öğrenci 

ailesinin İstanbul dışında, 4 öğrenci ailesinin yurt dışında ikamet ettiği sonucuna 

varıldı. Böylece araştırma konumuz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Antropoloji Bölümü öğrencileri ve öğrenci aileleri olarak belirlenmiş oldu. 
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2.2.4. Ön Araştırma 

 

      20.12.2010  Öğrenci araştırması için öğrenci işlerinden antropoloji  bölümüne   

                           kayıtlı olan kişilerin listesi alındı ve kişi sayısı 133 olarak belirlendi.  

                           2010 girişli 47 öğrenci daha bulunmaktaydı ancak kendilerinin  

                           bilgilerine ulaşılamadı. Bilgilerini elde etmek için sınav sonuçları  

                           kullanıldı. Bu listede de 6 kişi eksik çıktı. Daha sonra 6 kişi içinden  

                           1 kişinin kayıt yaptırdığı öğrenildi (Fotoğraf 3). 

24.12.2010 Kent araştırmasının avantaj ve dezavantajları değerlendirildi. Bunun 

ardından YÖK’ün sitesinden tez taraması yapıldı ancak istenilen 

bilgiye ulaşılamadı. 

28.12.2010 Araya sömestr tatili gireceği için toplantı gün ve yerleri belirlendi. 

Okul içinde herkesin 10 kişiyle  küçük bir anket çalışması yapması 

istendi ve konular şu şekilde belirlendi; 

 

 

Televizyon- sinema kültürü, vizyon – Görel Aksoy 

Öğrencilerin Antropolojiyi bilip bilmediği – Önder Yorgun 

Öğrenci araştırmaları hakkında insanların ne düşündüğü – Büşra Tavukçuoğlu 

Barınma - Özge Rodoplu 

Öğrencilerin Eğitim durumu - Duygu Duygun 

İnternetin getirileri ya da götürüleri – Öykü Kürkçüoğlu 

Öğrencilerin çalışma durumu – Semiha Güner 

Genliğin temel sorunlarının neler olduğu – Gizem Özdemir 
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Gençliğin siyasete bakışı ve boykot hakkında düşünülenler – Alev İlbay 

Cinsellik üzerine sorulara cevapların doğruluk derecesinin ne olacağı – Mehmet 

Terzi 

Ulaşım - Özge Demirkan 

Devam zorunluluğu hakkında düşünülenler – Mikail Nazlı 

Beslenme – Duygu Yücekaya 

Üniversite hocalarıyla ilişkilerin nasıl olduğu – Gülşah Bekit 

Mezun olunduktan sonraki gelecek kaygısı – Emircan Akkulak 

Kaç cep telefonu kullanıldığı – Evrim Kaya 

Bu raporların 03.01.2011 pazartesi akşamına kadar Gizem Özdemir’e 

ulaştırılmasına karar verildi. 

04.01.2011 16 kişinin tamamı toplantıda yer aldı. Anketler hakkında 

hazırlanmış raporun eksikleri tartışıldı, yanlışlar düzeltildi. Grubun bir kısmı raporu 

düzenlerken bir kısmı başka tezleri okuyabilmek için bölüme gitti. Grafikler için 

mean, median ve propotion hesaplarının gözden geçirilmesine karar verildi. 

 

   A. Literatür Çalışması 

 Oluşturulmuş olan literatür grubunda Özge Rodoplu, Görel Aksoy, Çiğdem 

Kurt ve Emircan Akkulak yer aldı. Yapılacak olan öğrenci araştırmasında yol 

gösterici olması için tez, makale ve kitap taramaları yapılarak bulunan kaynaklar 

grup üyelerine paylaştırıldı. Ancak bu süre içerisinde mülakat soruları hazırlanmakta 
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olduğu için kaynakları okumada aksaklıklar yaşandı. Bazı kaynaklar okunabilirken 

bazıları eksik kaldı. Eksik kalan kaynaklar daha sonra okunarak tamamlandı. 

Toplamda 120 okuma yapıldı, hepsi raporlar haline getirilerek literatür 

grubunda toplandı.  

 

  B.  Deneme Mülakatlarının Hazırlanması  

  Antropoloji Bölümü’ne kayıtlı öğrencilerin esas sayılarına ulaşıldıktan sonra 

hazırlanan mülakatlar öğrenciler üzerinde deneme amaçlı uygulandı. 13.05.2012 

tarihinde kayıtlı olan isimler kura yoluyla araştırma grubuna dağıtıldı. 

  

Kuranın Çekiliş  Yöntemi:  

142/17 34*100/142 = 24 Her Sınıfın %24 Ü Alınacak.  

1. Sınıf İçin 47*24/100=11 Kişi    

2. Sınıf İçin 35*24/100=8 Kişi  

3. Sınıf İçin 29*24/100=7 Kişi  

4. Sınıf İçin 31*24/100=7 Kişi  

1.Sınıf Örnekler:  

1. Örnek: Buket Karakaya  

2.Örnek: Malla Grönguist   

3.Örnek: Eraycan Varol  
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4. Örnek: Gülşen Elif  

5. Örnek: Tansel Karadeniz  

6.Örnek: Mehmet Sefa Kurt   

7.Örnek İbrahim Güler  

8.Örnek: Veronika Melis Köseoğlu  

9.Örnek: Leman Eren  

10.Örnek: Fatih Yalçın  

11.Örnek: Kadir Toykan  

1. Sınıf Yedekler:  

1.Yedek: Melis Adalı  

2. Yedek: Damla Tezcan  

2.Sınıf Örnekler  

1. Örnek: Mevsim Demir  

2. Örnek: Eyşefül Şahin  

3. Örnek: Merve Bilgin  

4. Örnek: Can Kemal Tokdemir  

5. Örnek: Gözde Atsal  

6. Örnek: Mustafa Çağrı Soyer  

7. Örnek: Feryal Gökçe  
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8. Örnek: Burcu Aytepe  

2. Sınıf Yedekler  

1. Yedek: Ezgi Kaplan  

2. Yedek: Cenk Gülhatun  

3.Sınıf Örnekler  

1. Örnek: Hande Meşeli  

2. Örnek: Binali Çelik  

3. Örnek: Adar Kaya  

4. Örnek: Gülşah Bekit  

5. Örnek: Mehmet Terzi  

6. Örnek: Evrim Kaya 

7. Örnek: Çiğdem Kurt  

3. Sınıf Yedekler  

1.Yedek: Hale Mildan  

2.Yedek: Gizem Özdemir  

4.Sınıf Örnekler:  

1. Örnek: Didem Karaoğlu  

2. Örnek: Berhan Beşli  

3. Örnek: Ahmet Nazım  
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4. Örnek: Cihan Aktan  

5. Örnek: Çiğdem Deniz  

6. Örnek: Kübra Pekcanlı  

7. Örnek: Canberk Kahveci  

4. Sınıf Yedekler  

1.Yedek: Öykü Özçinik  

2.Yedek: Rahim Ertap  

 

C. Deneme Mülakatlarının Uygulanması 

Deneme mülakatı için 34 öğrenci örnek, 5 öğrenci yedek seçildi. Üç günlük 

bir mülakat kontrolün sonunda 17.05.2011 tarihinde mülakatların çıktısı alındı. 32 

sayfadan oluşan mülakatlar kişi sayısına göre çoğaltıldı. Ardından kura sonucu 

belirlenen öğrencilerle görüşmeler yapıldı. Ulaşılamayan öğrenciler nedeniyle  

zaman kaybı yaşanmaması için yedek öğrencilerle mülakat yapıldı. 

 

D.  Deneme Mülakatlarının İncelenmesi 

Mayıs 2011 tarihinde teslim edilen deneme mülakatlarındaki ufak hatalar 

düzeltildi ve mülakatın ‘’evet ise neden, hayır ise neden’’ soruları değiştirilerek 

yalnızca ‘’neden’’ olarak sorulmasına karar verildi. Ardından asıl mülakat formu 

hazırlandı ve uygulanmasına geçildi. 
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2.2.5. Asıl Mülakatların Uygulanması 

 

31.05.2011 tarihinde mülakat yapılacak kişiler, deneme mülakatlarında 

olduğu gibi kura yöntemiyle belirlendi. Her kişi için torbadan 8 tane kağıt çekildi ve 

kişi başına 8-9 mülakat düştü. Herkes mülakat yapacağı kişilerin isim ve iletişim 

bilgilerini aldı. Ulaşılamayan kişiler olduğundan dolayı toplam 138 kişiyle mülakat 

yapıldı.  

Mülakat yapılacak öğrencilere telefon ile ulaşılamaması durumunda sosyal 

medya, mail ya da arkadaş aracılığıyla ulaşılıp kendileriyle görüşüldü ve mülakatlar 

gerçekleştirildi.  

Mülakatların uygulanması aşamasında üniversitede derslerin devam ediyor 

olması sebebiyle çoğunlukla okulda gerçekleştirildi ve ortalama 1-2 saat sürdü. 

Bazı mülakatlarda sorunlarla karşılaşıldı. Bunlar kişinin randevu verdiği 

halde gelmemesi, telefona cevap vermemesi, sorulardan bazılarına cevap vermek 

istememesi gibi sorunlardı. Böyle durumlarda ortak arkadaşlar varsa devreye onların 

girmesiyle sorun çözüme kavuşturuldu. 

Eğitim dönemi biterken mülakatların tamamı bitirilememiş olması nedeniyle 

yaz tatilinde de devam edildi. Aile mülakatlarının çoğunluğu, şehir dışında yaşayan 

aileler de olduğu için yaz tatilinde tamamlandı. Bazı ailelere ulaşmada sorun 

yaşandığı için 03.10.2011 tarihinde teslim edilmesi gereken mülakatlar 10.10.2011 

tarihinde teslim edilebildi. 
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2.2.6. Araştırmada Elde Edilen Verilerin Gruplandırılması 

 

A. Mülakatların Kontrolü 

10.10.2011 tarihinde bölüme teslim edilen mülakatlar 2 hafta sonra sınıfa 

dağıtıldı ve kontrol edilmesi istendi.  

Mülakat kontrolü üç aşamada gerçekleştirildi. İlk kontrole, herkesin  kendi 

mülakatını kontrol etmesiyle başlandı , hatalar kırmızı kurşun kalem ile işaretlendi ve 

mülakatların üzerine tarih atıldı. İkinci kontrol listeden herhangi bir şekilde seçilmiş 

olan kişiler tarafından mavi kurşun kalem ile yapıldı. Üçüncü kontrol, çalışma ile 

daha ilgili olup daha aktif çalışan kişilerin daha geride kalanların mülakatlarını yeşil 

kurşun kalem ile kontrol etmesinin ardından tamamlandı. 

Tüm kontroller 20.10.2011 tarihinde bitirildi ve herkesin kendi hata 

dökümünü yapmasıyla hata raporu hazırlandı. 

 Ardından  tasnif ve döküm aşamalarına geçildi. 

 

B. Tasnif ve Döküm 

Öncelikle mülakatta yer alan, öğrencilerin kendi cümlelerini kullanarak cevap 

verdikleri açık uçlu sorular belirlendi. Mülakatlardaki açık uçlu soruların dökümü, 

mülakat sahipleri tarafından yapıldı. Bu işlem 10.11.2011 tarihinde bitirildi ve 

cevaplar kategorize edilmeye başlandı. Bunun için çalışma grupları oluşturularak 

mülakatta yer alan başlıklar gruplara paylaştırıldı. Oluşturulan kategoriler kontrol 

edildi, ardından kod formu ve yönerge hazırlanmaya başlandı. 
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C. Kod Formu Oluşturma Ve Yönerge Hazırlanması 

 

Oluşturulmuş olan kategorilerin 9’dan fazla olması, sayfa sayısının çok 

olması, bazı kategorilerde boş belirsiz ve diğer seçeneklerinin unutulmuş olması gibi 

hatalarla karşılaşıldı. Bu hatalar düzeltildi ve 03.01.2012 tarihinde teslim edildi. 

Bunun ardından mülakatlara kod numarası verildi. Kod numarasında öğrencinin 

üniversiteye giriş yılı, kaçıncı sınıfta olduğu ve cinsiyet bilgilerine yer verildi. Aynı 

zamanda isimlerin alfabetik sıralaması kullanıldı. Öğrenci ve aile mülakatları ayrı 

olduğu için öğrenci mülakatına 1, aile mülakatına 2 rakamları verildi. 

 

D. Kod Formunun Uygulanması 

 

Kod formlarına numara verilmesinin ardından kodlama işlemine başlandı. 

Kod formu kontrolü de mülakat kontrolüne benzer şekilde yapıldı ve bu aşamada 

bazı hatalar çıktı. Hataların düzeltilmesiyle birlikte 23.01.2012 tarihinde öğrenci kod 

formu bitirildi. 

Aynı gün aile kod formunun dökümüne başlandı. Öğrenci kod formunda 

olduğu gibi aile kod formunda da hatalar bulundu. Bu hatalar da düzeltip yeniden 

düzenlendi, 07.02.2012 tarihinde bitirildi ve SPSS programına veriler girilmeye 

başlandı. 
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E. Bilgisayar Programının Hazırlanması 

 

Aile mülakatlarının kod formuna uygulanması aşamasında Emircan Akkulak 

tarafından SPSS  programı hazırlandı ve kod formlarındaki soruların girişi yapıldı. 

Ancak her iki kod formunda daha sonra hatalar olduğu görüldü bu nedenle SPSS 

programında da değişiklikler yapılması gerekti. 13.02.2012 tarihinde tüm 

düzeltmeler bitirildi. 

SPSS programı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle 

14.02.2012 tarihinde Arş. Gör. Utku İçen tarafından, bölüm odasına projektör 

kurularak SPSS programının nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi. 

 

F. Verilerin Bilgisayara İşlenmesi 

  

SPSS programının öğrenilmesiyle verilerin bilgisayara işlenmesine başlandı. 

Bazı rakamların yanlış girilmesi sebebiyle hatalar görüldü ve düzeltildi. Bilgilerin 

doğru olmasını sağlamak amacıyla kod formu ve SPSS üzerindeki veriler 

karşılaştırılarak kontrol edildi. Kontroller bittikten sonra herkesin SPSS dosyaları 

Emircan Akkulak’a gönderildi. Bütün dosyalar tek bir SPSS üzerinde birleştirildi ve 

09.03.2012 tarihinde tamamlandı. 
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G. Ana Ayrımların Oluşturulması 

 

Ana ayrımlar oluşturulurken öncelikle bunların neler olabileceği tartışıldı. 

Birçok seçenek belirlendi ve mülakatlarda bunların sayılarının neler olduğu tespit 

edildi. Ana ayrım sayılarının birbirine yakın olması gerektiği için uygun olmayanlar 

elendi ve geriye kalan ana ayrımlar şu şekilde oluşturuldu; 

Erkek: 40 

Kadın: 98 

Çalışan öğrenciler: 48 

Çalışmayan öğrenciler: 90 

Birinci ve ikinci sınıfta okuyanlar: 75 

Üçüncü, dördüncü ve üstü okuyanlar: 63 

Okul öncesi eğitim alanlar: 73 

Okul öncesi eğitim almayanlar: 65 

Üniversite sınavına 1 kez girenler: 51 

Üniversite sınavına 1’den fazla girenler: 87 

Aile yanında kalan: 87 

Aile yanında kalmayan: 51 

İstanbul dışı doğumlu: 56 

İstanbul içi doğumlu: 82  
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Belirlenmiş olan bu ana ayrımlar öğrenciler tarafından kendi isteklerine göre 

2’şerli gruplar halinde seçildi. Bu aşamada aile mülakatı üzerinde çalışacak kişiler ile 

öğrenci mülakatı üzerinde çalışacak olan kişiler ayrıldı. Aile mülakatları ile 4 kişinin 

çalışmasına, geriye kalan 12 kişinin ise belirlemiş oldukları ana ayrımları kullanarak 

öğrenci mülakatları üzerinde çalışmasına karar verildi. Bu çalışmada ise, ana ayrım 

olarak üniversite sınavına 1 kez giren öğrenciler ile sınava 1’den fazla giren 

öğrenciler kullanıldı. 

 

H. Tabloların Hazırlanması 

 

Her tabloda kadın, erkek ayrımının da kullanılmasına karar verildiği için 

tabloların dokuz katlı yapılacağı belirlendi. Tablo şekillerine göre Excel programında 

7 tane şablon hazırlandı ve herkese gönderildi. 

Tablo yapım aşamasına gelindiğinde bazı soruların kullanılmamasına karar 

verildi. Bu soruların numara, isim ve kullanılmama nedenleri şöyledir; 

756   “Konuşulanın kullandığı markalar” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

757   “Konuşulanın kullandığı aksesuar markaları” bilgi vermediğinden  

         çıkarılmasına, 

758    “Konuşulanın kullandığı kozmetik markaları” bilgi vermediğinden  

          çıkarılmasına, 

759    “Konuşulanın kullandığı çanta markaları” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

760    “Konuşulanın kullandığı ayakkabı markaları” bilgi vermediğinden  

          çıkarılmasına, 
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761    “Konuşulanın kullandığı kıyafet markaları” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

840    “Abdest alıyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

841    “Namaz kılıyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

842    “Oruç tutuyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

843    “Dua ediyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

844    “Kuran dinliyor/okuyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

845    “Yardım ediyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

846    “Fitre veriyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

847    “Zekât veriyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

848    “Kurban kesiyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

849    “Sadaka veriyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına, 

850    “Örtünüyor ise sıklığı” bilgi vermediğinden çıkarılmasına karar verildi.  

Oluşturulmuş olan yeni tablo listesi herkese gönderildikten sonra tablolar 

yapılmaya başlandı. Bu aşamaya kadar grup çalışması şeklinde gelindi ancak 

tabloların oluşturulmasının ardından bireysel çalışılmaya geçildi ve yazı kısmı 

yazılmaya başlandı. 
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2.3. KİŞİSEL METODOLOJİ 

 

   Çekilen kurayla mülakat yapılacak kişi ve ailelerinin belirlenmesinin ardından 

sahaya çıkılıp mülakatlar uygulanmaya başlandı. Öğrenci ve aile mülakatları karışık 

bir düzende yapıldı. Ancak öncelikle öğrenci mülakatları, sonra aile mülakatları 

aktarılacaktır.  

A. Öğrenci Mülakatlarının Gerçekleştirilmesi 

1) 19.05.2011 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) 

Mülakat yapılacak olan ilk öğrenciye arkadaş aracılığı ile ulaşıldı. Kendisiyle 

tanıştırıldıktan sonra yapılacak olan mülakatın içeriği anlatıldı ve kendisinin onayı 

alındıktan sonra uygun olduğu zaman belirlendi. O gün dersi olduğu için mülakatın 

ertesi gün ders arasında yapılmasına karar verildi. Mülakatın gerçekleştirileceği yer 

olarak antropoloji bölümünün bulunduğu kattaki bank seçildi. Buluşma, 

kararlaştırılan saatte gerçekleşti ve mülakat yapıldı. 

Mülakat yapılan kişi oldukça samimi ve içten tavırlar sergileyerek tüm soruları 

dürüstlükle yanıtlamıştır. Mülakat sırasında bir ara yanımıza sınıf arkadaşı gelmiş 

olmasına rağmen rahatsızlık duymamış, soruların tamamına cevap vermiştir. 

Özellikle cinsellik ve din başlıkları altında yer alan sorularda kendini çok iyi ifade 

etmiş, herhangi bir rahatsızlık ve çekingenliği gözlemlenmemiştir.  

Kendisiyle kurmuş olduğumuz iyi ilişkiler sonucunda sosyal medya ve telefon 

aracılığıyla da arkadaşlığımızı devam ettirmekteyiz. 
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2) 20.05.2011 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) 

Öğrencinin numarası ortak bir arkadaştan alındı, kendisiyle telefonda görüşülerek 

mülakat hakkında bilgi verildi. Daha önce bu araştırmayı yapmış olduğu için yeterli 

bilgiye sahipti ve yardımcı olmaktan mutluluk duyacağını belirtti. En uygun yerin 

okul olduğuna karar verilmesinin ardından okul kantininde buluşuldu. Ancak 

kantinin kalabalık olması nedeniyle mülakata bahçede devam edildi. Kendisinin 

oldukça kalabalık bir arkadaş grubu vardı, mülakat onların arasında gerçekleştirildi.  

Sorulara cevap alınırken hiçbir zorluk yaşanmamıştır. Cevap verilme tarzlarını 

bildiği için ileride kategori haline getirilirken karışıklık olmaması sebebiyle net 

cevaplar vermeye özen göstermesi dikkat çekmiştir. Oldukça hareketli, neşeli, 

özgüveni yüksek bir öğrenci olarak aklımda yer etmiştir. Ancak aile mülakatını Öykü 

Kürkçüoğlu’nun gerçekleştireceğinin belirlenmesi üzerine kendisinin mülakatı 

verilmiş, aile mülakatı tarafımdan gerçekleştirilememiştir.  

3) 23.05.2011 (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi) 

Mülakat yapılacak öğrenci üst sınıflardan olduğu için kendisine arkadaşı aracılığı 

ile ulaşıldı. Telefonda yapılan görüşmede mülakatın okulda yapılmasına karar 

verildi. Öğrenci ile okul bahçesinde buluşuldu, bahçenin kalabalık olması sebebiyle 

çimenlerin üzerinde oturarak mülakat gerçekleştirildi. Ders başlama saatinin gelmesi 

nedeniyle mülakata ara verilip ders bitiminde bahçede devam edildi.(Fotoğraf 2) 

Mülakat sırasında muhabbet edildiği için diğer mülakatlara göre biraz daha 

uzun sürmüştür. Kendisi oldukça güler yüzlü davranmıştır bu nedenle çok keyifli bir 

zaman geçirilmiştir. Bazı sorulara vermiş olduğu cevapları uzun uzun açıklama 

gereği duymuş olması dikkat çekmiştir. Ancak tüm sorulara içtenlikle cevap vermiş 

olduğu düşünülmektedir.  
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4) 02.06.2011 (Cihangir- Çay Bahçesi) 

Öğrenciye ulaşılmak için sosyal medya kullanılmış, kendisine mesaj yolu ile 

mülakat hakkında bilgi verildi. Kendisinden önce yapılmış olan iki mülakatta olduğu 

gibi bu öğrenci de üst sınıflardan olduğu için mülakat hakkında bilgi sahibi idi. 

Numarası kendisinden alındıktan sonra gün belirlendi. Çalışıyor olduğu için iş 

yerinin bulunduğu Taksim’de iş çıkış saatinde buluşuldu, buradan da kendisinin 

seçmiş olduğu çay bahçesine gidildi. 

Mülakat çay bahçesinde gerçekleştiği için çaylar beklenirken kendisini tanımak 

amaçlı muhabbet edilmiştir. Mülakat yapılan öğrenciler içerisinde en iyi lise eğitimi 

almış olan kendisidir, aynı zamanda antropoloji bölümüne severek ve isteyerek kayıt 

yaptırdığını belirtmiştir. Yaşamış olduğu bir takım sorunlarından sorulmadan 

bahsetmiştir. Özellikle babası ile ilgili yaşadığı sorunların üzerinde durmuş, aile 

mülakatı yapılması halinde babasının cevaplayamayacağını çünkü kendisi hakkında 

yeterli bilgiye sahip olmadığını söylemiştir. Sohbet ortamında gerçekleştirilen bu 

mülakattan doğru sonuçlar alındığı düşünülmektedir. 

5) 20.06.2011 (Acıbadem- Aile evi) 

Öğrencinin uzaktan akrabası ile sınıf arkadaşı olunması sebebiyle numarası 

kendisinden alındı. Telefon konuşmasında aynı semtte ikamet edildiği öğrenildi bu 

nedenle mülakatın öğrencinin evinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Evde annesi 

ve kardeşi bulunmakta, o saatte babası çalışmaktaydı. Ailesi ile bir süre muhabbet 

edilmesinin ardından öğrencinin odasına geçildi ve mülakata burada başlandı. 

Öğrencinin antropoloji bölümüne isteyerek girmediği dikkat çekmiştir. Farklı bir 

bölüme girmek için sınavlara hazırlanmaktadır. Sınıf arkadaşları ile iletişiminin iyi 

olmadığından bahsetmiştir. Sorulara yanıt almakta zorluk çekilmemiştir. Bölüm 

değiştirecek olması nedeniyle birçok soruya diğer öğrencilerden daha rahat cevap 

vermiş ve daha çok eleştiride bulunmuştur. 
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6) 15.07.2011 (Kadıköy-Kafe) 

Öğrenci ile sınıf arkadaşı olunması nedeniyle iletişimde bir sorun yaşanmadı. 

Kendisi ile iş çıkışında Kadıköy’de buluşulup bir kafeye gidildi. Mülakat boyunca 

muhabbet edilip, verilen cevaplar hakkında yorumlar yapıldı.  

 Kendisinin sınıf arkadaşım olması benim açımdan bir avantaj olmuştur. Hem 

iletişim kurmada hem de sorulara yanıt almada zorluk yaşanmamıştır. Ancak 

kendisinin bazı yanıtları verirken arkadaş olunmasından dolayı çekinmiş olabileceği 

düşünülmektedir. 

7) 18.08.2011 (Ankara-Kafe) 

Öğrenciye sosyal medya üzerinden ulaşılarak, numarası alındı. Konuşulan 

tarihlerde kendisi Ankara’da ameliyat olduğu için mülakat tarihi olarak iki hafta 

sonrası belirlendi. 17.08.2011 tarihinde, Ankara’da aile mülakatlarını 

gerçekleştirecek olan Özge Rodoplu ile birlikte otobüsle Ankara’ya gidildi. Öğrenci 

ile Kızılay’da buluşulup gençlerin tercih ettiği mekanlar gezildi ve muhabbet edildi. 

Özge Rodoplu’nun mülakat yapacağı kişi ile buluşmasının ardından mülakata 

başlandı. Mülakat çok uzun sürmedi ancak yemek yemek için ara verildi. 

Mülakatın öğrencinin yaşadığı şehirde gerçekleşmesi sebebiyle öğrenci oldukça 

misafirperver davranmış ve ilgilenmiştir. Kendine güveninin yüksek olması, rahat 

tavır ve cevapları dikkat çekmiştir. Tüm gün kendisiyle geçirilmiş, yakın arkadaşıyla 

tanışılmış, akşam evlerine gidilip aile mülakatı gerçekleştirilmiştir. Aile mülakatı 

bölümünde ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. Mülakat ile başlayan arkadaşlığımız 

halen devam etmektedir. 

8) 25.08.2011 (Acıbadem-Aile evi) 

Öğrenciye arkadaş aracılığı ile ulaşıldı. Yapılan telefon görüşmelerinin ardından 

evlerin yakın olduğu anlaşıldı ve mülakatın aile mülakatı ile birlikte evde 
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gerçekleştirilmesine karar verildi. Kendisi beni, evi bulamama ihtimalime karşın 

sokağın başından alıp eve götürdü. Evde yalnızca annesi bulunmaktaydı. Birlikte bir 

süre oturmamızın ardından annesi mülakatı rahat gerçekleştirebilmemiz için 

komşusuna giderek bizi yalnız bıraktı ve mülakata başlandı. 

Mülakat sıcak bir ortamda gerçekleşmiştir. Kendisinin ailesine oldukça düşkün 

olduğu gözlemlenmiştir. Annesi ile ilişkileri kuvvetli görünmektedir. Annesinin tutucu 

bir yapıya sahip olmasına karşın kendisinin açık fikirli olması dikkat çekmiştir. 

Kendi aralarında bu konu ile ilgili bir çatışma yaşandığı göze çarpmamıştır. Yapılan 

mülakat sırasında kurulan arkadaşlık ilişkilerimiz mülakattan sonra da devam 

etmektedir.  

9) 05.10.2011 (Kadıköy-Kafe) 

Mülakat yapılacak kişi çalıştığı ve okul ile pek bağlantısı bulunmadığı için 

kendisine ulaşmak zaman aldı. Ancak bir arkadaşı bulunarak numarası alınmış ve 

iletişime geçildi. Telefonda mülakattan bahsedilerek uygun olduğu günü söylemesi 

istendi. Önce çalışma saatleri uymadı ardından yurt dışına çıkması gerekti. Bu 

nedenle kendisiyle iletişime geçtikten ancak iki hafta sonra mülakat yeri olarak Moda 

belirlendi ve mülakat gerçekleştirildi. 

Kendisiyle iş çıkışı görüşmemiz ve zamanın kısıtlı olması nedeniyle mülakat hızlı 

bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle kendisini tanıma fırsatım 

olmamıştır. Annesi yurt dışında yaşadığı, babası olmadığı ve akrabalarıyla 

görüşmediği için aile mülakatı gerçekleştirilememiştir. En çok dikkat çeken, mezun 

olmamasına rağmen oldukça yüksek yaşam standartlarını kendi başına 

sağlayabilmiş olmasıdır. Bu durum kendisinin tavırlarına da yansımış, özgüveniyle 

aklımda yer etmiştir 

. 
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B. AİLE MÜLAKATLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

1) 20.06.2011 (Acıbadem-Aile evi) 

  Konuşulan öğrencinin aile mülakatının kiminle yapılacağı ile ilgili özel bir 

tercihinin olmaması nedeniyle o sırada evde bulunan annesi ile mülakat yapıldı. 

Öğrenci mülakatı ile aile mülakatı aynı gün gerçekleştirileceği için her iki mülakat da 

öğrenci ile kararlaştırılmış olan aile evinde yapıldı. Mülakat öncesinde kısa bir süre 

muhabbet edilmesinin ardından önce öğrenci, sonra aile mülakatı gerçekleştirildi. 

Öğrenci mülakatı sırasında anne ortamda bulunmazken aile mülakatında anne ve kız 

bir aradaydı. 

Anne ve kızın iyi ilişkiler içinde bulunması dikkat çekmiştir. Anne, evde 

olmasına rağmen spor ancak oldukça bakımlı görünmekteydi. Almış olduğu eğitimin 

verdiği cevaplara yansıdığı görünmektedir. Modern bir aile imajı çizmektelerdir. 

Sorular cevaplanırken öğrencinin annesi, kızına eleştirilerde bulunmuş, bazı 

özelliklerinden şikayetçi olduğunu dile getirmiştir. Bu durum nedeniyle kişinin 

cevaplarında objektif olduğu düşünülmektedir. 

2) 25.06.2011 (Gaziosmanpaşa-Aile evi) 

İlk mülakat yapılan kişinin babası hayatta olmadığı için annesi ile görüşüldü. 

Çalışıyor olması nedeniyle uygun olduğu bir gün belirlemede sıkıntı yaşandı. Günün 

belirlenmesinin ardından ulaşımın nasıl sağlanabileceği ile ilgili bilgi edinildi. 

Otobüs durağından öğrenci tarafından alınıp eve götürüldüm ve evde bekleyen anne 

ile tanıştırıldım. Muhabbet edilip çay içilmesinin ardından öğrencinin de bulunduğu 

salonda mülakat gerçekleştirildi. 

Anne ile kızın özellikle kültür-sanat konularında birçok ortak noktası olduğu 

ancak anlaşamadıkları noktaların da bir o kadar çok olduğu görülmüştür. Mülakat 

sırasında da pek çok kez fikir ayrılıkları yaşamışlardır. Öğrenci mülakatını kontrol 
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ederken öğrencinin kendi mülakatında da annesi ile fikir ayrılıkları yaşadığını 

belirtmesi dikkat çekmiştir. 

3) 27.06.2011 (Acıbadem-Aile evi) 

Öğrencinin babası ile ilişkileri iyi olmadığı için mülakatın özellikle annesi ile 

gerçekleştirilmesini istedi. Anne çalışıyor olduğu için mülakat iş çıkışı evde 

gerçekleştirildi. Evde anne ve kız kardeş bulunmaktaydı. Mülakatın 

gerçekleştirilmesi aşamasında kız kardeş odasına geçerken anne ve oğul bir aradaydı.  

Annenin açık fikirli, modern bir kadın olması dikkat çekmiştir. Çocuklarına 

olan düşkünlüğü görülmektedir. Kendisi de baba ile çocukların ilişkilerinin kopuk 

olduğundan bahsetmiştir. Babanın aksine annenin çocuklarıyla iyi ilişkileri 

bulunmaktadır. Çocuklarına karşı  objektif değerlendirmelerde bulunmuştur. 

4) 14.07.2011 (Beşiktaş-Ailenin kuaför dükkanı) 

Anne ve babanın sahibi oldukları kuaför dükkanında çalışıyor olmaları 

nedeniyle mülakatı yapmak için iş saatleri seçildi. Dükkana gidildiği sırada babanın 

işi olması sebebiyle mülakat anne ile gerçekleştirildi. Öğrencinin bu konuda özel bir 

isteği olmadı. Mülakat, dükkana ait olan küçük bir bahçede yalnız yapıldı. 

Annenin sıcakkanlı olması dikkat çekmiştir. Aynı özellik kızında da 

görülmüştür. Kızı iş sahibi olmasına karşın anne, kızının geleceği ile kaygı 

yaşadığından bahsetmiştir. Bunun öğrencinin okulu birkaç sene uzatmış olmasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Mülakat sırasında müşterilerin gelmesine rağmen 

anne mülakatı yarıda bırakmamış, eşinin müşteriler ile ilgilenmesini istemiştir. 

Mülakat bitiminde de çok sıcak bir şekilde yolcu etmiştir. 
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5) 20.07.2011 (Göztepe-Aile evi) 

Öğrenci ile konuşarak aile mülakatının evde gerçekleştirilmesine karar 

verildi. Öğrencinin babası çalıştığı için annesi ile mülakat yapıldı. Öğrenci bu 

konuda bir istek belirtmedi. Arkadaşlığımız nedeniyle evi biliyor olmam ulaşım 

konusunda kolaylık sağladı. Eve vardığımda öğrenci ile annesi bulunmaktaydı. 

Mülakat öncesinde uzun süre muhabbet edilip ikramlarda bulunuldu. Öğrencinin 

arkadaşlarıyla buluşmak üzere dışarı çıkması üzerine mülakata başlandı. 

Öğrencinin annesi ile birbirimiz hakkında bilgi sahibi olmamız ve önceden de 

tanışmak istiyor olmamız nedeniyle mülakat sırasında sorular dışında pek çok 

konudan bahsedilmiş ve öğrencinin annesinin de bana soruları olmuştur. Anne 

oldukça hoş sohbet ve bakımlı bir kadındır. Aile ilişkilerinin iyi olduğu izlenimi 

edinilmiştir. Başka bir zaman misafirliğe de gelmemi istemesi beni ayrıca mutlu 

etmiştir.  

6) 18.08.2011 (Ankara-Aile evi) 

 Öğrenci ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrenci ve aile mülakatlarının 

aynı gün, Ankara’da gerçekleştirilmesine karar verildi. Bunun nedeni okulun 

kapanmasıyla birlikte memleketine dönmüş olmasıydı. 17.08.2011 tarihinde 

Ankara’da mülakat yapacak olan arkadaşım ile birlikte yola çıktık. Ertesi sabah önce 

öğrenci mülakatı gerçekleştirildi. Anne çalışıyor olduğu için iş çıkış saati beklendi. 

Öğrencinin babasının hayatta olmaması sebebiyle mülakat, annesi ile gerçekleştirildi. 

Evde anne ve abla bulunmaktaydı. Mülakatın başından sonuna kadar bir arada 

bulunuldu. Akşam saatlerinde başlayan mülakata gece 11’e kadar devam edildi. 

Gerçekleştirmiş olduğum mülakatlar içinde beni en çok etkileyen mülakat bu 

olmuştur. İstanbul’dan gelmiş olmam sebebiyle kendileriyle bu konuda konuşmamış 

olmamıza rağmen benim için hazırlık yapmış, yatak hazırlamışlardır. Ancak ailem 

Ankara’da bulunduğu için tekliflerini geri çevirmek zorunda kalmak beni gerçekten 
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üzmüştür. Mülakat çok uzun sürmemiştir ancak mülakat öncesi ve sonrasında 

muhabbet edildiği için kendileriyle 4 saatten uzun zaman geçirilmiştir. Anne ve 

ablayla kurmuş olduğum samimi ilişkiler sonucunda kendileriyle çok sık olmasa da 

hala haberleşmekteyim. 

7) 19.08.2011 (Ankara-Aile evi) 

Öğrencinin mülakatı Görel Aksoy tarafından yapıldı. Ancak ailesi Ankara’da 

bulunan öğrencilerle benim görüşeceğim belirlendiği için mülakatı bana verildi, aile 

mülakatı da tarafımdan gerçekleştirildi. Kendisinin mülakatına ulaşıp gerekli bilgileri 

edinerek telefonla iletişim kuruldu. Aile mülakatının yapılacağı tarih, Ankara’da 

yapılacak olan diğer mülakat tarihine göre ayarlandı. Oturdukları yer Ankara olarak 

geçmesine rağmen Ankara’nın dışında bir lojmandı.(Fotoğraf 4) Bu nedenle 

Ankara’da yaşayan teyzem ile birlikte gitmem gerekti. Evde anne, baba ve 2 kız 

kardeş bulunuyordu. Anne ve baba sorulara birlikte yanıt vermek istediler ancak 

yalnız biriyle mülakatı gerçekleştirebileceğim için ikisi aralarında verdikleri karar 

sonucu baba seçildi. Böylece tüm mülakatlarım içindeki babayla olan tek mülakatı 

gerçekleştirdim. 

Anne ve babanın bazı sorularda fikir ayrılıkları yaşadıkları, farklı cevaplar 

verdikleri görülmüştür. Bunlar daha çok öğrencinin geleceği ve tercihleri ile ilgili 

sorularda yaşanmıştır. Mülakatın bazı bölümlerinde teyzem ile öğrencinin annesi 

balkonda bulunmuştur. Bu sürelerde anne ve baba arasında fikir alışverişi olmadan 

yalnızca babanın cevapları dikkate alınmıştır. Eve gelirken apartmanın dış kapısına 

kadar inip karşılayan aile, evden ayrılırken de aynı şekilde aşağıya inerek yolcu 

etmiştir. 
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8) 25.08.2011 (Acıbadem-Aile evi) 

Öğrenci ile görüşülerek öğrenci ve aile mülakatının aynı gün 

gerçekleştirilmesine karar verildi. Aynı mahallede oturuyor olduğumuz için evi 

bulmam sorun olmadı fakat yine de öğrenci beni sokağın başından alarak evine 

götürdü. Biraz muhabbet edilmesinin ardından anne, mülakatı rahat bir ortamda 

gerçekleştirilmesi için komşusuna gitti. Daha sonra çağırılarak kendisiyle mülakata 

başlandı. Öğrenci bu konuda bir tercih yapmadı ancak babası şehir dışında 

bulunduğu için mülakat anne ile yapıldı. 

Annenin eğitim seviyesi düşük olmasına rağmen kızı ile ilgili düşünce, hayal 

ve istekleri oldukça açık fikirlidir. Kızının uzun yıllardır süren beraberliğini 

desteklemekte ancak kıyafetleri konusunda tutucu davranmaktadır. Sorulardan 

bazılarının yanlış anlaşıldığı fark edilmiş, cevap verilmesinin ardından soru 

tekrarlanmış ve açıklanmıştır. Konuşulan anneler içerisinde baş örtüsü kullanan tek 

annedir. Ancak diğer anneler ile kıyaslandığında düşünce yapısı açısından göze 

çarpan farklılıklar bulunmamaktadır. Mülakat bitiminde oldukça sıcak bir şekilde 

yolcu etmiş, daha sonra da misafirliğe çağırmıştır. 

 

Böylece tüm öğrenci ve aile mülakatları tamamlanmıştır. Mülakatta yer alan 

konu başlıkları grup arkadaşım Çiğdem Kurt ile paylaşmamız sonucunda son 8 konu 

başlığı olan ulaşım, beslenme, sağlık, ekonomik durum, okul dışında geçirilen 

zaman, cinsellik, kanaat ve tutum, din konuları benim konum olarak belirlenmiştir. 

 Her bir konu başlığı tek tek ele alınmış olmasına karşın ekonomik durum ve 

okul dışında geçirilen zaman konularının üzerinde durulmuştur. Bu konulara neden 

ağırlık verildiği, ne açıdan önemli oldukları kendi başlıkları altında açıklanmıştır. Bir 

sonraki bölümde, öğrenciler ile yapılmış olan mülakatlar sonucu elde edilen verilerin 

yorum ve değerlendirmeleri yapılacaktır.  
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III.BÖLÜM: TABLO YORUM VE DEĞERLENDİRMELERİ 

 

   İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğrencileri ile yapılan sosyo-

ekonomik ve kültürel araştırma kapsamında 98 kadın, 40 erkek öğrenci ile mülakat 

yapılmıştır. 

   Konuşulan öğrencilerin 43’ü 1. sınıf,  32’si 2. sınıf, 29’u 3. sınıf, 34’ü 4. sınıf 

öğrencisidir. Öğrencilerin tamamına yakını İstanbul içinde,  yarısından fazlası da 

Avrupa yakasında ikamet etmektedir.  Çoğunluk aile yanında kalırken 3’te 1’e yakını 

öğrenci evinde kalmaktadır. Aile yanında kalınmasında öğrencilerin %90’a yakınının 

İstanbul doğumlu olmasının etkisi görülmektedir. 

   Öğrencilerin çoğunun anne-babası hayatta ve birbirleriyle evlidir. Annelerin 

3’te 1’i çalışırken babaların yarısından fazlası çalışmaktadır. Toplumumuzda hakim 

olan kadının ev işlerini yapması, erkeğinse çalışıp para kazanması gerektiği anlayışı 

geçerliliğini sürdürmekte ve bu sonuca neden olmaktadır.  

   Konuşulan öğrencilerin yarısından fazlası göç etmiştir ve göçlerin tamamına 

yakını yurt içinde olmuştur. Özellikle Marmara bölgesinden İstanbul’a yoğun bir göç 

yaşandığı görülmektedir. Eğitim ve iş imkanlarının İstanbul’da çok daha fazla olması 

ülkenin her yerinden göç almasına neden olmuştur. 

   Öğrencilerin üniversiteye gelene kadar almış oldukları eğitime göz atıldığında 

çocuk gelişimi için son derece önem taşıyan okul öncesi eğitimi yarısından fazlasının 

aldığı görülmektedir. İlkokul, orta okul ve lisede tercih edilen çoğunlukla devlet 

okulları olmuştur. Özel okullarda daha kaliteli eğitim verildiği düşüncesinin yaygın 

olmasına karşın ekonomik koşullar ailelerin seçimlerini etkilemektedir. 

   Konuşulan öğrencilerin ortalama 2 kere üniversite sınavına girmiş olmaları 

dikkat çekmektedir. Tüm eğitim hayatları boyunca tek bir sınav için hazırlanan 
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gençler çoğunlukla ilk denemede istedikleri başarıyı elde edememekte ve ikinci kez 

sınava girmektedirler. Üniversite tercihlerindeyse ilk sırada İstanbul içi devlet 

üniversiteleri yer almaktadır. Bu üniversiteler içinde İstanbul Üniversitesi’ni tercih 

edenlerin öğrencilerin 4’te 3’ü olduğu görülmektedir. 

   Antropoloji bölümünde okuyan öğrencilerin  4’te 1’den fazlasının ilk tercihi 

antropolojidir. 2. Sırada ise antropoloji ile iç içe olan psikoloji yer almaktadır. 

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun özellikle internet aracılığıyla antropoloji 

hakkında bilgi sahibi olarak tercih ettikleri görülmektedir. 

   138 öğrenci ile yapılan mülakatlar sonucu elde edilen veriler doğrultusunda 

oluşturulan demografik yapı, göç, barınma, eğitim konu başlıkları Çiğdem Kurt’un 

tezinde kullanılmış, burada özet olarak aktarılmıştır.  

   Öğrencilerin ulaşım, beslenme, sağlık, ekonomik durum, boş zaman 

aktiviteleri, cinselliğe yaklaşımları, kanaat ve tutumları ve son olarak da din 

konusuna yaklaşımları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. 
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3.1. ÖĞRENCİLERİN ULAŞIM İMKANLARI 

 

İstanbul yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da önemli saydığı 

metropollerden biridir. Buna karşın çok büyük bir problem olan ulaşım problemine 

çözüm getirilebilmiş değildir.  

Büyük ve kalabalık bir şehir olması sebebiyle gün içinde binlerce insan trafik 

sorunuyla karşı karşıya gelmektedir. Kısa mesafelere gitmek bile çoğu zaman saatler 

sürmektedir. Özellikle çalışanlar ve öğrencilerin yollarda oldukları sabah ve akşam 

saatlerinde bu süreler daha da uzamaktadır.  

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul trafiğinin karakteristik özelliklerini ve 

çözüm yollarını belirlemek için bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 

İstanbul trafiği saat sabah saat 7 ile 8 arasında yoğunlaşmaktadır. Araçlı 

yolculukların  yüzde 58,1'i evden işe, yüzde 16,5'i de evden okula gidiş için 

gerçekleştirmektedir. Kullanılan araçların ise yaklaşık yüzde 60'ını toplu taşıma 

araçları, yüzde 30'unu özel araçlar, yüzde 11'ini de servis araçları oluşturmaktadır. 

Ulaşımda raylı taşımacılığın payı yüzde 7 seviyesinde kalırken, üç tarafı denizlerle 

çevrili olmasına rağmen deniz toplu taşımacılığı payı sadece yüzde 3’tür. 

(http://v3.arkitera.com Erişim Tarihi: 20.05.2013). 

Antropoloji bölümü öğrencileriyle yapmış olduğumuz araştırma sonuçları ise 

şöyledir; 

Öğrencilerin tamamına yakınının toplu taşımayı tercih ettikleri göze 

çarpmaktadır. Sınava 1 kez giren kadın öğrenciler %97,6 oranla erkeklerden daha 

fazla toplu taşımayı tercih ederken sınava 1’den fazla giren kadın öğrencilerin %94,8 

ile yine erkeklere oranla daha fazla toplu taşımayı tercih ettikleri görülmektedir 

(TABLO E 1)(Grafik 1). İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde evlerin okul ve 

işlere yürüme mesafesinde olması her zaman mümkün olmamaktadır. Ekonomik ve 

http://v3.arkitera.com/v1/haberler/2004/05/13/istanbul.htm
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arabaya göre daha hızlı olabilen toplu taşıma büyük bir farkla daha fazla tercih 

edilmektedir. 

Konuşulanın Oturduğu Yer İle Fakülte Arasında Tercih Ettiği Ulaşım Şekli (%) 

Grafik 1 

 

Öğrencilerin 4’te 1’den fazlasının gidiş yolunda tramvay kullandıkları 

görülmektedir. Bunu otobüs ve vapur  takip etmektedir. Tramvayın en çok tercih 

edilen araç olmasında tramvay hattının üniversitenin önünden geçmesinin etkisi 

büyüktür.(Fotoğraf 5). Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %12,5’i  okula yaya 

olarak gidebilecek yakınlıktayken bu oran, sınava 1 kez giren kadın %1,1,sınava 

1’den fazla giren erkek öğrencilerde %3,6, sınava 1’den fazla giren kadın 

öğrencilerde %1,7’dir. Bunun  nedeni olarak kadın öğrencilerin aileleriyle yaşamaları 

ve bundan dolayı okullarının konumuna göre evlerini seçememeleri 

gösterilebilir(TABLO E 2). Dönüş yolunda da sıralama değişmemekte yine tramvay, 

otobüs, vapur ilk üç içinde yer almaktadır(TABLO E 5.1). 

Gidiş yolunda geçirilen süreye baktığımızda ortalama 1 saatin yolda geçtiği 

görülmektedir( TABLO E 3). Dönüş yolunda bu süre ortalamada 2-3 dk artmaktadır( 

TABLO E 6). Gün içinde yolda geçirilen sürenin oldukça fazla olması, öğrencilerin 
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uzak mesafelerde oturmasının yanı sıra İstanbul’un ulaşım probleminin de bir 

sonucudur. 

Yolda ortalama 2 saatlerini geçiren öğrencilerin bu zamanlarını nasıl 

değerlendirdiklerini incelediğimizde gidiş yolu için karşımıza ilk çıkan öğrencilerin 

yarısına yakınının müzik dinlediğidir. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha 

fazla müzik dinlediği görülmektedir. Müzik dinlemeyi okuma aktivitesi takip 

ederken ders çalışanların oranının yalnızca %2 olması dikkat çekmektedir. Sınava 1 

kez giren öğrencilerin %3,9’u ders çalışırken sınava 1’den fazla giren öğrencilerde 

bu oranın %0,8 olması çarpıcı bir sonuçtur(TABLO E 4.1). Ortaya çıkan sonuç, ders 

çalışmayı alışkanlık edinmiş ve bunu hayatında uygulayan kişilerin daha başarılı 

olduğuna dair ipucu vermektedir. Dönüş yolunda da öğrencilerin yarısına yakını 

müzik dinlenmektedir. Aynı zamanda kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha 

fazla sohbet ettikleri göze çarpmaktadır(TABLO E 7). 

Konuşulan öğrencilerin tamamına yakını öğrenci indirim kartından 

yararlanmaktadır. Bu bize öğrencilerin toplu taşımayı tercih ettiğini göstermektedir. 

Kadın öğrencilerin % 93,9’u indirimli kart kullanırken erkek öğrencilerin %82,5’i 

indirim kartından yararlanmaktadır(TABLO E 8). Ulaşıma ödenen aylık miktar 

ortalama 74 TL’dir(TABLO E 9). Öğrenciler için bu miktar azımsanamayacak bir 

rakamdır ancak İstanbul şartlarında normal karşılanmaktadır. 

Öğrencilerin %70,3’ü ulaşımda problemlerle karşılaşmaktadır. Kadın 

öğrencilerin 4’te 3’ünün sorun yaşadığı görülmektedir. Erkeklerin ise yarısından 

biraz fazlası ulaşımda sorun yaşadığını belirtmiştir. Çıkan sonuçlar İstanbul’da hala 

ulaşım problemlerinin fazla olduğunu ve çözümlerin yeteri kadar uygulanmadığını 

göstermektedir. Kadınların daha fazla problemle karşılaşması ise bunun tacizler 

nedeniyle olduğunu düşündürmektedir(TABLO E 10). Ulaşımdaki problemlerin  

%39,7’sini kalabalık oluşu oluşturmaktadır. Bunu %28,1 oranıyla trafik sorunu takip 
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etmektedir. Kadınların %11,9’u taciz ve güvenlik sorunu yaşamaktadır(TABLO E 

11).  

Şehirde yaşayan insanlar gün içinde pek çok yere yetişme kaygısı 

yaşamaktadır. Bunun yanında ulaşım ağındaki eksiklikler ve insanların eğitimsizliği 

nedeniyle karşılaşılan problemler yalnızca gençlerin üzerinde değil trafikte yer alan 

herkesin üzerinde stres ve baskı yaratmakta, bu durum kimi zaman tüm güne etki 

etmekte ve davranışlara yansımaktadır. 

Ulaşım problemini kısa süre içerisinde tamamen çözmek mümkün olmasa da 

bu problemi aza indirmek için öncelikle raylı ulaşım sistemine ağırlık verilebileceği 

düşünülmekteyim. 

İstanbul ulaşımında oldukça önemli bir yeri olan ve kıtalar arası ulaşımı 

sağlayan vapur seferlerinin arttırılmasının da Boğaz trafiğini azaltabileceği 

görüşündeyim. Bunun yanında kara, deniz ve demiryolu toplu taşıma araçları birbiri 

ile koordineli bir şekilde çalışır hale getirilmelidir. 

Taciz ve güvenlik sorunlarının azaltılması ise daha çok zaman alacak gibi 

görünmektedir. Çünkü bu, çoğunlukla aile içinde verilen eğitim ile alakalı bir 

durumdur. Yine de araçlara daha fazla kamera yerleştirilebilir, kimi zaman 

denetlemeler yapılabilir. Bireyler her zaman önlenemese bile sonrasında verilen 

cezalar arttırılarak caydırıcı olması sağlanabilir böylece bir nebze olsun taciz olayları 

azaltılabilir. 
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3.2. ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI 

 

 

Yaşamın her döneminde sağlığın temelini oluşturan beslenme, insanın 

büyümesi, gelişmesi, fizyolojik işlevlerini sürdürmesi ve sağlıklı olarak uzun süre 

yaşaması için gereklidir. Yeterli ve dengeli beslenme, bedenen, aklen, ruhen ve 

sosyal yönden gelişmiş bireyler sağlıklı ve üretken toplumların temelini oluşturur. 

Yetersiz ve dengesiz beslenme, çocuklarda ve gençlerde fiziksel büyümeyi ve 

zeka gelişimini olumsuz yönde etkilemekte, vücudun direncini azalttığından 

hastalıklara yakalanma olasılığı artmakta ve hastalıklar ağır seyretmektedir. Dengesiz 

beslenme sonucunda oluşan fazla kilolar sağlığımızı tehdit etmektedir. Fazla kilolar, 

kalbin daha fazla çalışmasına, kandaki kolesterol miktarının artmasına, yüksek 

tansiyon, felç, şeker hastalığı gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Ayrıca, hatalı ve 

dengesiz beslenmenin getirdiği hastalıkların tedavisi için yapılan sağlık harcamaları, 

hem kişilerin hem ülkenin ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Üniversite öğrencileri erişkin döneme geçme aşamasında olan çocukluk  çağı 

sonrası ilk gruptur. Bu öğrencilerin üniversite eğitiminin başlaması ile birlikte o 

zamana kadar alıştıkları aile ortamları içerisinden ayrılmaları, dış etkilere daha açık 

hale gelmeleri ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin şekilde yapmaya başlıyor 

olmaları nedeniyle beslenmelerinde yeni bir dönem başlamaktadır. Bu dönemin 

belirleyici özelliği ekonomik problemler ve yeni  kurulacak bir düzene uyum 

sağlama çabalarıdır. Beslenme alışkanlıklarında ortaya çıkabilecek yeni formlar 

üniversite öğrenimi sonrasına taşınacaktır. Öğrencilerin beslenme eğilimlerinin 

tespiti erişkin dönemde beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve uygunsuz 

beslenmenin yol açabileceği muhtemel bozuklukların önlenmesi açısından önemlidir 

(Mazıcıoğlu ve Öztürk, 2003). 
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Üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin bir çoğu hayatlarında ilk defa aile 

ortamından uzakta yaşamak durumunda kalmaktadır. Üniversite öncesinde 

öğrencilerin beslenme alışkanlıkları aile yaşamının gerektirdiği şekilde devam 

ederken, üniversite ile birlikte farklılaşan yaşam şekli öğrencilerin beslenme 

davranışlarını da değiştirebilmektedir. Değişen beslenme davranışları üniversite 

öğrencisinin zihinsel ve fiziksel durumunu ilgilendirdiği gibi okul performansını da 

dolaylı olarak etkileyebilmektedir (Erten, 2006). 

Konuşulan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarına göz attığımızda sabah 

kahvaltısı yapanların %88,4 olduğu görülmektedir. Erkeklerin tamamına yakınının 

sabah kahvaltısı yaptığı görülmektedir. Sınava 1 kez giren öğrencilerin 4’te 3’ten 

fazlası kahvaltı yaparken sınava 1’den fazla giren öğrencilerin kahvaltı yapma oranı 

91,9’dur. Günümüze kadar yapılan araştırmalara göre kahvaltı yapan bireylerin 

kahvaltı yapmayan bireylere göre başarı oranlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

varılmıştır ancak burada tam tersi bir durum söz konusudur(TABLO F 1). Kahvaltı 

yapan öğrencilerin yarısından fazlasının evde kahvaltı yaptığı göze çarpmaktadır. Bu, 

öğrencilerin genelinin sağlık ve düzenli beslenmeye verdikleri öneme dair bir ipucu 

niteliğindedir. Aynı zamanda yapılan bu tercihler sonucu evde kahvaltı yapmanın 

daha ekonomik olduğunu bu yüzden daha çok tercih edildiğini söyleyebilir (TABLO 

F 1.1 ). 

Öğrencilerin yarısından fazlası sabah kahvaltısına para ödememektedir. 

Bunun nedeni olarak öğrencilerin çoğunluğunun evinde ve yurtlarında kahvaltı 

yaptığını söylemek mümkündür. Kadın öğrencilerin %65,3’ünün sabah kahvaltısına 

para ödemediği görülürken erkek öğrencilerde bu oran %47,5’tir. Kadınların kendi 

kahvaltılarını kendilerinin hazırlamasının da bunda etkisinin olduğu 

düşünülmektedir. Kahvaltısına para ödeyen öğrencilerin çoğunluğunun haftada 

ortalama 20 TL harcadığı görülmektedir. Erkek öğrenciler ortalama 27 TL harcarken 
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kadın öğrencilerin 16 TL harcaması dikkat çekicidir. Erkek öğrencilerin 

kahvaltılarını dışarıda yapıyor olması bu oranı arttırmaktadır (TABLO F 2). 

Öğrencilerin tamamına yakınının öğle yemeği yediği görülmektedir. Öğle 

yemekleri günün önemli ikinci öğünüdür. Öğlen saatlerinde çoğunlukla dışarıda 

olmalarına rağmen bu önemli öğünü atlamayan gençlerin, sağlıklarına önem 

verdiğini söylemek mümkündür. Erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre öğle 

yemeklerine daha çok dikkat ettikleri görülmektedir (TABLO F 3). Öğle yemeği 

yiyen öğrencilerin %43,7’si yemeklerini okulda yemektedir.(Fotoğraf 6). Sınava 1 

kez giren erkek öğrencilerin %40’ının öğle yemeğini okulda yediği görülürken bu 

oran sınava 1 kez giren kadın öğrencilerde %45,5’tir. Sınava 1’den fazla giren kadın 

öğrencilerin okulda öğle yemeği yeme oranı %51 ile erkek öğrenci oranını geçmiştir. 

( TABLO F 3.1). 

Öğrencilerin 4’te 3’ünden fazlası öğle yemeği için para harcamaktadır. Bu 

nedenle öğrencilerin öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirdiklerini söylemek 

mümkündür. Cinsiyetler arasında belirgin bir fark görülmemektedir. Öğle yemeği 

için harcanan para ortalama 33 TL’dir ve yine erkeklerin daha fazla para harcadığı 

görülmektedir (TABLO F 4). 

Öğrencilerin neredeyse tamamının akşam yemeği yedikleri görülmektedir. 

Buradan tüm öğünler içerisinden en çok akşam yemeğine önem verdikleri ya da 

zaman ayırabildikleri görülmektedir. Sınava 1’den fazla giren öğrencilerin 

tamamının akşam yemeği yediği göze çarparken bu oran sınava 1 kez giren 

öğrencilerde %98’dir (TABLO F 5). 

Konuşulan öğrencilerin 4’te 3’e yakınının akşam yemeğini evde yedikleri 

göze çarpmaktadır. Tablomuzdan öğrencilerin çoğunluğunun akşam saatlerinde evde 

olduklarını, dışarıda yemek yemeye para harcamadıklarını görmek mümkündür. 

Sınava 1 kez giren kadın öğrencilerin %4,9’u akşam yemeğini yurtta yerken sınava 1 
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kez giren erkek öğrencilerin hiçbirinin akşam yemeğini yurtta yemediği 

görülmektedir. Sınava 1’den fazla giren kadın öğrencilerin %3,6’sı akşam yemeğini 

yurtta yerken yine sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin hiçbirinin yurtta akşam 

yemeği yemediği görülmektedir (TABLO F 5.1). 

Akşam yemeği yiyen öğrencilerin yarısından fazlasının akşam yemeğine para 

harcamadıkları görülmektedir. Erkek öğrencilerin %57,5’i akşam yemeğine para 

öderken bu oran kadın öğrencilerde %34,7’tür. Akşam yemeği için ortalama 55 TL 

ödenmektedir. Erkek öğrenciler, kahvaltı ve öğlen yemeğine olduğu gibi akşam 

yemeğine de kadın öğrencilerden daha fazla para harcamaktadır. Sınava 1 kez giren 

erkek öğrencilerin her üç öğünde de en fazla parayı harcıyor olmalarının yanı sıra her 

bir öğünde harcanan paranın daha da arttığı görülmektedir(TABLO F 6). 

Öğrencilerin yarısından fazlasının üniversiteye geldiklerinde beslenme 

alışkanlıklarının değişmemiştir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısından 

fazlasının, kadın öğrencilerin yarısından azının beslenme alışkanlıkları değişirken 

sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 3’te 1’ine yakınının, kadın öğrencilerin 

yarısından azının beslenme alışkanlıklarında değişiklikler meydana gelmiştir 

(TABLO F 7). Konuşulan öğrencilerin %68 gibi büyük bir çoğunluğunun aile 

yanında kalmasının beslenme alışkanlıklarının değişmemiş olması üzerinde etkisi 

olduğunu düşünmektedir.  

Beslenme alışkanlıklarının değiştiğini düşünen öğrencilerin %26,6’sı 

alışkanlıklarının değişme nedeni olarak düzenli yemek yiyememelerini görmektedir. 

Ailesinden uzakta olduğundan dolayı beslenme alışkanlığı değişen öğrencilerin oranı 

sınava 1’den fazla giren öğrencilerde %21,1, sınava 1 kez giren öğrencilerde 

%7,7’dir. Buradan sınava 1’den fazla giren öğrencilerin üniversite tercihlerinde 

isteyerek ya da zorunlu olarak yaşadıkları şehrin dışını daha çok tercih ettikleri de 

görülmektedir (TABLO F 8). 
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Üniversiteye geldikten sonra fast food tüketiminde artış olan öğrenci oranı 

%34,8’dir. Bu konuda bir cinsiyet ayrımı söz konusu değildir (TABLO F 9). 

Tempolu yaşanan hayatlar, günlük koşuşturma; günlük işleri yetiştirme telaşı 

yüzünden hızlı yaşama çabasının her gün biraz daha artması, yenilenlerin de bu hıza 

ayak uyduracak şekilde değişmesine neden olmaktadır. Fast food tüketiminin büyük 

ölçüde artışı, şişman çocuklar ve gençler, sağlıksız bireyler şeklinde etkilerini 

göstermektedir. Belirli bir eğitim seviyesinin üzerinde oldukları için birçok insandan 

daha bilinçli olması beklenen üniversiteli gençler de beklenilenin aksine fast food’a 

yoğun ilgi göstermektedir. Elbette ki bunda fast food’un ekonomik bir yemek çeşidi 

olmasının da etkisi vardır. 

Öğrencilerin %61,6’sı dengeli beslendiğini düşünmemektedir. Sınava 1’den 

fazla giren öğrencilerin yarısından fazlası dengeli beslendiğini düşünmezken bu oran 

sınava 1 kez giren öğrencilerde %68,6’dır. Kadın öğrencilerin %64,3’ü, erkek 

öğrencilerin yarısından fazlası dengeli beslendiğini düşünmemektedir (TABLO F 

10). Dengeli beslenme söz konusu olduğunda kişinin yaşam biçimi, zevkleri, yeme 

alışkanlıklarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu yüzden üniversiteye 

geldikten sonra yaşam biçimleri ve yeme alışkanlıkları değişmek zorunda kalan 

öğrencilerin dengeli beslenmede zorluk çektikleri açıkça görülmektedir. 

        Konuşulan öğrencilerin dengeli beslenememe nedenlerinin başında %30,4 

oranıyla fast food tüketimi yer almaktadır. Kadın öğrencilerin %12,9’u vakit 

darlığından dolayı dengeli beslenmediği görülürken bu oran erkek öğrencilerde 

%18,2’dir (TABLO F 11). Öğrencilerin okulda fala zaman geçirmesinin, yalnız 

yaşamaya başlamasının, yoğun çalışma temposuyla ev yemeklerinden 

uzaklaşmasının etkisi vardır. Aynı nedenler gençlerin  fast food’a yönelmesinde de 

etkin rol oynamaktadır 

Öğrencilerin yarısından fazlasının okula gelirken sabah kahvaltısı yaptığı 

görülmektedir. Sınava 1 kez giren öğrenciler %70 oranıyla sınava 1’den fazla giren 
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öğrencileri oldukça geçtiği göze çarpmaktadır. Bundan yola çıkarak kahvaltı 

yapmayı alışkanlık haline getirmiş olan öğrencilerin başarı seviyelerinin de arttığını 

söylemek mümkündür (TABLO F 12). 

Öğrencilerin yarısına yakınının su dışında tükettikleri içeceğin çay olduğu 

görünmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısından fazlası, kadın 

öğrencilerin yarısından azı çay içmektedir. Sınava 1’den fazla giren öğrencilerde de 

oranlar aynı şekildedir (TABLO F 13). Çıkan sonuçlarda Türk çay kültürünün 

günlük yaşamlara da ne kadar etki ettiğini görülmektedir. Çayın tercih edilen bir 

içecek olmasının nedenlerinden biri de içersinde kafein bulundurmasıdır. Çayın 

insanlar üzerinde yorgunluk giderici, canlılık verici ektisi, içerdiği kafeinle yakından 

ilgili olduğu söylenebilir( http://ruhsalbeslenme.blogcu.com/20.05.2013) 

%84,8 oranıyla öğrencilerin ev yemeklerine öncelik verdiği görülmektedir. 

Kadın öğrencilerin %86,7’si ev yemeğine öncelik verirken bu oran erkek 

öğrencilerde %80’dir (TABLO F 14)(Fotoğraf 7). Ancak ev yemeklerini tercih eden 

öğrencilerin tamamı tercih etmiş oldukları ev yemeklerini yiyememekte dolayısıyla 

bu oran düşerek %58,3 olmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %40’ı ev 

yemeklerini tüketirken kadınların %64’ü ev yemekleri tüketmektedir. Sınava 1’den 

fazla giren öğrencilerde ise erkeklerin %58,5’i, kadınların %57’si ev yemekleri 

tüketmektelerdir (TABLO F 15). 

Fast food yemekleri tercih eden öğrenciler haftada ortalama 10 kere 

yemektelerdir. Erkek öğrenciler ortalama 16 kere yerken kadın öğrencilerin 9 kere 

yemeleri dikkat çekmektedir (TABLO F 16). Bu oranlar bazı günler 1’den fazla fast 

food tüketimi olduğu anlamına gelmektedir. Fast food tüketiminde 1. Sırada %37,8 

ile Burger King gelirken onu Dominos Pizza ve ardından McDonalds izlemektedir 

(TABLO F 17)(Grafik 2). Burger King’in sürekli uyguladığı gruplara yönelik 

kampanyalar, yapmış olduğu reklamlar öğrencilerin tercih nedenlerinde en önemli 

etkenlerden biridir. 

http://ruhsalbeslenme.blogcu.com/20.05.2013)
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Konuşulanın Fast Food Olarak Tercih Ettiği Yer (%) 

Grafik 2 

 

 

Öğrencilerin %15,9’u diyet yapmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin %22,2’si, kadın öğrencilerin %16,7’si diyet yaparken sınava 1’den fazla 

giren erkek öğrencilerin %12,9’u, kadın öğrencilerin %16,1’i diyet yapmaktadır( 

TABLO F 18). Dergiler ve televizyonlardaki modeller, mükemmel bedenin 

tanımlandığı temel bilgi kaynaklarıdır ve ideal olarak benimsenmektedirler. Gençler 

kendilerini magazinlerdeki etkileyici modellerle kıyaslamakta ve bu yukarıya doğru 

yapılan sosyal kıyaslama kendilerini kötü ve yetersiz hissettirmektedir. Kilo ve 

formun önemine dair derin inançlar, yeterince ideal olmayan bedenlerden 

kaynaklanan memnuniyetsizliği tetiklemektedir. Bu durum daha fazla kadınlarda 

görüldüğü için diyet yapma oranları da erkeklerden yüksektir. Diyet yapanların 

%22,7’sinin diyeti uygulayamadığı görülmektedir. Erkeklerin tamamı diyetlerini 

uygularken kadınların %31,3’ünün uygulamıyor oluşu oldukça dikkat çekicidir 

(TABLO F 19). Diyetlerin uygulanmayışlarının nedeni olarak öğrenci hayatındaki 
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düzensizlikten dolayı diyete uymaktaki zorluklar ve kişilerin iradelerine sahip 

olmakta yaşadıkları sorunlar görülmektedir. 

Diyet yapan öğrencilerin yarısından fazlasının zayıflama amacıyla diyet 

yaptığı görülmektedir. Erkek öğrencilerin 3’te 1’i kilo almak için diyet yaparken 

kadın öğrencilerin kilo almak için diyet yapmadıkları göze çarpmaktadır. Bunun 

nedeni ideal vücut algısının cinsiyetler için farklılık göstermesi, erkeklerin iri ve 

kaslı olması gerektiği, kadınların ise zayıf ve narin olması gerektiği düşüncesidir. 

Kadınlardaki yağ oranının erkeklerden fazla olması da nedenlerden biri olarak 

gösterilebilir (TABLO F 20). 

Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir. Beslenme açlık duygusunu 

bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. 

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun 

gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için 

bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Yeterli ve dengeli beslenen kişiler; sağlıklı 

bir görünüştedir, hareketli esnek bir bedene, sağlıklı bir cilde, parlak saçlara ve 

gözlere, kuvvetli kaslara, çalışmaya istekli kişiliğe, normal zihinsel gelişime ve sık 

sık hasta olmayan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle  dengesiz beslenmenin önlenmesi 

beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması büyük bir önem 

taşımaktadır. 

Bir sonraki bölümde öğrencilerin sağlık durumlarına değinilecek ve 

oluşturulan tablolar değerlendirilecektir. 
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3.3. ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMLARINA GENEL BİR BAKIŞ 

 

Sağlık, kendini iyi hissetmekten arzu edilen kiloda olmaya varıncaya kadar 

geniş bir anlam içinde kullanılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1947’de resmen 

benimsediği tanımlamaya bakılacak olursa sağlık, “sadece hastalık ve sakatlığın 

olmaması değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hali”dir.  

Illich ise sağlığı, “bir uyum sağlama meselesi, toplum tarafından yaratılmış 

gerçekliklere karşı içgüdüsel değil, toplumsal kültür tarafından biçimlendirilmiş bir 

tepki” olarak tanımlamaktadır (Illich, 1995, s. 190). 

Günümüz toplumlarında , sağlık sorunlarına kendi kendine çözüm bulmayı 

amaçlayan anlayış yaygınlaşmakta, estetik ve kozmetik konuları sağlıkla 

bağdaştırılarak sunulmaktadır. Bunun yanında alternatif ve tamamlayıcı tedavi 

yöntemleri yaygınlık kazanmaktadır. Medyada sağlık ve sağlığa ilişkin konular 

ağırlık kazanmakta, ilaç reklamları yapılmaktadır.  

Kronik hastalıkların çoğalması, gündelik yaşamdaki sıkıntı ve stresin artması 

ile sağlık günümüzde birincil hedef haline gelmekte; sağlık ve sağlığa hizmet eden 

sektörler de her geçen gün bireylerin yaşamına girmektedir.  

Sağlık problemi yaşayan kişinin hayatı bir şekilde aksamakta, günlük 

aktivitelerini bile olağan bir şekilde yerine getirememektedir. Üniversite yaşamında 

eğitimine odaklanması beklenen kişisin yaşıyor olduğu bir sağlık problemi  doğrudan 

eğitim hayatına da etki etmektedir. Bu nedenle öğrencilerin yaşadıkları sorunların 

bilinmesinde doğru bir değerlendirme yapılabilmesi açısından fayda vardır. 

Konuşulan öğrencilerin yarısından fazlasının sağlık problemi olmadığı 

görülmektedir. Sağlık problemi yaşayan öğrencilerden sınava 1 kez giren 

öğrencilerin  oranı %41,2 iken bu oran sınava 1’den fazla giren öğrencilerde 
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%32,2’dir. Kadın öğrencilerin ise erkek öğrencilere oranla daha fazla sağlık sorunu 

yaşadığı göze çarpmaktadır(TABLO G 1). 

Sağlık problemi olan öğrencilerin %15,6’sının alerjisi olduğu görülmektedir. 

Prof. Dr. Tuncer, tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de alerjik hastalıkların 

giderek arttığını söyleyerek, “Veriler, toplumumuzda her 4 kişiden 1’inde alerji 

olduğunu göstermekte. Dünya Sağlık Örgütü, hem yaygınlığı hem de oluşturduğu 

sorunların boyutu nedeniyle alerjik hastalıkları, öncelikli küresel sağlık sorunları 

kapsamında görmektedir.” şeklinde bir açıklamada bulunmuştur 

(http://www.haberturk.com Erişim Tarihi: 20.05.2013). Çevresel faktörler ve 

şehirleşmenin artması bunun en önemli nedenlerinden biridir. 

Vitamin ve kan değerlerinin düşüklüğüyle ilgili hastalıkların yalnızca kadın 

öğrencilerde olduğu göze çarpmaktadır. Kadınlarda görülme nedeni; üreme 

çağındaki kadınlarda bu tür sorunlara sıklıkla rastlanılması olarak gösterilebilir. 

Kadınların %8,2’si mide rahatsızlığı yaşarken aynı sorunu erkeklerin hiç yaşamadığı 

göze çarpmaktadır. Yine aynı şekilde kadın öğrencilerin %4,1‘i fıtık hastasıyken 

erkek öğrencilerin hiçbirinde bu sorun yaşanmamaktadır (TABLO G 2). 

Sağlık problemi olan öğrencilerin yarısından azının hastalığı sürekli tedavi 

gerektirmektedir. %47,4 oranıyla kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla 

sürekli tedavi gerektiren hastalığa sahip oldukları görülmektedir (TABLO G 3). 

Sürekli tedavi gerektiren hastalıklara sahip öğrencilerin %46,9 u sıkıntı 

yaşamaktadır. Kadın öğrencilerin yarısı sıkıntı yaşarken , bu oran erkek öğrencilerde 

%36,4’tür (TABLO G 4). Bu sıkıntıların başında ise fiziksel rahatsızlık yaratması 

gelmektedir. Öğrencilerin yarısı fiziksel rahatsızlık yaşadıklarını belirtmişlerdir. 

(TABLO G 5). 

Öğrencilerin %70,3’ü herhangi bir protez kullanmamaktadır. Kullanılan 

protezlerin ise yarısından fazlasının gözlük olduğu görülmektedir. %72,7 oranıyla 

http://www.haberturk.com/
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erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha fazla gözlük kullandığı göze 

çarpmaktadır. Erkek öğrencilerin böyle yüksek bir oranda gözlük kullanmasında 

küçük yaşlardan beri oynadıkları bilgisayar oyunlarının etkisinin yüksek olduğu 

düşünülmektedir. Lenste ise %35,3 oranıyla kadın öğrenciler erkek öğrencilerden 

daha öndedir. Bunda kadın öğrencilerin dış görünüşlerine verdikleri önemin, 

farklılıkları seven kadınların renkli lens kullanmayı tercih etmelerinin etkisi 

bulunmaktadır (TABLO G 6). 

Konuşulan öğrencilerin %84,8’inin sağlık güvencesi bulunmaktadır. 

%15,8’lik kısımda yer alan öğrencilerin ailelerinde sigortasız çalışan, hiç çalışmayan 

kişilerin olduğunu ya da öğrencilerin çalışmadığını, sigortasız çalıştığını söylemek 

mümkündür (TABLO G 7). Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet 

Ali Sağlam, yapmış olduğu bir açıklamada 2007-2012 yılları arasında, çalışabilen 

nüfus yüzde 1,8 artarken, aktif sigortalı sayısının yüzde 7,3 arttığını belirtmiştir 

(http://yenisafak.com.tr). Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun sağlık güvencesinin 

bulunması da ülkemizde sigorta kapsamı içinde olan kişi sayısının arttığına işaret 

etmektedir. 

Sağlık sigortası bulunan öğrencilerin yarısından fazlası SSK, %16’sı Emekli 

Sandığı, %11,8’i Bağkur’dan sigorta hakkını elde etmiştir( TABLO G 8). 

Öğrencilerin 4’te 3’ünden fazlası ailesinden dolayı sağlık güvencesine 

sahiptir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %42,9’u çalışılan işten sağlık 

sigortalıdır bu oran sınava 1 kez giren erkek öğrencilerde %22,2 oranındadır. Sınava 

1’den fazla giren kadın öğrencilerin %13,7’si çalışılan işten sigortalıyken, sınava 1 

kez giren kadın öğrencilerin %10.5’i çalıştığı işten sigortalıdır (TABLO G 9).  

Öğrencilerin yarısına yakını sigara -tütün kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla 

giren öğrencilerin sınava 1 kez giren öğrencilerden daha fazla sigara-tütün 

kullandıkları görülmektedir. Cinsiyetlere göre kullanım oranına baktığımızda 

http://yenisafak.com.tr/ekonomi-haber/sigortali-sayisi-yukseldi-29.01.2013-463739
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erkeklerin %62,5’inin, kadınlarında %37,8’inin sigara kullanması dikkat çekmektedir 

(TABLO G 10)(Grafik 3). Başlangıçta ister merak, ister yaşıtlarına uyum, isterse 

başkaldırı sembolü olarak kullanılan sigara, içenlerin çoğunda bağımlılık 

yapmaktadır. Çabuk ulaşılabilir olması sebebiyle gençler arasında sigara içmenin 

oldukça yaygın olduğu görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) raporuna 

göre günümüzde az gelişmiş ülkelerde yaşayan kadınların sadece %7’si sigara 

içmektedir. Ancak, endüstri kadınları ele geçirmek için, özellikle kadınlara yönelik 

sigara markaları üretmektedir (http://www.sigara.gen.tr Erişim Tarihi: 20.05.2013). 

Dolayısıyla daha az miktarda olan kadın kullanıcıların da zaman içinde artması 

beklenmektedir.  

Sigara-Tütün ve Alkol Kullanma Alışkanlığı Olan Öğrencilerin Cinsiyet 

Dağılımı (%) 

Grafik 3 

 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında yapılan 

Küresel Gençlik Tütün Araştırması’nın Türkiye Bölümü’nde ilköğretim 7-8. ve Lise 

http://www.diyadinnet.com/SaglikBilgisi-568&Saglik=sigaran%C4%B1n-v%C3%BCcudumuza-zararlar%C4%B1-nelerdir
http://www.sigara.gen.tr/sigara_pazari/index.html
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1. sınıflarda okuyan 15957 genç ile görüşülmüştür. Bu araştırmanın sonuçlarına göre; 

halen sigara kullananların oranı %9,1'dir(kızlar %5,0 ve erkekler %11,9). Sigara 

kullanmayı denemiş olan öğrencilerin oranı ise %29,3’dir (kızlar %21,5 ve erkekler 

%34,9).Yine bu araştırmanın sonuçlarına göre 13-15 yaş grubundaki her üç çocuktan 

biri on yaşından önce sigarayı denemiştir. Şimdiye kadar en az bir kez sigara 

kullandığını ifade edenlerden %29,5'i yani yaklaşık üçte biri bu denemeyi on 

yaşından önce yapmıştır( Özcebe H.; Gençler ve Sigara, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 

731, Şubat 2008 Ankara). Bu araştırma sonucu oldukça çarpıcıdır ve özellikle 

ailelerin sigara kullanımının çocuklar üzerindeki etkisini açıkça gözler önüne 

sermektedir. 

 Sigara için ödenen aylık ortalama miktar 100 TL’dir. Bu, geliri kısıtlı olan 

öğrenciler için oldukça yüksek bir rakamdır ancak bağımlılık yaratan sigara için 

gençler, düşünmeden bu miktarı gözden çıkarabilmektedirler. Sigara için en yüksek 

harcamayı ortalama 115 TL ile sınava 1’den fazla giren erkek öğrenciler yaparken 

genel toplamda da erkeklerin en yüksek harcamayı yapıyor olması dikkat çekicidir 

(TABLO G 11).  

Öğrencilerin 4’te 3’e yakınının alkol kullandığı görülmektedir. Sınava 1 kez 

ve 1’den fazla giren öğrenciler arasında önemli oranda bir fark görülmemektedir. 

Erkeklerin %82,5 oranla kadın öğrencilerden daha fazla alkol tükettiği görülmektedir 

(TABLO G 12). Alkol kullanım nedenleri çoğunlukla zevk almak, stresle başa 

çıkmak, özenti, sosyal içicilik, arkadaş çevresinde tek kalmamaktır. Üniversite 

yaşamlarında arkadaşlarıyla iç içe olan gençlerin alkol kullanma oranlarının bu 

nedenle yüksek olduğu düşünülmektedir. Araştırmalar, insanların en çok zevk almak, 

eğlenmek amacıyla alkol tükettiklerini göstermektedir ancak alkol çoğu zaman baş 

ağrısı, kavga, kaza gibi eğlence ürünü olmayan bir takım sonuçlar doğurmaktadır. 

Alkol için ödenen miktarın sigaradan daha az olması dikkat çekmektedir. Sınava 

1’den fazla giren erkeklerin bu tabloda da ortalama 130 TL ile en fazla miktarı 
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verdikleri görülmektedir. Alkol ile birlikte çoğu zaman sigaranın da tüketilmesi, 

birini kullananın çok büyük oranda diğerini de kullanıyor olmasının aynı gruplarda 

aynı sonuçları vermesinde etkisi büyüktür ( TABLO G 13). 

Gençlik çağı evden kopma ve topluma açılma çağıdır. Hayat felsefesinin 

şekillendiği, meslek ve iş seçiminin netleştiği, evlilik ve gelecekteki yetişkinlik 

yaşamı için hayat planlarının yapıldığı; sosyal statü ve kariyer elde etmenin ön 

planda olduğu bir dönemdir. Bu nedenle gençler çeşitli duygusal karmaşalar 

yaşamakta, çoğunlukla bu durumla tek başlarına başa çıkamamakta ve profesyonel 

destek almaktalardır.  

Konuşulan öğrencilerin %21,7’sinin psikolojik destek aldığı görülmektedir. 

Sınava 1’den fazla giren kadın öğrenciler en yüksek oranda psikolojik destek alan 

gruptur. Öğrencilerin ortalama 16 yaşında psikolojik destek aldığı göze çarpmaktadır 

ki bu yaş ergenliğe girilen döneme denk gelmektedir (TABLO G 14)(Grafik 4).  

Hayatlarının bu döneminde pek sorun sorunla karşı karşıya gelen ve sıkıntı yaşayan 

gençlerin daha fazla psikolojik destek alması gerekirken çok azının bu yola 

başvurması toplumumuzda psikolog algısının henüz yerleşmemiş olmasından 

kaynaklanmaktadır. Aileler sorunları kendileri halledebileceğini düşünmektedirler, 

kimi zaman da gençler kendilerinin “deli” olmadığını söyleyip destek almak 

istememektedirler. Oysa ki sağlıklı bireylerin yetiştirilip daha sağlam bir toplum 

oluşturmak için psikolojik destek almak oldukça gerekli ve önemlidir. Psikolojik 

destek alan öğrencilerin %63,3’ü bu amaçla ilaç kullanmıştır ve ilaç kullananlarda 

kadın oranı daha yüksektir. İlaç kullanma yaşı ise ortalama 18’dir (TABLO G 15). 
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Konuşulanın Psikolojik Destek Alma Durumu (%) 

Grafik 4 

 

Sağlıklı olmanın yalnızca beden değil aynı zamanda iyi bir ruh haline de 

sahip olmak olduğu unutulmamalıdır. Beden sağlığının temelini oluşturan 

beslenmeye önem verilmeli, bunun yanında gençlerin sigara ve alkol gibi kendilerine 

zarar veren alışkanlıklardan uzak tutulması için birtakım girişimlerde bulunulmalıdır. 

Gencin kişiliğinin geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam biçiminin benimsetilmesi, sigara 

ve alkol reklamlarının yapılmaması, ulaşılabilirliklerinin azaltılması, ailelerin bu 

konuda bilinçlendirilmesi, sigara ve alkolün zararlarının anlatılması kullanımı 

azaltmakta etkili olacaktır. Bunların yanında gençlere sağlıklı akran ilişkileri 

kuracağı ortamların yaratılması, zaman geçirme, eğlence ve spor olanakları sağlamak 

da son derece önem taşımaktadır. 

Bir sonraki bölümde öğrencilerin ekonomik durumları ile ilgili elde edilmiş 

veriler değerlendirilecektir. 
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3.4. ÖĞRENCİLERİN EKONOMİK DURUMLARI 

 

Üniversite öğrenimi, öğrencilerin eğitim, sosyal ve kişisel yaşamında önemli 

değişikliklerin olduğu yılları kapsamaktadır. Öğrenci, yaşamıyla ilgili bazı kararlar 

almak ve bunları uygulamaya koyup sonuçlar çıkarmak durumundadır. Ailesinden 

çoğu zaman uzakta, farklı kişi ve çevreyle karşı karşıya kalmak öğrenci için 

belirsizlik ve gerilim yaratabilmektedir. 

Kişinin girmiş olduğu yeni sosyal ortam bazı ihtiyaçları beraberinde 

getirmekte ve bu da daha fazla maddiyat anlamına gelmektedir. Artık yetişkin 

sayılan kişi ailesinden maddi yardım almayı istememekte ya da aldığı yardım, 

giderlerini karşılamaya yetmemektedir. Bu nedenlerle üniversite yaşamında çalışan 

pek çok öğrenci bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalar sosyo-ekonomik düzey ile başarı arasında bir ilişki 

olduğunu kanıtlamıştır. Bu araştırmalardan bazıları şöyledir; 

 Marsh (1985) dördüncü sınıf öğrencilerinin başarı,sosyo-ekonomik durum ve 

benlik kavramı arasındaki ilişkileri incelediği araştırmasında,Avustralyalı 

öğrencilerin akademik başarıları ile sosyal olgunluk(maturity), duygusal 

kararlılık,okula karşı tutumları ve eş ilişkileri arasında olumlu ve orta düzeyde ilişki 

olduğunu bulmuştur.Buna karşın Stenner ve Katzenmeyer Amerika’nın kırsal 

bölgesindeki öğrencilerin sosyal olgunluk ve eşit ilişkiler benlik kavramı ve 

akademik başarı arasında orta düzeyde ilişki bulunurken,duygusal kararlılık ve okula 

karşı tutumla ise düşük ilişki bulmuşlardır. 

Trusty ve Peck(1994) yüksek başarı ve sosyo-ekonomik düzeyli öğrencilerin 

sosyal kabul, sosyal güven, kendine güven, sosyal olgunluk, öğrenmek ve yaşıtlarıyla 

yakın ilişki düzeyleri de yüksektir düşüncesindedirler. Akademik başarı düzeyi ve 
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sosyo-ekonomik düzeyin düşmesiyle öğrencilerin sosyal olgunluk, sosyal güven, 

kendine güven, kendini kabul düzeyleri azalmakta, öğretmen ve arkadaşlarıyla yakın 

ilişkileri de bozulmaktadır.  

Porteus(1985) yaptığı çalışmada Amerikan, İngiliz ve İrlandalı öğrencilerin 

problem alanlarının benzer olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmada kız ve erkek 

ergenlerin problemleri arasında farklar bulunmuştur. Kızlar için problem alanları ; 

görünüş,kişisel problemler,kişilerarası sorunlar;erkekler için ise ekonomik,eğitsel ve 

mesleki alanlara yönelik problemler olarak adlandırılabilir.Cinsiyetler arasındaki bu 

farklılıklar toplum ve ailelerin erkek ve kızlara olan farklı bakış açılarından 

kaynaklanmaktadır. Özellikle medya kızlara fiziksel imaj, kişisel ve kişilerarası 

ilişkilerin önemli olduğuna yönelik mesajlar verirken; erkeklere ekonomik ve kişisel 

olarak hayatta kalmak için saldırgan olmalarının ve eğitimli olmaları gerektiğinin 

mesajlarını vermektedirler. Aileler kızlarını daha fazla sınırlayıcı ve koruyucu 

olurken erkekleri deneyim kazanmaları için daha özgür olmaları yönünde 

cesaretlendirmektedirler. Kızların erkeklere oranla benlik saygı düzeyleri daha 

düşüktür. 

 Evci (1997), ODTÜ öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında üniversite 

öğrencilerinin en önemli sorununun ekonomik sorunlar olduğunu belirtmektedir. 

Ayrıca gençlerin yaşamlarının herhangi bir zamanında baş edemediği ruhsal 

sorunlarla karşılaştığı ifade edilmiştir. Barınma, akademik başarısızlıkta gençlerin 

önemli sorunları arasında gösterilmektedir. 

 Yapılmış olan araştırmalar sosyo-ekonomik durumun başarıya olan etkisini 

gözler önüne sermiştir. Bu nedenle üniversite öğrencilerini belki de en çok etkileyen 

unsur olan sosyo-ekonomik durumu incelemekte fayda vardır. 

 Konuşulan öğrencilerin yarısından azı çalışan kısmı oluştururken erkeklerde 

çalışma oranı %45,kadınlarda ise %30,6’dır. Diğer yandan sınava 1 kez ve 1’den 
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fazla giren öğrencilerin çalışma durumlarını incelediğimizde sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin %33,3’ünün,kadın öğrencilerin %26,2’sinin, sınava 1’den fazla giren 

erkek öğrencilerin %48,4’ünün,kadın öğrencilerin ise %33,9’unun çalıştığını 

görülmektedir (TABLO H 1)(Grafik 5). Öncelikle cinsiyetler arası farkı ele alacak 

olursak ataerkil bir toplum olmamızdan dolayı erkeklerin daha erken yaşlarda hayata 

atıldıklarını ve belirli bir yaştan sonra ailelerinden harçlık almak istemedikleri için 

çalışmayı tercih ettiklerini söylemek mümkündür. Kadınlardan ise eğitim hayatları 

bitene dek böyle bir davranış beklenmemektedir. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin daha az oranla çalıştıkları göze çarpmaktadır. Bu durum, daha iyi 

ekonomik şartlar altında olduklarını ve bunun da başarılarına yansıdığını 

düşündürmektedir. 

Konuşulanın Çalışma Durumu (%) 

Grafik 5 

 

 Şu an çalışmayıp daha önce iş tecrübesi olmuş öğrencilere baktığımızda 

yarısına yakınının önceden çalışmış olduğu görülmektedir. Çalışma oranı yine 

erkeklerde yüksekken sınava 1 kez giren erkeklerin 3’te 1’i, sınava 1’den fazla giren 
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erkeklerin yarısından fazlası daha önceden çalışmıştır (TABLO H 2). Çıkan sonuç 

bir önceki tablodan farklı değildir. Sınava 1 kez giren öğrencilerin önceden çalışma 

oranları da şu an çalışma oranları gibi düşüktür. Eğitim hayatına yönelip bu konuya 

ağırlık veren kişilerin daha başarılı olduklarını söylemek mümkündür. 

 Devam zorunluluğu olan bölümümüzde öğrencilerin çalışabilecekleri işler 

kısıtlıdır. Bu nedenle part-time çalışmanın daha yaygın olduğu satış danışmanlığında 

yoğunluk olduğu görülmektedir. Genel toplamın %26,5’inin satış danışmanlığı 

yaparken, sınava 1 kez giren erkeklerin yarısının ajans ve reklam şirketlerinde 

çalışması, diğer yarısının ise satış danışmanlığı yapması, kadınlarda da ajans ve 

reklam şirketlerinin %30’luk oranla en yüksek yüzdeye sahip olması dikkat 

çekmektedir. Günümüzde televizyon, medya ve dolayısıyla reklamlar hayatımızın bir 

parçası haline gelmiştir. Yayınlanan programlarla gençler lüks yaşama 

özendirilmekte, ünlü olmanın getirdiği ayrıcalıklar ön plana çıkartılmaktadır. Böyle 

bir yaşamı arzu eden gençlerin ajans ve reklam şirketlerine yönelmesi doğal bir 

eğilimdir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerde de 1. sırada %26,3 ile satış 

danışmanlığı yer almaktadır. Kadınlarda ise bu oran %33,3 olarak görülmektedir 

(TABLO H 3).  

 Öğrencilerin yaptıkları işlere bakıldığında genel toplamda yine satış 

danışmanlığının %30,9 oranıyla 1. Sırada olduğu, onu fuar-organizasyon-tanıtım 

hostesliğinin izlediği görülmektedir. Cinsiyetlere göre ayırıp baktığımızda erkekler 

çoğunlukla satış danışmanlığı yaparken, kadınların  fuar-organizasyon-tanıtım 

hostesliği yapması dikkat çekmektedir. Bunun nedeninin kadınların görsellik 

nedeniyle fuar ve organizasyonlarda daha fazla yer bulabilmesi olduğu 

düşünülmektedir (TABLO H 4). 

 Üniversite süresince yapılan işlerden ayrılma nedenlerinin söz konusu olduğu 

tablomuzda ise %33,8 ile en büyük etkenin eğitim olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

sonuç da erkeklerde daha büyük bir yüzdeyle mevcuttur. En güçlü sebebin eğitim 
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hayatı olmasının nedeni olarak ise çalışan öğrencilerin aynı anda aynı motivasyonla 2 

yere odaklanamaması bunu aşmak için gösterilen çaba sonucunda öğrencinin 

hissettiği aşırı yorgunluk ve tüm bunların doğal neticesiyle derslerde görülen 

başarısızlıklar olduğu düşünülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısı 

işten eğitim sebebi ile ayrılmışlardır. Buna karşın sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerde oran %36,8’dir. Bu sonuç, eğitimi ön plana alan kişilerin daha başarılı 

oldukları şeklinde yorumlanabilir. Ancak kadınlarda durum tam tersidir. Sınava 1 

kez giren kadın öğrencilerin %30’u, sınava 1’den fazla girenlerin 3’te 1’i işlerinden 

eğitim nedeniyle ayrılmışlardır. Bu nedenle işten ayrılma nedeni ile başarı arasında 

doğrudan bir bağlantı kurulamamaktadır (TABLO H 5). 

Birçok yetişkinin olduğu gibi, üniversite öğrencilerinin de büyük bir 

oranının çalışma nedeninin maddi ihtiyaç olduğu göze çarpmaktadır. Genel toplamda 

%80,8 gibi çok yüksek bir yüzdeye sahiptir ve kadın-erkek, sınava 1 kez giren- 1’den 

fazla giren olarak incelediğimizde de maddi ihtiyaç nedeniyle çalışanlar 1. sırada yer 

alırken sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamı maddi ihtiyaçlar nedeniyle 

çalışmaktadır (TABLO H 6). Üniversite eğitimi için ailelerinin yanlarından ayrılarak 

farklı bir şehirde hayatlarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin yanı sıra ailelerinin 

yanında yaşayıp kendilerini artık birer yetişkin olarak gören ve ailelerinden para 

almak istemeyen, ihtiyaçları artan, sosyal çevresi genişleyen bu sebeple paraya 

gereksinim duyan gençler de bulunmaktadır.  Bu nedenle ortaya çıkan sonuç şaşırtıcı 

olmamaktadır. 

Eğitim Sen, 24.09.2004 tarihinde “Üniversite Öğrencilerinin Ekonomik ve 

Sosyal Durumu” araştırması yapmıştır. Anket çalışması şeklinde yapılan araştırmaya, 

15 ilde bulunan ve çeşitli kamu üniversitelerinde okuyan toplam 1360 öğrenci 

katılmıştır. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin ekonomik ve sosyal durumlarının 

tespiti ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerini hangi koşullarda sürdürdüklerini 

ortaya koymaktadır. 
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Yapılan araştırmaya göre üniversite öğrencisinin ailesinin aylık geliri 

sorusunda “açlık sınırı” olarak tanımlanan gelir grubuna mensup olanların oranı 

%22’dir. Yoksulluk sınırının altında yaşamlarını sürdüren öğrenci ailelerinin oranı 

ise %57 gibi çok yüksek bir seviyede ortaya çıkmaktadır. Yükseköğretim öğrenci 

ailelerinin %80’e yakını açıklık ve yoksulluk sınırında bir gelir ile çocuklarını 

okutmaya çalışmaktadırlar. Yüksek gelir grubundan gelen üniversite öğrencilerinin 

oranı ise %20 civarındadır. Ailede çalışan birey sayısı sorusuna verilen yanıtlarda 

yok diyenlerin oranının %14 olması dikkat 

çekicidir(http://www.egitimsen.org.tr/20.05.2013). 

Elde edilen veriler doğrultusunda gençlerin hayata atılıp ailelerinin ve 

kendilerinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak istemeleri ve bunun için çaba 

göstermeleri beklenen bir sonuçtur. 

Çalışan öğrencilerin yarısından fazlası özel sektörde çalışmaktadır. Sınava 1 

kez giren erkek öğrencilerin %66,7’si, kadın öğrencilerin %81,8’i özel sektörde 

çalışırken bu oran sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerde %40, kadın 

öğrencilerde %73,7’dir. Öğrencilerin ağırlıklı olarak özel sektörde çalışmalarının 

nedeninin esnek çalışma saatleri ve maaşlarının daha iyi olması olduğu 

düşünülmektedir (TABLO H 8). 

Araştırmalar neticesinde çalışan öğrencilerin aylık gelirleri 500 ile 999 TL 

arasında en büyük yüzdelik dilime sahiptir. Sınava 1 kez giren erkek öğrenciler 

ortalama 1250 TL maaş alırken, kadın öğrenciler ortalama 980 TL maaş almaktadır. 

Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin ortalama 2350 TL, kadın öğrencilerin ise 

1120 TL maaş aldıkları görülmektedir (TABLO H 9). Burada dikkat çeken ise erkek 

öğrencilerin her iki grupta da kadınlardan daha fazla maaş almalarıdır. Bu durum 

ülkenin gelir seviyesi, refah düzeyi ve toplumda kadının yeri ile de doğrudan 

bağlantılıdır. 

http://www.egitimsen.org.tr/
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Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan bir 

rapor, kadın ve erkek çalışanlar arasındaki gelir uçurumunun halen kapatılamadığını 

göstermektedir. OECD’ye bağlı ülkelerin genelinde kadınlar giderek daha fazla lise 

ve yüksek öğrenime önem vermekte, ancak aynı eğitimi alan erkeklere oranla ya 

daha az kazanmakta ya da daha az çalışmaktadır. 

 

        Çoğunluğu gelişmiş ülkelerden oluşan OECD üyesi 34 ülkeyi kapsayan rapora 

göre, aynı mesleklerde faal olan kadın çalışanlar erkeklere oranla %16 daha az 

kazanmakta. Üst düzey yöneticilerin dahil edilmesi durumunda ise, kadın-erkek 

maaşları arasındaki fark  %21’e kadar çıkmaktadır(http://www.bestanuce1.com/ 

20.05.2013). 

Öğrencilerin çalışma sürelerine yönelik araştırma sonuçları göstermektedir ki 

her iki cinsiyette sınava hem 1 kez giren hem de 1 den fazla giren bireyler en fazla 0-

9 ay arası çalışmaktadır. Takdir edilir ki okul hayatıyla iş hayatını aynı anda götürme 

girişiminde bulunan öğrenciler çeşitli zorluklardan dolayı bunu uzun süreli devam 

ettirememektelerdir(TABLO H 10). 

Öğrencilerin çalışma periyodu incelemeleri sonuçlarına baktığımızda en 

büyük yüzde dağılımının aylık işlerde, diğer yüzdelerin de sırasıyla haftalık ve 

günlük olarak dağıldığını görmekteyiz. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 

tamamının aylık işlerde çalışması dikkat çekerken bu oran sınava 1’den fazla giren 

erkek öğrencilerde %86,7’dir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin ise 

%86,7’si, kadın öğrencilerin %73,7’si aylık işlerde çalışmaktadır(TABLO H 11). 

Öğrencilerin çalışma şekline ilişkin tablo değerlerine göre genel toplamın 

yarısından fazlasının yarı zamanlı çalıştığı ortaya çıkmaktadır. Sınava 1 kez giren 

erkek öğrencilerin %33,7’si tam zamanlı çalışırken sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerin %46,7’si yarı zamanlı çalışmaktadır. Kadın öğrencilere baktığımızda 

http://www.bestanuce1.com/
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sınava 1 kez girenlerin %63,6’sı, sınava 1’den fazla girenlerin %73,7’si yarı zamanlı 

çalışmaktadır(TABLO H 12)(Grafik 6). Bu tabloda kadın öğrencilerin daha fazla 

oranla yarı zamanlı çalışmaları dikkat çekmektedir. Bunda kız çocuklarının 

ailelerinden daha rahat para istemelerinin, erkek çocukların ise belli bir yaştan sonra 

kendi paralarını kazanmaları gerektiği düşüncesiyle para istemekten çekinmelerinin 

etkisi olabilmektedir. Öğrencilerin genelinin yarı zamanlı çalışıyor olmasının elbette 

hem iş hayatlarını okul hayatları ile birlikte yürütebilme olanaklarının hem de 

kendilerine vakit ayırarak da para kazanıyor olabilmelerinin etkisi büyüktür. 

 

Konuşulanın Çalışma Şekli (%) 

Grafik 6 

 

Çalışan öğrencilerin yarısı, çalışma hayatlarının eğitimlerini etkilediğini 

söylemişlerdir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %33,3’ünün, kadın öğrencilerin 

%54,5’inin eğitim hayatı bu durumdan etkilenmektedir. Sınava 1’den fazla giren 
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erkek öğrencilerin ise 53,3’ü, kadın öğrencilerin %47,4’ü eğitim hayatlarının 

etkilendiğini belirtmişlerdir(TABLO H 13).  

Öğrencilerinin çalışma hayatlarının eğitim durumlarına etkilerini araştıran 

tabloda öğrencilerin yarısından fazlası çalışma hayatlarının eğitimlerini aksattığını 

belirtmiştir. Bunu zamanın sınırlı olması ve yorgunluk takip etmektedir. Sınava 1 kez 

giren erkek öğrencilerin tamamı eğitimlerinin aksadığını söylerken bu oran sınava 1 

kez giren kadın öğrencilerde %71,4’tür. Sınava 1’den fazla giren öğrencilere 

baktığımızdaysa erkeklerin %62,5’inin, kadınların yarısının eğitimlerinin aksadığını 

görmekteyiz(TABLO H 14). Üniversite hayatlarını daha iyi şartlarda geçirmek ve 

eğitimlerini ailelerine maddi açıdan yük olmadan tamamlamak isteyen gençlerin 

eğitim için yola çıkıp çalışmaya başladıkları işlerinin asıl amaçları olan eğitimlerini 

aksatması oldukça dikkat çekici bir sonuçtur. 

 Ailelerin gelir kaynaklarına yönelik araştırma sonucunda ortaya çıkmaktadır 

ki çalışan maaşı geliri %45,7 ile en yüksek yüzdeye sahip bulunmakta, bunu emekli 

maaşı, kira geliri, iş yerinden kazanılan gelir, dul-yetim maaşı, ticaretten elde edilen 

gelir ve son olarak tarım-hayvancılıktan elde edilen gelir izlemektedir(TABLO H 

15). 

 Konuşulan öğrenci ailelerinin gelirlerine baktığımızda ortalama 2906 TL 

olduğu görülmektedir. Sınava 1 kez giren öğrencilerin ailelerinin ortalama geliri 

3040 TL iken sınava 1’den fazla giren öğrencilerin ailelerinin ortalama geliri 2873 

TL’dir(TABLO H 16). Daha iyi ekonomik koşullarda yetişen çocukların aldıkları 

eğitim kalitesinin de yüksek olması sebebiyle çoğunlukla daha başarılı oldukları 

bilinmektedir. Tabloda çıkan sonuç da bunu destekler niteliktedir. 

 Öğrencilerin 4’te 3’ü'ü ailelerinden harçlık almaktadırlar. Sınava 1 kez giren 

erkek öğrencilerin %88,9’u, kadın öğrencilerin %88,1’i ailelerinden harçlık alırken 

sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin yarısından fazlası, kadın öğrencilerin 4’te 
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3’ü harçlık almaktadır. Henüz iş hayatına tam olarak atılmamış, çoğunlukla yarı 

zamanlı çalışan gençlerin hayatlarını idame ettirebilmek için aile desteğine ihtiyaç 

duydukları görülmektedir. Ailelerinden harçlık alan öğrencilerin yarısından azı aylık 

almaktadır. Erkek öğrencilerin %60’ı harçlıklarını aylık alırken kadın öğrencilerin 

%39,2 oranında haftalık almaları dikkat çekmektedir. Bunda üniversiteye şehir 

dışından gelen erkek öğrencilerin daha fazla olmasının etkisi büyüktür (TABLO H 

17). 

 Tablo verilerine göre öğrencinin kimden harçlık aldığı sorusuna öğrencilerin 

yarısından fazlası baba cevabını vermiştir. Cinsiyet ayrımı olmaksızın her kategoride 

en çok verilen cevap baba olmuştur( TABLO H 18). Çıkan sonuç ataerkil toplumun 

en belirgin özelliklerinden birini ortaya koyar niteliktedir. Çoğunlukla çalışıp eve 

para getiren, parayı yöneten ve karar veren babadır bu nedenle öğrencilerin 

yarısından fazlası harçlıklarını babalarından almaktadır. 

 Öğrencilerin aldıkları haftalık harçlık miktarlarına baktığımızda ortalama 157 

TL olduğu görülmektedir. Tabloda dikkat çeken, erkeklerin kadınlardan daha fazla 

harçlık alıyor olmalarıdır. Genel toplamda erkekler ortalama 191 TL harçlık alırken 

kadınlar ortalama 145 TL almaktadır(TABLO H 19). Bu tabloda da ataerkil 

toplumun izleri görülmektedir. Erkek çocuğun daha fazla harcamasının olacağı 

düşüncesi daha fazla harçlık alıyor olmalarında etkilidir.  

 Günümüzde yaygın olarak kullanılan kredi kartlarının gençler tarafından 

kullanım durumunu ele alan tablomuzda konuşulan öğrencilerin yarısının kredi kartı 

kullandığını, yarısının kullanmadığını görmekteyiz. Erkeklerin %67,5’i kredi kartı 

kullanırken kadınların %42,9’u kart kullanmaktadır (TABLO H 20).  

Türkiye’de gerçek anlamda kredi kartı olgusu, 1980’li yıllarda başlamakla 

birlikte sistemin gelişimi ve aktivite kazanması 1983 yılının sonlarındadır. 

1983‐1988 yılları arasında kredi kartı sisteminde yer alan bankaların küçük ve az  
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şubeli bankalar olması nedeni ile kredi kartı ve kullanıcı sayısı oldukça az idi.  Fakat 

2000 yılına kadar geçen kısa süre içerisinde, 1990 yılında 1 milyon civarında olan 

kredi kartı sayısının 10 milyonu aştığı, 2000’li yıllarda ise 20 milyona yaklaştığı 

görülmektedir  (http://iibf.ogu.edu.tr/20.05.2013). 

2004 yılının Haziran ayında Ege’de bulunan üniversitelerde konu ile ilgili 

araştırma yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin kredi 

kartı kullanımlarını arttırdığı, seçtikleri kredi kartlarını tercih etmedeki en büyük 

etkenlerin ‘geçerlilik’ ve ‘kolay ulaşılabilirlik’ olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 

öğrencilerin kredi kartlarının düşük faizli veya limitinin fazla olması ile 

ilgilenmedikleri ve kredi kartlarının zorunlu bir ihtiyaç olduğunu düşündükleri ve 

ailelerin de destek verdiği ortaya çıkmıştır 

(http://fen.ege.edu.tr/istatistik/dosyalar/arastirmalar/20.05.2013). 

Kredi kartı kullanan gençlerin yarısından fazlası 1 kart kullanmaktadır. 

Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısı 1, yarısı 2 kart kullanırken  kadın 

öğrencilerin 4’te 3’ü 1 kart kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek ve kadın 

öğrencilerin de 4’te 3’ü 1 kart kullanmaktadır ( TABLO H 21). İnternetten alışverişin 

gün geçtikçe yaygınlaşması ve bankaların gençleri hedef alan kredi kartı 

kampanyalarıyla birlikte kart kullanımının ve kullanılan kart sayısının artması 

beklenmektedir. 

Öğrencilerin kredi kartı borçlarını kimin karşıladığına baktığımızda 

öğrencilerin yarısından fazlasının kendilerinin karşıladığı görülmektedir. Bu cevabı 

baba ve anne takip etmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısından 

fazlası, kadın öğrencilerin yarısından azı borcunu kendisi ödemektedir. Sınava 1’den 

fazla giren erkek öğrencilerin 4’te 3’ü, kadın öğrencilerin ise yarısından fazlası 

kendisi ödemektedir (TABLO H 22). Kart için harcanan miktar ortalama 337 TL’dir. 

Erkeklerin harcadıkları miktarın kadınlardan yüksek olması dikkat çekmektedir. 

Erkekler ortalama 395 TL harcarken kadınlar 299 TL harcamaktadırlar. Sınava 1 kez 

http://iibf.ogu.edu.tr/20.05.2013
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giren erkeklerin ortalama 532 TL ile en yüksek harcamayı yapmaları göze 

çarpmaktadır (TABLO H 23). 

Konuşulan öğrencilerin aylık harcamaları ortalama 628 TL’dir. Bu tabloda da 

erkek öğrencilerin harcamalarının kadınlardan fazla olması dikkat çekicidir. Sınava 1 

kez giren erkek öğrencilerin harcamaları ortalama 927 TL, kadınların 509 TL’dir. 

Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin aylık harcamaları ise ortalama 722 TL, 

kadınların 527 TL’dir. Bir önceki tabloda olduğu gibi bu tabloda da en yüksek 

harcama yapan grup sınava 1 kez giren erkeklerdir ( TABLO H 24). 

Günümüzde gençler tarafından yaygın olarak kullanılan cep telefonları, 

sadece iletişim/haberleşme amaçlı değil, aynı zamanda bir statü sembolü ve grup içi 

kimlik ögesi olarak da anlamlandırılmaktadır. Cihazın işlevleri konusunda tam 

anlamıyla bilgi sahibi olmamalarına ya da bu işlevlere gerek duymamalarına rağmen 

cep telefonunu, kendilerine saygınlık ve ayrıcalık kazandırması amacıyla 

kullananların sayısı, hiç de küçümsenmeyecek düzeydedir. Tüketici kitlelere, 

özellikle de gençlere, ‘kişisel özgürlükleri geliştiren ve zaman kazandıran teknoloji’ 

şeklinde sunulan cep telefonları, temelde bir ‘kontrol’ ve ‘denetleme’ mekânizmasını 

da beraberinde getirmektedir. Buna karşın her geçen gün hayatımızda daha da fazla 

yer etmektedir. 

Antropoloji bölümü öğrencilerinin cep telefonu kullanma durumlarına 

baktığımızda da kullanım oranının %99,3 olduğunu görmekteyiz. Bu, hiç 

azımsanamayacak derecede yüksek bir rakamdır. Cep telefonu kullanmayan tek bir 

öğrenci bulunmaktadır. Kendisi sınava 1’den fazla giren erkek öğrenci kategorisinde 

yer almaktadır. İletişimini mail ve messenger yoluyla sağladığı bilinmektedir 

(TABLO H 25).  

Cep telefonu kullananların 4’te 3’ünden fazlası 1 telefon kullanmaktadır. 

Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamı 1 telefon kullanırken bu oran sınava 
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1’den fazla giren erkeklerde %80’dir. Sınava 1 kez giren kadın öğrencilerin %81’i, 

sınava 1’den fazla giren kadın öğrencilerin ise %94,6’sı tek telefon kullanmaktadır 

(TABLO H 26). 2 cep telefonu kullanan öğrencilerin yarısından fazlası birden fazla 

hattı olduğu için 2 telefon kullanmaktadır. Bunu iş, aile ve sosyal çevre için farklı 

hatlar kullanma takip etmektedir (TABLO H 27).  

Elde edilen verilerde bahsedilmese de cep telefonu bir teknolojik ürün 

olmanın ötesinde modanın da bir parçası hâline gelmiştir. Renkli ekran, değişebilen 

kapaklar, logolar, ses tonları, tuş takımı ve aksesuarlar âdeta birer farklılık ögesi 

olarak tüketicilerin beğenisine sunulmaktadır. Birden fazla telefon kullanımında 

bunun da etkisinin olduğu düşünülmektedir. 

Birden fazla cep telefonu kullanan öğrencilerin %84,7’sinin 1 hattı vardır. 

Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamı tek hat kullanırken kadınların %81’i 

tek hat kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %80’i, kadın 

öğrencilerin %87,5’i tek hat kullanmaktadır (TABLO H 28).  

Birden fazla hat kullanan öğrencilerin yarısından fazlası iş-aile ve sosyal 

çevre için farklı hat kullanmaktadır. Bunu firmaların yaptığı kampanyalar takip 

etmektedir. Sınava 1 kez giren kadın öğrencilerin %62,5’i iş-aile ve sosyal çevre için 

farklı hatlar kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %62,7’si iş-

aile ve sosyal çevre için farklı hatlar kullanırken kadın öğrencilerin %57,1’i 

firmaların yapmış oldukları kampanyalardan dolayı birden fazla hat kullanmaktadır ( 

TABLO H 29). Gençler telefonu arama yapmak dışında SMS, MMS göndermek, 

internete girmek gibi amaçlarla da kullandıkları için firmaların yaptıkları 

kampanyalardan faydalanmak öğrenciler açısından önem taşımaktadır.  

Konuşulan öğrencilerin yarısından fazlası telefon numaralarını değiştirmiştir. 

Kadın öğrencilerin %61,2 oranıyla daha fazla numara değiştirmiş olmaları dikkat 

çekmektedir. Bu oran sınava 1 kez giren kadınlarda %61,9, 1’den fazla girenlerde 
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%60,7’dir (TABLO H 30). Geçmişte numara değiştirmek tercih edilen bir durum 

değilken günümüzde daha sık ve daha kolay bir şekilde numara değiştirilmektedir. 

Gençlerin numara değiştirilme nedenleri oldukça çeşitlidir. Telefon ve hat 

zayiatı 4’te 1 ile 1. sırada yer alırken bunu operatör değişikliği, kampanyalar ve 

rahatsız edilme nedenleri izlemektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 3’te 1’i 

telefon ve hat zaiyatı, operatör değişikliği ve kapmayanlar nedeniyle hat 

değiştirmişlerdir.  Kadın öğrencilerin de 1/3’ünün telefon ve hat zaiyatı nedeniyle hat 

değiştirdikleri görülmektedir. Sınava 1’den fazla giren erkeklerin 4’te 1’i 

kampanyalardan dolayı ve rahatsız edildikleri için hat değiştirirlerken kadınların  

telefon ve hat zaiyatı, operatör değişikliği ve rahatsız dildiği nedenlerinde 4’te 1’lik 

bir orana sahip olduğu görülmektedir (TABLO H 31). Aynı operatörü kullanan 

kişilerin  birbirleriyle daha ucuz iletişim kurmaları nedeniyle kişiler, 

çevresindekilerin kullandıkları operatöre geçme eğilimi göstermektedirler. Son 

zamanlarda gündemde olan, operatörlerin numara değiştirmeden hat taşıma 

kampanyaları da bu durumu arttırmıştır. Bunun yanında geçmişte 1 tane olan 

operatör günümüzde daha fazla çeşitlilik göstermektedir bu da rekabeti arttırıp 

kampanyaları beraberinde getirmiştir. Özellikle gençleri hedef alan bu 

kampanyaların amacına ulaşmakta olduğu görülmektedir. 

Kullanılan operatör türüne ait düzenlenmiş tabloda en yüksek orana sahip 

olan şirket %52,3 ile Turkcell’dir. Hiç kuşkusuz bunda ilk kurulmuş operatör olup ve 

en geniş kapsama alanı ağına sahip olması  oldukça etkilidir. Bunu izleyen operatör 

Avea ve son olarak Vodafone’dur. Sınava bir kez giren erkek öğrencilerin Turkcell’i 

seçme oranları %66,7 dir ki bu değer tablonun en yüksek oranıdır. Kadınlara dair en 

yüksek değer de sınava 1 kez girenlerde bulunup yine Turkcell operatörüne aittir ( 

TABLO H 32). 

Turkcell'in abone sayısı, 2012 3. çeyrek sonuçlarına göre 35.2 milyondur 

(http://www.sabah.com.tr/Ekonomi Erişim Tarihi: 20.05.2013). Coğrafi kapsama 

http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/10/20/turkcellde-abone-35-milyonu-asti-gelir-costu
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alanı bakımından da Türkiye'nin yüzde 98,96'sında çekmektedir 

( http://www.finanstrend.com/haber Erişim Tarihi: 20.05.2013). Türkiye’nin ilk 

operatörü olması sebebiyle de rakiplerinden ileridedir. 

Vodafone, Newbury merkezli uluslararası bir İngiliz cep telefonu şirketidir. 

Dünya'nın 5 kıtasında 32 ülkesinde GSM operatörlüğü yapmakta ve Dünya'nın en 

büyük GSM operatörlerinden biridir. Dünyanın en büyük ikinci mobil 

telekomünikasyon şirketi olarak Aralık 2011 itibarıyla 439 milyon aboneye sahiptir. 

Türkiye'de ise Turkcell'in en büyük rakibi konumundadır 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Vodafone Erişim Tarihi: 20.05.2013). 

Avea, Türkiye'nin üçüncü GSM operatörüdür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu'nun verilerine göre Haziran 2012 itibariyle 15 milyon abonesi 

bulunmaktadır. Yeni nesil şebekesi ile Türkiyenüfusunun %98'ine hizmet 

vermektedir. Avea, 197 ülkede 644 operatörle uluslararası dolaşım anlaşmasına 

sahiptir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Avea Erişim Tarihi: 20.05.2013). 

Öğrenciler arasında Avea’nın dada yaygın olarak kullanılmasında 

kampanyalarının gençlere yönelik olması dolayısıyla daha ucuz olmasının etkisi 

olduğu düşünülmektedir. 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nün Alan Araştırmaları 

Dersi Projesi için 250 üniversite öğrencisi ile Haziran 2009’da bu konu ile ilgili bir 

araştırma yapılmış ve araştırma sonucunda öğrenciler kullandıkları operatörü 

seçmelerinde; kontör ve fatura ücretlerinin uygun olmasının, operatörün 

gençlere/öğrencilere sunduğu tarife ve kampanyaların diğer operatörlere göre daha 

avantajlı olmasının, operatörün ses kalitesinin önemli olmasının, operatörün yaygın 

bayi ve satış ağından yararlanabilmesinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca, 

operatörün şikayetleri çözmede etkili olmasının, saygın ve güvenilir bir kuruluş 

olmasının, teknolojik gelişmelere açık olmasının, kampanyaları ile fark yaratmasının 

http://www.finanstrend.com/haber/73183/turkcell-in-abone-sayisi-33.5-milyon-oldu
http://tr.wikipedia.org/wiki/GSM
http://tr.wikipedia.org/wiki/GSM
http://tr.wikipedia.org/wiki/Turkcell
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vodafone
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/GSM
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_Teknolojileri_ve_%C4%B0leti%C5%9Fim_Kurumu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_Teknolojileri_ve_%C4%B0leti%C5%9Fim_Kurumu
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avea
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ve çevresel faktörlerin etkisi olduğunu da belirtmişlerdir 

(http://fen.ege.edu.tr/istatistik /20.05.2013). 

Öğrencilerin 4’te 3’üne yakını faturasız hat kullanmaktadır. Sınava 1’den 

fazla giren erkek öğrencilerin %88,9’u, kadın öğrencilerin %71,4’ü faturasız hat 

kullanırken sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin yarısının, kadın öğrencilerin 

%78,6’sının faturasız hat kullandığı görülmektedir (TABLO H 33)(Grafik 7). 

Gençlerin, genellikle faturasız hatları tercih etmelerinin ardında öncelikli olarak 

ekonomik nedenler yer almaktadır. Özellikle aileler, herhangi bir gelir elde etmeyen 

çocuklarının, cep telefonlarını sorumsuzca kullanarak kabarık faturalara yol 

açmalarını önlemek amacıyla böyle bir yol izlemektedirler. 

Konuşulanın Kullandığı Hattın Türü (%) 

Grafik 7 

 

Faturalı hat kullanan 40 öğrencinin faturalarını kimin ödediğine baktığımızda 

yarısından fazlasının faturasını kendisinin ödediği görülmektedir. Sınava 1 kez giren 

erkek öğrencilerin tamamı faturayı kendisi ödemektedir, kadın öğrencilerin ise 

%35,7’si kendisi ödemektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin ise 

http://fen.ege.edu.tr/istatistik/dosyalar/arastirmalar.htm#_D.47._EGE_ÜNİVERSİTESİ
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%86,7’si, kadın öğrencilerin %66,7’si faturasını kendisi ödemektedir (TABLO H 

34). Faturasız hat kullanan öğrencilere baktığımızda da durum değişmemekte ve 

öğrencilerin yarısından fazlası kendisi ödemektedir. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin %62,5’i, kadın öğrencilerin %47,2’si kendisi öderken sınava 1’den fazla 

giren erkek öğrencilerin %82,4’ü, kadın öğrencilerin %52,2’si kendisi ödemektedir ( 

TABLO H 35). 

Kullanılan telefon markasına ilişkin araştırmanın bize sunduğu sonuçlara göre 

genel toplam, sınava 1 kez ve 1’den fazla girme durumlarında en büyük yüzdelik 

dilime sahip marka %50,7 ile Nokia’dır. Nokia’yı izleyen marka ise Samsung’tur. 

Nokia’nın en çok tercih edilmesinin nedenlerinden biri Nokia’nın en eski 

markalardan olmasıdır. Yeni teknoloji ürenleri olan Blackberry ve Iphone kullanıcısı 

olan gençlerin sayısı fazla olmamakla birlikte markalaşma merakıyla bu oranlar 

gitgide artmaktadır (TABLO H 36). Öyle ki Iphone’un dünya üzerindeki satışlarına 

baktığımızda çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmaktadır.  iPhone'un satışları 2011 yılının 

son çeyreğinde 37 milyonu bulmuştur. Bu sayı ilginç bir istatistiği beraberinde 

getirmektedir. 37 milyon sayısı saniyede 4,6 adet iPhone satışına denk gelmektedir. 

Dünyada saniyede doğan bebek sayısı ise 4,2. Bir başka deyişle 2011'in son üç 

ayında saniyede satılan iPhone sayısı, dünyada her saniye doğan bebek sayısını 

geçmiştir (http://www.sabah.com.tr/Teknoloji Erişim Tarihi: 20.05.2013). 

Öğrencilerin telefonlarının özelliklerinden çoğunlukla 2’sini kullandıkları 

görülürken bu sayı 9’a kadar çıkmaktadır. Kadın öğrencilerin erkek öğrencilerden 

daha fazla telefonun özelliklerinden faydalanması dikkat çekicidir( TABLO H 37). 

Telefon kullanma amaçlarına bakıldığında genel toplamda ilk üç seçenek; %23,6 ile 

telefonla konuşma, %23,1 ile mesajlaşma, %11,7 ile internet yer almaktadır.( 

TABLO H 38). 

Cep telefonu kullanan öğrencilerin %93,4 gibi yüksek bir bölümünün SMS 

attığı görülmektedir.  Sınava 1 kez giren erkek ve kadın öğrencilerin tamamının SMS 

http://www.sabah.com.tr/index/iphone
http://www.sabah.com.tr/index/bebek
http://www.sabah.com.tr/Teknoloji/Haber/2012/02/20/iphonedan-inanilmasi-guc-rekor
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atması dikkat çekicidir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %86,7’si, kadın 

öğrencilerin ise %91, 1’i SMS atmaktadır(TABLO H 39). SMS atma yalnızca 

ülkemiz gençlerinde değil tüm dünyada oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, ABD'de 12 ila 17 yaş 

arasındaki gençlerin günde ortalama 60 adet kısa mesaj gönderdiklerini ortaya 

koymaktadır.İki yıl önceki verilerle kıyaslandığında gençlerin günde ortalama 10 

adet daha fazla mesaj gönderdiği görülmektedir.  Kısa mesajla iletişimin özellikle 

genç kızlar arasında yaygın olduğu, araştırmaya katılan genç kızların günde ortalama 

100 adet kısa mesaj gönderdiği de araştırmanın sonuçları arasında yer almaktadır 

(http://www.ntvmsnbc.com/id/20.05.2013). 

Konuşulan öğrencilerin yarısından fazlası ehliyet sahibi değildir. Erkek 

öğrencilerin ehliyet sahibi olma oranının kadınlardan daha fazla olduğu 

görülmektedir. Ehliyet sahibi olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu reşit olma yaşı 

olan 18’de ehliyetlerini almışlardır. Sınava 1 kez giren öğrenciler ortalama 18 

yaşında ehliyet alırken sınava 1’den fazla giren öğrencilerin ortalama 20 yaşında 

ehliyet alması dikkat çekmektedir (TABLO H 40). Bunda ailelerin önceliği 

üniversiteye verip sınavı kazandıktan sonra ehliyeti bir nevi ödül olarak 

kullanmalarının etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Üniversiteye giren gençlerin 

ehliyet almasında iş hayatına bir adım daha yaklaşmış kişiler olarak, birçok iş 

yerinde ehliyet sahibi olma kriterinin olması nedeniyle kendilerine artı kazandırma 

isteği de bulunmaktadır. 

Sonuç olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse, ekonomik ve sosyal 

koşullar ve yükseköğrenim hakkından yararlanma bakımından mevcut 

üniversitelerimizde okuyan öğrencilerin durumunun pek iç açıcı olduğu söylenemez. 

Eğitim sistemi içinde, üniversitelerimizin ve üniversite öğrencilerinin yaşadığı 

sorunlar ve çektiği sıkıntılar çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Üniversite 

öğrencilerinin devlet tarafından ekonomik olarak daha fazla desteklenmesi, temel 

ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bunun yanında gençlerin sosyal hayata 

http://www.ntvmsnbc.com/id/
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daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla öğrencilere indirim sağlayan işletmeler 

arttırılarak, kültürel aktivitelerin ücretleri öğrenciler açısından da makul duruma 

getirilerek gençlerin üniversite hayatlarını daha iyi şartlarda geçirebilecekleri 

düşünülmektedir. 

Bir sonraki bölümde öğrencilerin okul dışında zamanlarını nasıl 

geçirdikleriyle ilgili elde edilmiş olan veriler değerlendirilecektir. 
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3.5. ÖĞRENCİLERİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ 

 

Üniversite gençliği; genellikle 18-24 yaş grubunu oluşturan, örgün eğitimin son 

evresinde öğrenim gören, kendilerine has bir gençlik kültürü oluşturan, araştırmacı, 

eleştirici ve sorgulayıcı bir niteliğe sahip olan, kendilerini toplumun önderi ve 

toplumu yönetmeye aday olarak gören bir gençlik kesimidir. Bu anlamda, ülkenin 

geleceği bilimsel donanımla bezenmiş sağlıklı nitelikli bir üniversite gençliğinin 

yetişmesine bağlıdır.  

Üniversiteler, günümüzde sadece meslek sahibi olma amacı ile eğitim veren 

kurumlar olma algısının dışına çıkıp sosyal ortamlar olarak da görülmeye 

başlanmıştır. Bunun en büyük nedenlerinden biri de üniversitelerin kozmopolitan bir 

yer haline gelmiş olması ve bünyesinde her şehirden ( hatta ülkeden), her kültürden, 

her yaştan insanı barındırması ve kişinin kendisine ayırabildiği ‘boş zaman’ olarak 

adlandırılan zamanın daha da artmasıdır. 

Üniversite gençliği, her ne kadar belli bir sosyal ve kültürel grubu oluştursa da 

her gencin ailesi, akran grubu, hayatını sürdürdüğü sosyal çevresi ve toplumsallaşma 

sürecinin geçekleştiği alan farklı olduğundan, toplum örneğinde olduğu gibi her 

genç, ayrı bir dünyadır dolayısıyla her birinin ilgi ve eğilimi farklı yöndedir. 

Modern toplumlarda boş zamanın ayırt edici karakteri sadece pasif olarak 

zaman geçirmek değil, faaliyet ve yaratıcılıktır(Tezcan,1993: 42). Kişinin büyük 

düşünceleri olmadan ilgi alanı ile ilgili gerçekleştirdiği herhangi bir eylem, 

kariyerinin dönüm noktası olabilmektedir. Mesela günümüzde çok sık kullanılan 

arama motoru ‘google’ın Seygey Brin ve Larry Page tarafından üniversite yıllarında 

kurulduğu bilinmektedir. Aynı şekilde dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan 

‘facebook’un Mark Zuckenberg tarafından üniversite yıllarında okulda kız arkadaş 

edinme amacı ile kurulduğu da bilinen diğer bir örnektir(http://blog.unisbul.com/ 

http://blog.unisbul.com/
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Erişim Tarihi: 20.05.2013). Mark Zuckenberg’in farklı bir amaç ile çıktığı yol şu an 

kişisel servetini 24 milyar dolara yükseltmiştir. Örneklerden de görüldüğü üzere boş 

zamanın dinlenme ve eğlenmenin yanı sıra kendini geliştirme ve üretme 

fonksiyonları da bulunmaktadır. Boş zamanı değerlendirmede önemli olan, boş 

zaman faaliyetlerinin vakit öldürücü ve yıpratıcılıktan çok, yapıcı ve üretken bir 

niteliğe sahip olmasıdır(Başoğlu,2004: 41). 

Üniversite gençliğinin zorunlu faaliyetleri dışında vakitlerini nasıl geçirdikleri 

hangi etkinliklere katıldıkları, üniversite imkânlarını nasıl değerlendirdikleri, popüler 

kültürün en önemli ögelerinden olan televizyona açık olma düzeyleri, interneti 

kullanma amaçları ve müzik dinleme/dinledikleri türlerin tespiti büyük önem 

taşımaktadır. Bu durum, genç nüfusun zihniyet dünyasını ele verebileceği gibi, 

yaşadıkları sorunlar, hayata bakış açıları, gelecek vizyonları konusunda da bir fikir 

verebilecektir. Katılınan faaliyet türleri kişinin içinde bulunduğu sosyo/ekonomik ve 

kültürel koşullarla ilişkili olduğu kadar, bu koşulların ne tür bir zihniyet dünyasının 

inşasına olanak sağladığı gerçeğiyle de bizi yüzleştirmiş olacaktır. 

Yapılan mülakatlar sonucunda öğrencilerin yarısına yakınının boş zamanlarını 

arkadaşlarıyla geçirmeyi tercih ettikleri görülmektedir. Erkeklerin 2. tercihleri yalnız 

kalmak iken kadınların 2. Tercihleri aileleriyle vakit geçirmeyi tercih etmeleri göze 

çarpmaktadır (TABLO İ 2). Kuşkusuz ki bunda yetiştirilme tarzı, kültür ve toplumun 

cinsiyete biçtiği rollerin etkisi büyüktür. Küçüklüğünden beri evcimen olarak 

yetiştirilen kız çocukları ileriki yaşlarında da bunu çoğunlukla sürdürmektedir. 

Konuşulan öğrencilerin boş zaman aktivitelerini ne şekilde değerlendirdiklerine 

bakıldığında en az 2, en fazla 19 cevap ve ağırlıklı olarak 6 cevap alınarak boş zaman 

aktivitelerinin geniş bir yelpazeyi kapladığı görülmektedir (TABLO İ 3). Gençlerin 

en fazla yaptıkları boş zaman aktivitesi %9 ile müzik dinlemek iken bunu %8,8 ile 

kitap okumak izlemektedir (TABLO İ 4). Burada dikkat çeken nokta ise her iki 

aktivitenin de pasif olması ve evde tek başına gerçekleştirilebilmesidir. 
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Gençlerin boş zamanlarını değerlendirme biçimleri kendilerine sağlanan 

imkânlarla da büyük oranda ilgilidir.  Diğer bir ifade ile gençlerin boş zaman 

etkinliklerini gerçekleştirmeleri  sosyalleşme  sürecinde içinde  bulundukları 

aile, eğitim, sosyal çevre vb. kurumların özelliklerine göre şekillenmektedir 

(Genç,2004: 279). Dolayısıyla masrafsız ya da düşük bir maliyet ile 

gerçekleştirilebilecek olan müzik dinleme ve kitap okuma faaliyetlerinin tercih 

edilme sebeplerinden birkaçının bahsi geçen unsurlar olduğunu da söylemek 

mümkündür. 

Gençlerin boş zamanlarını geçirmek için cinsiyet fark etmeksizin ağırlıklı 

olarak tek bir ilçeyi tercih ettikleri görülmektedir (TABLO İ 5). Tercih edilen 

ilçelerin %73,6’sı Avrupa Yakası’nda, %26,4’ü Anadolu Yakası’nda bulunmaktadır 

(TABLO İ 5.1). Burada dikkat çeken nokta öğrencilerin ikamet ettikleri yerlerin 

dışında boş zamanlarını geçirmeleridir. Avrupa Yakası’nda gençlere yönelik eğlence 

mekanlarının çeşitliliği, büyük alışveriş merkezlerinin bulunması ve Anadolu 

Yakası’na göre daha hareketli ilçeleri barındırması bu yakayı kuşkusuz gençler için 

çekici bir yer haline getirmektedir. 

Eğlence denilince akla ilk gelen ilçelerden biri İstanbul’un en eski semtlerinden 

olan, pek çok kafe,bar ve mağazaya ev sahipliği yapan, aynı zamanda film 

festivalleri ve konser etkinliklerinin sıkça düzenlendiği Beyoğlu’dur. Tüm bunlar 

gençlerin ilgisini çeken aktiviteler olduğu için elde ettiğimiz verilerde de sonuç 

değişmemiş ve genel toplamda Beyoğlu %57,8 ile en çok tercih edilen ilçe olmuştur. 

Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %71,4’ü Beyoğlu’nda vakit geçirmeyi tercih 

ederken sınava 1’den fazla giren erkek öğrenciler %81,8 oranıyla tercih 

etmektedirler. Sınava 1 kez ve 1’den daha fazla giren kadın öğrenciler arasında ise 

böyle bir fark görülmemektedir. Beyoğlu’na en yakın olan ilçenin %13,3 ile Beşiktaş 

olduğu görülmektedir. Tercih edilen bir ve ikinci ilçe arasındaki oran farkı oldukça 

dikkat çekicidir (TABLO İ 5.2) 
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Boş vakitlerini Anadolu Yakası’nda geçirmeyi tercih edenlere baktığımızda ise 

karşımıza %87 ile Kadıköy çıkmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 

tamamı Kadıköy’ü tercih ederken sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 

%83,3’ü tercihlerini Kadıköy’den yana kullanmaktadırlar. Kadın öğrencileri ele 

aldığımızdaysa bu oran sınava 1 kez girenlerde %91,7, sınava 1’den fazla girenlerde 

%83,3’tür. Kadıköy’ün gençler tarafından bu kadar çok tercih ediliyor olmasının 

sebebi Bağdat Caddesi, Bahariye Caddesi, Moda gibi merkezlerin bulunmasıdır. 

Özellikle Bağdat Caddesi’nin pek çok ünlü mağaza ve kafenin şubelerine ev sahipliği 

yapması gençler tarafından tercih sebebi olmaktadır. Bağdat Caddesi öyle çok ilgi 

görmüş ve popüler olmuştur ki başka şehirlerdeki bazı caddelere de bu isim 

verilmiştir. Gençlerin popüler olana eğilimi de yadsınamaz bir gerçektir. Kadıköy’ü 

izleyen 2. ilçe %6,5 ile Üsküdar’dır. Kadıköy ile arasındaki farkın oldukça fazla 

olduğu görülmektedir (TABLO İ 5.3). 

Gençlerin yarısının dışarı çıktıklarında kafe ve restoranlarda vakit geçirdikleri 

tespit edilmiştir. Daha ayrıntılı incelediğimizde bu oranın cinsiyete göre farklılık 

göstermediği gözlenmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısı, sınava 

1’den fazla girenlerin ise yarısına yakını kafe ve restoranlarda vakit geçirmektedir. 

Kadın öğrencilerde de tercihler pek değişiklik göstermemiştir. Kafelerin yoğunluğu, 

çeşitliliği, her bütçeye göre kafelerin bulunuyor olması tercih sebeplerinden birkaçı 

olmaktadır. Kafe ve restoranların bu kadar çok tercih ediliyor olmasına karşın kültür 

ve sanat etkinliklerine katılma yüzdesinin genel toplamda %3,9 olması göze 

çarpmaktadır. Çıkan bu sonuç üniversite öğrencisinden beklenen davranışla tezat 

oluşturmaktadır. Kültür sanat etkinliklerine en çok zaman ayırabilecek, yaşı ve 

eğitimi gereği bu etkinliklerden en fazla faydayı sağlayabilecek olan grup üniversite 

öğrencileri iken gençlerde bu yönde bir eğilim görülmemektedir (TABLO İ 6). 

Konuşulan öğrencilerin kültür sanat etkinliklerine katılma durumlarını 

incelendiğinde bir önceki tablo ile uyuşmayan bir sonuç elde edilmektedir. Boş 
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zamanlarında kültür sanat etkinliklerine katılmayı tercih ettiği söyleyen öğrencilerin 

çoğunluğu etkinliklere katıldıklarını belirtmişlerdir. Böylece katılanların oranı %87 

olmuştur.2 tablo arasındaki bu farkın kültür sanat etkinliklerinin yanlış bir şekilde 

algılanmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kültür sanat etkinliği dendiği 

zaman öğrenci yalnızca opera, bale, sergi ve konferanstan bahsedildiğini düşünmekte 

ve bunlara katılmadığı için olumsuz yanıt vermekte. Ardından sorulan soruda kültür 

sanat etkinliklerinin neler olduğunu seçenekler halinde söylenmektedir. Bu 

seçeneklerde gençlerin sıklıkla katıldıkları konser ve sinema etkinliklerinin de olması 

bu tabloda evet katılırım diyen gençlerin oranını arttırmıştır. Kadın öğrencilerin 

erkeklerden daha fazla kültür sanat etkinliklerine katıldıkları görülmektedir. Bu oran 

sınava 1 kez giren öğrencilerde %92,9,  sınava 1’den fazla girenlerde ise %87,5’tir. 

Arada büyük bir fark olmamakla birlikte çeşitli etkinliklere katılmanın başarıyı 

olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılabilir (TABLO İ 7)(Grafik 8). 

 

Konuşulanın Kültür-Sanat Etkinliklerine Katılma Durumu (%) 

Grafik 8 
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Konuşulan öğrencilerin en son katıldıkları etkinliklere bakıldığında  genel 

toplamda 1. sırada %46,4 ile sinema ve tiyatro görülmektedir. Cinsiyete göre 

değerlendirdiğimizde erkeklerin en son katıldığı etkinliğin fuar, müze ve sergide 

yoğunlaşarak %36,4’e ulaştığı, kadınlarda ise sinema ve tiyatronun %50 ile 1. sırada 

olduğu görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkeklerin en son katıldığı etkinliklerin 

içersinde dans gösterisi ile konferans ve seminerlerin hiç olmaması dikkat çekerken 

sınava 1’den fazla giren erkeklerin %7,7’si en son dans gösterisine katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Ancak onların da konferans ve seminerlere katılmadıkları 

görülmektedir. Kadınlarda ise her iki ana ayrımda da bütün etkinlikler için en az %2 

oranında katılım söz konusudur (TABLO İ 8). 

Kültür sanat etkinliklerine katılan öğrencilerin yarısından fazlası ayda ortalama 

2 ve 2’den daha fazla katılmaktadırlar. Sınava 1 kez giren kadın öğrenciler %71,2 ile 

erkeklerden daha sık kültür sanat etkinliklerine katılırken, sınava 1’den fazla giren 

öğrencilerde durum değişmekte ve bu sefer erkeklerin %64 ile kadınlardan daha sık 

kültür sanat etkinliklerine katıldığı göze çarpmaktadır (TABLO İ 9). 

Kendini geliştirmek için uygun bir dönemde olan üniversite gençlerinin bu 

doğrultuda yapması beklenenlerden biri de birtakım kurslara katılmasıdır. Ancak 

elde edilen veriler göstermektedir ki konuşulan üniversite öğrencilerinin yalnızca 

%18,1’i kursa katılmaktadır. Kadın öğrencilerin erkeklerden daha fazla kursa 

katıldıkları belirlenmiştir. Bu oran sınava 1 kez giren kadınlarda %21,4, 1’den fazla 

giren kadınlarda %22,3’tür. Bunun yanında sınava 1 kez giren erkeklerin hiçbirinin 

kayıtlı olduğu kurs bulunmamaktadır (TABLO İ 10). Kadınların kurslara olan ilgisini 

iki şekilde yorumlamak mümkündür.  İlki, kadınların gelişmeye ve sosyalleşmeye 

daha açık oldukları, ikincisi ise cinsiyete bağlı olarak yüklenen rollerin kadınların 

toplumda yer edinmek için daha fazla çaba harcamalarını gerektirmesidir. Çalışma 

hayatında kadınların uğradığı negatif ayrımcılık bu konuda gösterilebilecek en iyi 

örneklerdendir. Aynı diplomaya, aynı iş tecrübesine sahip, aynı iş kolunda, aynı işi 
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yapan kadınların cinsiyetleri sebebiyle maaş, terfi olanakları gibi konularda aynı 

konumdaki erkeklere göre dezavantajlı konumda olmaları kadınları kendilerini daha 

fazla geliştirmeye yöneltmekte itici bir güç olmaktadır. BBC’nin haberine göre 

Asya’da kadınlara imalat sektöründe ödenen ücret erkeklere ödenenden yaklaşık 

%30 daha az iken Avrupa ülkelerinde kadına ödenen ücretler erkeklerinkinin %15 

altındadır(İşler, 2004). Bu konu sadece Türkiye’nin değil Dünya’nın genel bir sorunu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kayıtlı olunan kurslara baktığımızda dil kursunun %40,7 ile öne çıktığını 

görmekteyiz. Bunun en büyük nedeni günümüzde, milletlerarası temasların çok 

artmış olmasına paralel olarak  yabancı dil öğrenme ihtiyacının da büyümesidir. 

Bilhassa ticari, iktisadi ve siyasi hayatta yabancı bir dil bilmek, artık tam bir 

gereklilik haline gelmiştir. Öte yandan, kişilerin iş bulmasında, yükselip 

gelişmesinde, yabancı bir dil bilmek tercih sebebidir. Elde edilen veriler sonucunda 

kadınların kariyerlerine yönelik yatırım yaptıklarını söylemek mümkündür. Dil 

kursları kadınların en fazla kayıtlı bulundukları kurs olurken her iki ana ayrımda da 

erkeklere batığımızda dil kursu ile müzik kursunun %33,3 ile aynı oranı paylaştıkları 

ortaya çıkmaktadır. Erkek öğrencilerin kadınlara oranla daha fazla ilgi alanlarına 

yönelebildikleri görülmektedir (TABLO İ 11). 

İş yaşamında var olabilmek için günümüzde 1 dil öğrenmenin dahi yetersiz 

sayıldığı su götürmez bir gerçektir. Bu nedenle ikinci, üçüncü dili öğrenmek çok 

büyük avantajlar sağlamaktadır. Konuşulan öğrencilerin %86,2’sinin Türkçe dışında 

bildiği en az 1 dil bulunmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamının 

yabancı dil biliyor olması göze çarparken her iki ana ayrımda da erkeklerin yabancı 

dil bilme oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğrenciler en az 1, en fazla 6 

dil bilmektedirler. Yoğunluk ise 1 dildedir. Buna karşın sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerde 2 dil bilenler 1 dil bilenlerden fazladır. Genel olarak 2 dil bilenler 

%24,3’tür (TABLO İ 12). Toronto’daki York Üniversitesi’nin araştırmasına göre, 
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bazıları tek dil, bazıları da çift dil bilen orta yaştaki ve yaşlı 154 kişi üzerinde yapılan 

algılama testlerinde, iki dil bilenlerin daha başarılı olduğu görülmüştür 

(http://saglik.milliyet.com.tr/20.05.2013). Bu öğrencilerin iş yaşamları dışında 

yaşlılıkta da avantajlı olacaklarını söylemek mümkündür. 

Bir dilin ne kadar iyi bilindiği göreceli bir kavramdır ancak konuşulan 

öğrencilerin %37’si kendi değerlendirmeleri sonucu bildikleri dilleri iyi derecede 

bildiklerini belirtmişlerdir. Ardından orta, az ve çok iyi bilenler gelmektedir. Sınava 

1 kez giren erkek öğrencilerin yarısından fazlası bildikleri dilleri iyi derecede 

bilmektedirler. Kadın öğrencilerde ise bu oran %40’tır. Sınava 1’den fazla giren 

öğrencilere baktığımızda erkeklerin yarısına yakını bildiği dili iyi derecede bildiğini 

belirtirken kadınların çoğunluğu bildikleri dilleri orta derecede bildiklerini 

belirtmişlerdir (TABLO İ 12.1). 

Konuşulan öğrencilerin çok iyi derecede bildiği dil sayısı ağırlıklı olarak 1 

tanedir. Genel toplamda öğrencilerin yarısından fazlasının İngilizce’ye eğilimi 

vardır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerde bu oran %66,2,kadın öğrencilerde 

%60’tır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerde 1. sırada %42,9 ile Kürtçe yer 

almaktadır. İngilizce ise %28,6 ile 2. sıradadır. Kadın öğrencileri ele aldığımızda 

yarısından fazlasının İngilizce’yi çok iyi derecede bildiği görülmektedir. İngilizce ve 

Kürtçe dışında çok iyi bilinen diğer diller sırası ile Almanca, İspanyolca, Rusça, 

Fince, Ermenice ve Türkmenice’dir (TABLO İ 13). Çok iyi derecede bilinen dillerde 

İngilizce’nin öne çıkmasında ilkokul, orta okul ve lisede zorunlu olarak İngilizce 

eğitimin verilmesinin etkisi vardır. Bunun yanında İngilizce’nin uluslar arası bir dil 

olup dünyanın her yerinde konuşulması ve Türkiye’de çalışma hayatı gereği hemen 

hemen tüm pozisyonlarda İngilizce’nin gerekmesi kişilerin İngilizce’ye ağırlık 

vermesinin en önemli nedenlerinden biridir. 

Konuşulan öğrencilerin iyi derecede bildikleri dilleri incelediğimizde aynı 

şekilde 1 dili iyi bilenlerin ağırlıklı olduğu ve bu dilin İngilizce olduğunu 

http://saglik.milliyet.com.tr/
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görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 4’te 3’üne yakını, kadın 

öğrencilerin 3/4'ünden fazlası iyi derecede İngilizce konuşurken bu oran sınava 1’den 

fazla giren erkek öğrencilerde %78,6, kadın öğrencilerde %92,9’dur. İngilizce 

dışında iyi derecede bilinen diğer diller sırası ile Kürtçe, Fransızca, Almanya, 

İspanyolca, İsveççe ve İtalyanca’dır (TABLO İ 14). 

Elde edilen veriler sonucu orta derecede bilinen dillere baktığımızda 

İngilizce’nin ağırlığı devam etmektedir ancak diğer dillerin oranlarında da artış söz 

konudur. İngilizce %54,3 ile en çok bilinen dildir. Sınava 1 kez giren erkeklerin 

tamamı, kadınların 3/4'ü İngilizce bilmektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek ve 

kadınların yarısına yakınının İngilizce bildiği görülmektedir. İngilizce dışında orta 

derecede bilinen diğer diller, sırası ile Almanca, Kürtçe, Fransızca, Zazaca ve 

Rusça’dır (TABLO İ 15). 

Konuşulan öğrencilerin az derecede bildiği dillerde İngilizce 1. sırada yer 

almaya devam etmektedir ancak diğer diller ile arasındaki farkın gittikçe azaldığı 

görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerde İngilizce’yi az derecede bilen 

yoktur. Almanca bilme oranı ise %100’dür.Kadın öğrencilerde de Almanca %31,3 ile 

1. sıradadır. Sınava 1’den fazla giren erkeklerin tamamı az derecede İngilizce 

bilirken kadınlarda bu oran %60’tır.İngilizce ve Almanca dışında az derecede bilinen 

diğer diller sırası ile Fransızca, İspanyolca, Rusça, Kürtçe ve Zazaca’dır (TABLO İ 

16). 

Her üniversite, bünyesinde öğrencilerin ilgi ve eğilimlerine göre tercih 

edebilecekleri kulüpleri barındırmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri 

gençlerin sosyalleşip aktif olarak çalışabilecekleri ortamı sağlamaktadır (Fotoğraf 8). 

Bu nedenle öğrencilerin katılımları gelişmelerine katkı sağlamaktadır. Antropoloji 

Bölümü öğrencilerinin kulüplere katılım durumlarına baktığımızda ise oldukça 

azının katılımda bulunduklarını görmekteyiz. Genel oran %7,2 iken kadın 

öğrencilerin katılımlarının daha fazla olduğu görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek 
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öğrencilerin %11,4’ü,kadın öğrencilerin %4,8’i öğrenci kulüplerine üyedir. Sınava 

1’den fazla giren erkek öğrencilerin %6,5’inin, kadın öğrencilerin ise %8,9’unun 

kulüplere üye olduğu görülmektedir (TABLO İ 17). Yaratıcı zekasını kullanarak 

üretici konumda olması beklenen genç beyinlerin kulüplere üye olmaması bir hayli 

dikkat çekicidir. 

Kulüplere üye olan öğrencilerin yarısına yakını sanatsal aktivite kulüplerine 

üyedir. Erkeklerin hiçbirinin doğa sporları ve dans kulüplerine üye olmamaları göze 

çarpmaktadır. Kadınlar ise ağırlıklı olarak dans ve sanatsal aktivite kulüplerine 

üyedir (TABLO İ 18). İlgi alanlarında cinsiyete bağlı farklılıklar görülmektedir. 

Erkeklerin hiç tercih etmediği bir alan kadınların 1. tercihleri olabilmektedir. Çıkan 

sonuç buna bir  örnek oluşturmaktadır. 

Dil bilmenin ve üniversite kulüplerinin kişiye kattıklarının yanında 

öğrencilerin üniversite hayatları süresince gönüllü olarak bir çalışmada yer alması da 

iş yaşantısını direkt olarak etkileyebilecek bir unsurdur. Günümüzde firmalar için iş 

başvurularında sadece üniversite diploması ya da not ortalaması, işe alım sürecinde 

tek başına yeterli olmamaktadır. Artık firmalar üniversite yıllarında hiçbir ücret talep 

etmeden sosyal sorumluluk projelerinde yer alınıp alınmadığına da bakmaktadır. 

Çünkü gönüllü çalışmalar kişi ile ilgili sabrı, güvenilirliği, sosyal duyarlılığı, 

insanlarla iletişimi, dünyaya bakış açısı gibi pek çok önemli konuda bilgiler 

vermektedir. Gençlerin aktif olarak görev aldıkları kuruluşların başında TOG, 

TEMA, TEGV gibi temeli sağlam yıllardır hizmet veren sivil toplum kuruluşları 

gelmektedir. Gençlerin bu ve benzeri kuruluşlarda görev alması hem kendileri hem 

de katkı sağladıkları kuruluşlar için son derece önem teşkil etmektedir. 

Konuşulan öğrencilerin gönüllü olarak bir çalışmada görev alma durumlarına 

baktığımızda ise beklenenin aksine katılımın düşük olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin yalnızca %11,6’sı gönüllü bir çalışmada görev aldıklarını belirtmiştir. 

Kadın öğrencilerin görev alma oranı daha yüksektir. Buradan kadınların çevreye 
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karşı daha duyarlı olduklarını ve boş zamanlarını çevreye faydalı olarak geçirmeyi 

erkeklerden daha fazla tercih ettiklerini çıkarmak mümkündür. Gönüllü bir çalışmada 

görev alanların yarısına yakını çalışmanın haftada 1 veya 1’den daha fazla zamanını 

aldığını belirtmiştir. Erkek öğrencilerde haftada 1’den az çalışan bulunmazken kadın 

öğrencilerde bu oran %15,4’tür (TABLO İ 19). 

Eğitim dönemi boyunca yoğun bir tempoda çalışan öğrenciler için tatil 

özlemle beklenen, üzerinde planlar yapılan bir dönemdir ve gençlerin stresten 

kurtulup deşarj olmaları için gereklidir. Konuşulan gençlerin tatile çıkma 

durumlarına baktığımızda %87,7 oranla tatile çıkıldığı görülmektedir. Sınava 1 kez 

giren erkek öğrencilerin tamamı, kadınların tamamına yakını tatile çıkarken sınava 

1’den fazla giren erkek öğrencilerin %83,9’u,kadın öğrencilerin %85,7’si tatile 

çıkmaktadır (TABLO İ 20). 

Tatile çıkan öğrencilerin %84,4’ü yurtiçini tercih ederken %3’ü yurtdışını, 

%16’sı yurtiçi ve yurtdışını tercih etmektedirler. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin %77,8’i,kadın öğrencilerin %78,9’u yurtiçinde tatile çıkmaktadır. 

Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %85,2’si,kadın öğrencilerin ise %89,6’sı 

yurtiçini tercih etmektedirler (TABLO İ 21). Yurtiçi tatillerinin düşük maliyetlerinin 

tercihlerde etkili olması muhtemeldir. 

Yurtiçinde tatile çıkan öğrencilerin yarısından fazlası yılda 1 kez tatile 

çıktıklarını belirtmiştir. Sınava 1 kez giren erkeklerin yarısından fazlasının yılda 2 

kez, kadınların ise yarısından fazlasının yılda 1 kez tatile çıktıkları görülmektedir. 

Sınava 1’den fazla giren erkek ve kadınların yarısından fazlası yılda 1 kez tatile 

çıkmaktadır. Tatile çıkma sıklığında öğrencilerin aileleri ile tatile çıkma oranlarının 

%41,6 ile 1. sırada olmasının etkisi görülmektedir çünkü çalışan aileler ancak yazları 

tatile çıkma fırsatı bulabilmektedirler. Konuşulan öğrencilerin tatile kiminle çıkmayı 

tercih ettiği incelendiğinde ailelerin ardından %37,3 ile arkadaşların geldiği 

görülmektedir. Erkekler daha çok arkadaşları ile tatile çıkarken kadınların aileleri ile 
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çıkması göze çarpmaktadır. Çıkan sonuç ile Türklerin aile yapısı ve yetiştiriliş tarzı 

arasında bağlantı kurmak mümkündür. Kız çocukları çoğunlukla evde, aile yanında 

bir nevi göz önünde tutularak yetiştirilirken erkek çocukları daha bağımsız 

yetiştirilmekte ve daha özgür bırakılmaktadırlar (TABLO İ 22). 

Yurtdışında tatile çıkan öğrencilerin de yarısına yakınının yılda 1 kez tatile 

çıktığı görülmektedir. Zaman darlığı ve yurtdışı tatillerinin maddi boyutunun 

yüksekliğinin bunda etkisi olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin yurtdışına tatile 

çıkarken arkadaşları ile ya da yalnız olmayı %38,5 ile tercih ettikleri görülmektedir. 

Yurtdışı tatillerinde aileler daha geri planda kalmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin yarısı tek başına yurtdışı tatiline çıkmayı tercih ederken kadın 

öğrencilerin yarısından fazlası arkadaşları ile, %20’si ise tek başına tatile çıkmayı 

tercih etmektedir. Sınava 1’den fazla giren kadın ve erkek öğrencilerin de yarısı tek 

başlarına yurtdışına çıkmaktadırlar (TABLO İ 23). 

Bilgi toplumu olarak adlandırılan ve bilginin biçimlendirdiği yeni bir toplum 

yapısına doğru giderken bilgi-birey ve bilgi-toplum ilişkisini sağlayacak toplumsal 

unsurlardan birisinin okuma alışkanlığı olacağı öngörülmektedir. Okuma alışkanlığı, 

“okumayı ihtiyaç hâline getirme, yaşamın bir parçası olarak görme (Bircan ve 

Tekin,1989: 395)”; kişinin okumayı bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma 

eylemini, yaşam boyu sürekli, düzenli ve eleştirel biçimde gerçekleştirmesi (Gönen 

ve diğ. 2004: 8; Saracaloğlu ve diğ., 2003: 150; Yılmaz, 1992: 12)” gibi tanımlarla 

açıklanmaktadır. Dökmen’e (1994: 34) göre ise okuma alışkanlığını tanımlamada 

kullanılabilecek bazı ölçütler şunlardır: (1) Okuyucunun ne tür yayınlar okuduğu, (2) 

Ne sıklıkla okuduğu, hangi türleri ne oranda okuduğu, (3) Bir seferde aralıksız ne 

kadar okuyabildiği, (4) Yılın, haftanın ya da günün hangi zamanlarında okumayı 

tercih ettiği, ne zamanlar neleri okumaktan hoşlandığı, (5) Okuduğu kitapları hangi 

yolla elde ettiği (satın almak, ödünç almak veya kütüphanede okumak yolarından 

hangisini/hangilerini tercih ettiği). 
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Kitap okumanın en çok öne çıkarıldığı yerler üniversiteler olarak 

görülmektedir. Buna rağmen her türlü mesleki yeterliliğin öğretildiği, sürekli 

araştırma-geliştirme faaliyetlerinin olması gereken ve güncel bilgiye ulaşmak 

zorunda olan üniversitelerde yapılan çeşitli araştırmalarda kitap okuma alışkanlığına 

ilişkin olumsuz sonuçlar elde edilmiştir. İpşiroğlu (1997)’nun araştırmasına göre, 

ülkemizde okumayan, okuduğunu anlamayan, anladığını ve düşündüğünü 

anlatamayan gençler çoğunluktadır. Esgin ve Karadağ (2000)’ın, üniversite 

öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve kütüphane kullanımları üzerine yaptıkları 

çalışmada, öğrencilerin sadece %26’sının boş zamanlarında kitap okuduğu, 

%20’sinin süreli yayın takip ettiği, sayısal ve sözel bölüm öğrencilerinin okuma 

alışkanlıklarının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırmacılar, öğrencilerin 

%92’sinin yeterince kitap okumadığını kabul ettiğini ve okuyamama sebebi olarak 

“derslerden vakit kalmamasını”(% 46) gösterdiklerini belirtmişlerdir. 

2002 yılında 58 üniversitede okuyan 54.335 öğrenciyle yapılan Türk 

Üniversite Gençliği Araştırması sonucuna göre, gençlerin %23,8’i boş zamanlarını 

kitap, dergi okuyarak değerlendirmektedir. Bu oran hazırlık sınıfında düşük iken,1., 

2. ,3. ve 4. sınıflarda artmaktadır. Kız öğrencilerin %28,5’i, erkeklerin %19,8’i boş 

zamanlarında kitap ve dergi okumaktadırlar. (Yazıcı, 2003, ss.86, 87, 89). 

Ankara Üniversitesi’nde 304 öğrenciye uygulanan ankette öğrencilerin yarısı 

(%46,1) en fazla 5 kitap okuduğunu açıklarken, hiç kitap okumadığını belirten 

%4,6’lık grupla birlikte öğrencilerin yaklaşık yarıya yakınının ya hiç kitap 

okumadığı ya da en fazla 5 kitap okuduğu anlaşılmaktadır. (Odabaş, Odabaş, ve 

Polat , 2008, s.446). 

Yapmış olduğumuz mülakatlar sonucunda elde edilen veriler çeşitli 

üniversitelerde farklı yıllarda yapılmış olan araştırmalar ile kıyasla oldukça umut 

vericidir. Konuşulan öğrencilerin düzenli kitap okuma durumlarına bakıldığında 

%84,1’inin okuma alışkanlığı edindiğini görülmektedir. Cinsiyete göre dağılımında 
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erkeklerin %80’ini, kadınların ise %85,7’si düzenli olarak kitap okumaktadır. Sınava 

1 kez giren erkek öğrencilerin sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerden daha 

fazla kitap okudukları görülmektedir. Kitap okumanın algılamayı hızlandırdığı ve 

zamanla hızlı okuma ve düşünme becerisini geliştirdiği bilinmektedir. Üniversiteyi 

kazanmak için girilen sınavlarda süreyi iyi değerlendirebilmek açısından kitap 

okumak son derece önemlidir. Sınava 1 kez giren erkeklerin daha fazla kitap 

okumasının başarılarında etkili olduğunu söylemek mümkündür. Kadınlarda ise 

böyle bir fark görülmemektedir. Düzenli kitap okuyanların ayda kaç kitap okuduğuna 

bakıldığında 1 ile 10 arasında olduğu görülmektedir. Ağırlık ise 2 kitap 

okuyanlardadır (TABLO İ 24)(Grafik 9). 

Öğrencilerin okumayı tercih ettikleri kitaplar bize ilgi alanları ve düşünce 

yapıları ile ilgili bilgi verecektir. Bu doğrultuda konuşulan öğrencilerin okudukları 

kitap türlerine bakıldığında yarısına yakınının roman okuduğu görülmektedir. Bunu 

%25,5 ile sosyal bilimler izlemektedir. Romanların tarihi, macera, sosyal, psikolojik, 

otobiyografik gibi pek çok çeşidi olduğu için en çok okunan tür olması beklenen bir 

sonuçtur. 2.sırada tercih edilen türün sosyal bilimler olması antropolojinin sosyal bir 

bilim olması ve kişilerin okudukları alana olan ilgileri şeklinde 

yorumlanabilmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %38,5’i, kadın 

öğrencilerin %22,6’sı roman okurken bu oran sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerde %46,7, kadın öğrencilerde %42’dir (TABLO İ 25). 

Müzik, gençlerin en çok ilgi duyduğu ve zaman harcadığı eğlence 

araçlarından biridir. Müzik dinlemenin masrafı olmadığı gibi meslek edinilmesi 

halinde gelir getirebilecek olan bir uğraştır. 

Gençlerin müzik dinleme durumlarına bakıldığında tamamına yakınının  

dinlediği görülmektedir (TABLO İ 26). Dinledikleri müziklerin tarzları ise 1 ile 6 

arasında değişirken çoğunlukla 1 tarzda müzik dinlenmektedir. Sınava 1 kez giren 

erkeklerde de ağırlık 2 tarz dinlendiği yönündedir (TABLO İ 26.1). Gençler 
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tarafından en çok dinlenen müzik tarzı %23,8 ile rock-metal’dir. Konuşulan 

öğrencilerin %2,6’sı ise herhangi bir tarz dışında hepsini dinlediklerini 

belirtmişlerdir (örneğin; arabesk dışında hepsini dinlerim). Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin çoğunluğu %31,3 ile rock-metal dinlerken kadın öğrenciler %28,6 ile 

pop-slow müzik dinlemektedirler. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 

%19,6’sı, kadın öğrencilerin %25,7’si rock-metal müzik dinlemektedir (TABLO İ 

26.2). Tercih edilen müzik türleri o dönem moda olana ve kişilerin yaşlarına göre 

şekillenmektedir. Günümüz itibariyle rock-metal müzik özellikle gençler arasında 

oldukça popüler bir tarzdır. Bu nedenle en çok dinlenen müzik türü olması 

normaldir. 

Televizyon zaman içinde hayatımızda daha çok yer kaplamaya başlamıştır. 

Her geçen gün yeni kanallar açılmakta, yeni programlar başlamaktadır. Bunlar 

televizyonun izlenme oranını daha da arttırmaktadır. Youth Republic ve dünyanın 

önde gelen araştırma şirketlerinden Synovate işbirliğiyle gerçekleştirilen 2010 

Türkiye Gençlik Pazarı Araştırması Türkiye nüfusunun  %20'sini oluşturan gençlerin 

medya izleme alışkanlıklarını ortaya koymuştur.  

Araştırmaya göre gençler haftada 2-4 saat arası televizyon izlemektedir ve hafta sonu 

televizyon başında geçirdikleri saatlerde artış gözlenmektedir. Gençlerin yarısından 

fazlası düzenli olarak dizi izlerken gençler arasında en çok yabancı dizi izleyen 

grubun da üniversiteli gençlerden oluşması dikkat çekmektedir. Anketin yanı sıra 3 

gün süreyle öğrenci evlerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla da yapılan araştırma 

televizyon açıkken gençlerin cep telefonu, bilgisayar, dergi gibi başka şeylerle 

uğraştıklarını ya da kendi aralarında sohbet ettiklerini ve ev içinde sürekli hareket 

halinde olduklarını ortaya koymaktadır. 

Antropoloji bölümü öğrencileriyle yapılan mülakatlar sonucu elde edilen 

veriler konuşulan öğrencilerin 4’te 3’ünün televizyon izlediğini göstermektedir. Bu 

oran sınava 1 kez giren erkek öğrencilerde %55,6, kadın öğrencilerde %81, sınava 
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1’den fazla giren erkek öğrencilerde %58,1, kadın öğrencilerde %76,8’dir. Kadın 

öğrencilerin televizyon izleme oranlarının daha fazla olması göze çarpmaktadır. 

Kadın öğrenciler evde daha fazla vakit geçirirken erkek öğrencilerin dışarıya daha 

eğilimli olmaları ve kadınlara yönelik olan programların fazlalığı televizyon izleme 

durumunu etkilemektedir. Televizyon izleme süresinde de kadınların öne çıktığı 

görülmektedir. Yoğunluk gün içinde 2-3 saat televizyon izleyenlerdedir (TABLO İ 

27). 

Televizyon izleyen öğrencilerin çoğunlukla tek bir kanal izledikleri ve ulusal 

kanalların %40  ile 1. sıra yer aldıkları görülmektedir. Ulusal kanalların ardından 

haber ve belgesel kanalları gelmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin en çok 

izledikleri kanal %37,5 ile belgesel kanallarıdır. Kadın öğrencilerin yarısına yakını 

ise ulusal kanalları tercih etmektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin en 

çok tercih ettikleri kanal %17,1 ile spor kanallarıyken kadın öğrencilerin yarısı ulusal 

kanalları izlemektedir (TABLO İ 28). Kadınların ağırlıklı olarak ulusal kanalları 

izlemelerinde dizi ve kadınlara yönelik programların bu kanallarda pek çok 

çeşitliliğe sahip olarak yayınlanmasının etkisi olduğu düşünülmektedir. Erkek 

öğrencilerin tercihleri değerlendirildiğinde ise kişilerin ilgi alanları  doğrultusunda 

izledikleri kanallar için sınava 1 kez giren erkeklerin kendilerini geliştirmeye daha 

eğilimli olduklarını söylemek mümkündür. 

Gençlerin televizyon izleme nedenleri ağırlıklı olarak 1 tanedir (TABLO İ 

29). Bu nedenlerin başında %24 ile dizi izlemek gelmektedir. Erkekler için en önemli 

neden haber, bilgi almak iken kadınlar için dizi izlemektir. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin yarısının izleme nedeni zevk aldığı programların yayınlanmasıdır. Kadın 

öğrencilerin ise 3’te 1’i dizi izlemek için bu kanalları tercih etmektedir. Sınava 1’den 

fazla giren erkek öğrencilerin %39,1’i haber, bilgi almak için, kadın öğrencilerin 

%26,9’u dizi izlemek için izlediği kanalları tercih etmektedir (TABLO İ 29.1). 

10.174 gencin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan SETA Gençlik Profili Araştırması 
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sonucunda elde edilen verilerde katılımcıların televizyonda en çok izledikleri 

program türünün, yerli diziler olduğu ortaya çıkmıştır. Yerli dizilerden sonra en çok 

izlenen program türleri ise, haber bültenleri ve haber programları; spor programları; 

belgeseller; müzik, eğlence güldürü ve talk show programları ile yabancı filmlerdir. 

Antropoloji bölümü öğrencileri ile yapmış olduğumuz çalışmamız bu araştırmayı 

destekler niteliktedir. 

Konuşulan öğrencilerin tv dizisi takip etme durumlarına bakıldığında 

yarısından fazlasının takip ettiği ve kadınların %66,3 oranla erkeklerden daha fazla 

tv dizisi takip ettiği görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısına 

yakını, kadın öğrencilerin yarısından fazlası, sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerin yarısına yakını, kadın öğrencilerin ise 1/4'ünden fazlası tv dizisi takip 

etmektedir (TABLO İ 30). 

Tv dizisi takip eden öğrencilerin ağırlıklı olarak 1 türde dizi takip ettikleri 

görülmektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerde 1 kişinin 8 tür dizi takip 

ettiği göze çarpmaktadır(TABLO İ 31). En çok izlenen %25,4 ile komedi dizileridir. 

Komedi dizilerini ise dönem dizileri takip etmektedir. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin gerilim, korku, kadın öğrencilerin dönem dizilerini tercih ettikleri 

görülmektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrenciler komedi ve polisiye, kadın 

öğrenciler komedi ve dönem dizileri izlemektedir (TABLO İ 31.1). Komedi her iki 

cinsin de ortak tercihi iken erkeklerin gerilim, korku ve polisiyeye, kadınların ise 

dönem dizilerine eğilimi olduğu görülmektedir. Dizi türlerinin tercihinde dönem 

dönem bazı türlerin öne çıkması ve çoğunluğun izlemesinin etkisi de söz konusudur. 

Tv dizilerinin %26,9 oranı ile en çok internetten izlendiği görülmektedir. 

Ardından tv ve dvd gelmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısı, kadın 

öğrencilerin ise %13,3’ü en çok tv’den izlerken sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerin %88,2’si, kadın öğrencilerin %23,5’i internetten takip etmektedir 

(TABLO İ 32). Genel toplamda internetin 1. sırada yer almasının nedeninin dizilerin 
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internetten istenilen her zaman izlenilebilmesi, internetin her yerden kolay 

ulaşılabilir olması ve gençler arasında yabancı dizi izlemenin yaygın olması, bu 

dizilerin de internette yayınlanması olduğu düşünülmektedir. 

Konuşulan öğrencilerin tamamına yakını film izlemektedir. Sınava 1 kez 

giren erkek öğrencilerin %88,9’u, kadın öğrencilerin tamamı film izlemektedir. 

Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %96,8’isinin, kadın öğrencilerin ise 

%98,2’sinin film izlediği görülmektedir (TABLO İ 33). 

Genel toplamda filmlerin %29,9 ile en çok bilgisayardan izlendiği 

görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %18,8 ile çoğunluğu filmi 

televizyondan izlemektedir. Kadın öğrencilerin ise %16,5’i DVD-VCD’den 

izlemektedir. Sinema ücretlerinin yüksek olması, her öğrencinin DVD-VCD sahibi 

olmaması, TV’de her an istenilen filmlerin bulunamaması bilgisayardan film izleme 

nedenleri olarak görülmektedir (TABLO İ 33.1). 

Konuşulan öğrenciler çoğunlukla 2 ve 3 tür film izlemektedirler. Sınava 1 kez 

giren erkek öğrenciler ağırlıklı olarak 2, kadın öğrenciler 3 tür film izlemektedir 

(TABLO İ 34). İzlenen film türleri arasında %20,9 ile komedi 1. sırada yer 

almaktadır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 1/4'ü komedi filmlerini tercih 

ederken, kadın öğrencilerde bu oran %21,8’dir. Sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerin tercihi de %18,7 ile komedi filmleridir. Kadınlar da ise bu oranın %21,1 

olduğunu görülmektedir (TABLO İ 34.1). 

Konuşulan öğrencilerin yarısından fazlası gazete okumaktadır. Kadın 

öğrencilerin %66,3 ile erkek öğrencilerden daha fazla gazete okudukları 

görülmektedir. SETA’nın 10.174 genç ile yaptığı araştırma sonucunda gençlerin 3’te 

1’inin gazete okumadığı, gazete okuyan gençlerden erkeklerin kadınlardan daha fazla 

gazete okuduğu, yaş ve eğitim arttıkça gazete okuma oranının arttığı belirlenmiştir. 

Antropoloji öğrencileri ile yapılan araştırmamızda ise genel toplamda kadınların 
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daha fazla gazete okuduğu göze çarpmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 

%77,8’i, kadın öğrencilerin %61,9’u gazete okurken bu oran sınava 1’den fazla giren 

erkek öğrencilerde %48,4, kadın öğrencilerde 69,6’dır. Sınava 1 den fazla giren 

erkeklerin 1 kez giren erkeklerden çok daha az gazete okumaları dikkat çekicidir. 

Çıkan sonuç, okuma alışkanlığının sınav başarısı üzerindeki etkisini düşündürtebilir 

ancak kadınlarda sınava 1’den daha fazla sınava girenlerin gazete okuma oranlarının 

fazla olduğu görülmektedir. Dolayısıyla gazete okuma alışkanlığı ile sınav başarısı 

arasında direkt olarak bir bağlantı kurulamamaktadır (TABLO İ 35)(Grafik 9). 

 

Gazete ve Kitap Okuyan Öğrencilerin Cinsiyet Dağılımı (%) 

Grafik 9 

 

 

Gazete okuyan gençlerin çoğunlukla 1 gazete okuduğu ve Radikal gazetesinin 

%23,2 ile 1. sırada yer aldığı görülmektedir. Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri 

ise Radikal’i izlemektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrenciler %20 ile Sözcü 
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gazetesini tercih etmektedirler. Kadın öğrenciler ise %27 ile Hürriyet gazetesini 

okumaktadırlar. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrenciler %47,6 oranı ile Radikal 

gazetesini okurken kadın öğrenciler %24,6 ile Hürriyet gazetesini 

okumaktadırlar(TABLO İ 36). SETA’nın gençlik araştırmasındaki bulgulara göre ilk 

beş sırada yer alan gazeteler şöyledir; Posta, Sabah, Zaman, Hürriyet, Habertürk. 

Antropoloji bölümü öğrencilerinin ilk sırada tercih ettikleri Radikal, gençlik 

araştırmasında ilk beşe girememiştir. Bu, antropoloji öğrencilerinin genelden farklı 

bir düşünce yapısına sahip oldukları hakkında ipucu vermektedir. 

Gazete okuyan öğrencilerin %63,8’i gazeteyi satın alarak okumaktadır, 

internetten takip edenlerin oranı ise %35,2’dir (TABLO İ 37). 

Öğrenciler gazete okumaya %82,6 oranıyla ilk sayfadan başlamaktadır. 

Ardından spor sayfaları ve köşe yazarları gelmektedir. Erkekler için sıralama ilk 

sayfa, spor sayfaları, köşe yazarları şeklindeyken, kadınlar için ilk sayfa, köşe 

yazarları, spor sayfaları şeklindedir. Spor sayfalarında futbol haberlerinin ağırlıkta 

olması ve erkeklerin kadınlara göre futbol ile daha ilgili olması böyle bir fark 

yaratmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %87,5’i ilk sayfadan,%12,5’i 

spor sayfasından başlamaktadır. Diğer sayfalardan başlayan ise hiç yoktur. Sınava 

1’den fazla giren erkek öğrencilerin %86,7’si,kadın öğrencilerin %84,6’sı ilk 

sayfadan başlamaktadır. Gazeteyi okumaya magazin sayfalarından başlayanların ise 

yalnızca kadınlar olması dikkat çekicidir(TABLO İ 38). 

Günümüzde her birey teknolojik yeniliklerden faydalanmak yönünde çaba 

harcarken yükseköğretimdeki öğrenci nüfusunun bunun dışında kalması 

düşünülememektedir. Artık tüm alanlarda ve insanların günlük yaşamında bir 

iletişim aracı olarak mektup, telefon ve benzeri iletişim araçlarının yerini elektronik 

haberleşme araçları almaya başlamıştır. İnternet birçok bilgisayar sistemini bir 

protokol ile birbirine bağlayan, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen geniş, 

kitlesel bir iletişim aracıdır. İnternet bilgiye kolay, ucuz, hızlı ve güvenli ulaşıp, 
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paylaşmanın en modern yoludur. Genel olarak günlük hayatta iş arama, kayıp arama, 

eş arama, arkadaş arama, alışveriş, bankacılık işlemleri, tanıtım, seyahat, eğitim, 

sağlık ve  savunma gibi birçok alanda internet kullanılmaktadır.  

Günümüzde elektronik yazarlık, bilişim ve iletişim teknolojilerinden 

faydalanabilme ve bu süreçten gerekli verimi alma becerileri toplumların geleceği 

için önemlidir (Altun, 2003).  Bilgi ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, 

özellikle internet, bilgi çağının en büyüleyici özelliklerinden biri olarak kabul 

edilmektedir ve bunlar bizim bilgiye ulaşmamızı, yeni iletişim olanaklarına 

kavuşmamızı ve online olarak yeni ticaret, kültür, eğlence ve eğitim olanaklarına 

kavuşmamızı sağmaktadırlar. 

İnterneti kullanan öğrencilerin iletişim kurma, araştırma yapma, bilgiye 

ulaşma ve paylaşma becerileri daha çok gelişmekte ve bu alandaki becerileri artan 

öğrenciler mezuniyet sonrası bilgi teknolojilerini kullanma konusunda daha avantajlı 

konuma gelmektedir (Altun, 2000). Yeni internet ortamlarında, öğrencilerin problem 

çözme ve yazma, iletişim, eleştirel düşünme yetenekleri artarken bunun yanında yaş, 

sınıf, cinsiyet, milliyet, din ve özel ihtiyaçlar gibi farklar internet kullanımıyla 

önemli ölçüde ortadan kaldırılabilmektedir (Ergün, 1998).   

Konuşulan öğrencilerin internet kullanım oranlarına bakıldığında tamamına 

yakınının kullandığı görülmektedir. Kullanmayan tek kişi sınava 1’den fazla giren 

kadın öğrencidir. Öğrencilerin interneti kullanım sürelerinin oldukça fazla olduğu 

görülmektedir. Genel toplamda günlük ortalama ortalama 3 saat internet kullanılması 

göze çarpmaktadır. Erkeklerin ise kadınlardan daha uzun süre internet kullandığı 

dikkat çekicidir. Sınava 1 kez giren erkek öğrenciler, sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerden daha uzun süre internet kullanırken kadın öğrencilerde bu durum tam 

tersidir(TABLO İ 39). 
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İnterneti kullanan öğrencilerin kullanım amaçlarına bakıldığında çoğunlukla 2 

amaçla kullanıldığı ve ilk iki sırada haberleşme-iletişim ve sosyal paylaşım 

sitelerinin yer aldığı görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 4’te 1’e 

yakınının, kadın öğrencilerin ise 4’te 1’den fazlasının haberleşme-iletişim amacı ile 

kullandıkları görülmektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %17,5’i 

araştırma-yayınevi, haberleşme-iletişim, sosyal paylaşım amacı ile kullanırken kadın 

öğrencilerin 4’te 1’i haberleşme-iletişim amacı ile kullanmaktadır (TABLO İ 40).  

Günümüzde sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı özellikle gençler arasında 

oldukça yaygınlaşmıştır. Gençlerin interneti kullanım amaçlarında sosyal paylaşım 

sitelerinin öne çıkmasının yanında bu sitelerin kullanım durumlarında bakıldığında 

öğrencilerin %94,2’sinin kullandığını görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin tamamı sosyal paylaşım sitelerini kullanırken kadın öğrencilerin %90,5’i 

kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %90,3’ü, kadın 

öğrencilerin ise 98,2’si sosyal paylaşım sitelerini kullanmaktadır. Konuşulan 

öğrencilerin kullandıkları paylaşım siteleri 1 ile 7 arasındayken ağırlıklı olarak 3 site 

kullandıkları görülmektedir (TABLO İ 41). 

Türkiye’de sıklıkla kullanılan en etkili sohbet araçlarından birisi MSN’dir. 

MSN, (M)icro(S)oft (N)etwork kelimelerinin kısaltılmış şeklidir. Yani Microsoft’un 

net üzerinden verdiği hizmetlerin genel addır. İlk defa 24 Ağustos 1995’te Windows 

95 işletim sistemi ile birlikte çıkmıştır (http://egifder.gumushane.edu.tr/20.05.2013). 

Gençler MSN üzerinden birbirleriyle sohbet ederken, dosya, görüntü ve ses 

paylaşımını sağlayabilmekte, anında iletişim kurabilmektedirler. Bu program, hızlı, 

görsel, ücretsiz olması ve etkili iletişimi sağlaması nedeniyle çok kullanılmaktadır. 

Çağımızda MSN her yaş grubuna hitap edebilen ve mekan sınırlarının aşıldığı 

iletişim biçimi olmuştur. 

Sosyal paylaşım sitelerini kullanan gençlerin MSN kullanım durumlarına 

bakıldığında %76,8’inin kullandığını görülmektedir. Cinsiyetler arası belirgin bir 

http://egifder.gumushane.edu.tr/
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fark görülmezken sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamı, kadın öğrencilerin 

ise %66,7’si MSN kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 

%71’inin, kadın öğrencilerin %83,9’unun MSN kullandığı görülmektedir. Gençler, 

uzun yıllardır hayatımızda yer alan MSN’i ortalama 7 senedir kullanmaktadırlar 

(TABLO İ 42). 

Sosyal paylaşım sitelerinin önde gelenlerinden olan Facebook şu anda sosyal 

ağ siteleri arasında en hızlı büyüyen ve üniversite öğrencileri arasında en çok tercih 

edilen sosyal paylaşım sitesidir(Genç, 2010). Türkiye, Facebook kullanıcılarının 

sayısına bakıldığında dünyada 5. sırada yer almaktadır. Türkiye’de yaklaşık 30 

milyon Facebook kullanıcısının 3’te 1’ini yükseköğrenim çağındaki gençler 

oluşturmaktadır (http://web.firat.edu.tr/20.05.2013). Bu sitede, üyeler profillerine 

resimlerini, iletişim adreslerini ekleyebilmekte ve arkadaş listesi 

hazırlayabilmektedirler. Kişilerin üye olma nedenleri arasında, eski arkadaşlarını 

bulmak, vakit geçirmek, farklı insanlarla zaman harcamak yer almaktadır. 

Gençlerin hayatında oldukça yer kaplayan Facebook’un antropoloji 

öğrencileri tarafından kullanım durumuna bakıldığında 4’te 3’ünden fazlasının 

kullandığı görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamı Facebook 

kullanırken, kadın öğrencilerin %69,2’si kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren 

erkek öğrencilerin Facebook kullanım oranı %74,2, kadın öğrencilerin %83,9’dur. 

Facebook kullananların ortalama 4 senedir üye oldukları görülmektedir (TABLO İ 

43). 

2006 yılında, Twitter iletişime yeni ve basit bir form geliştirerek ortaya 

çıkmıştır. Bu ortamda her bir iletişim metni en fazla 140 karakterden 

oluşabilmektedir. 

Twitter ortamında eğitim süreçlerinde, ders içeriği veya tarihleri ile ilgili 

değişikliği bildirme, bir makalenin veya bölümün özetini paylaşma, web adreslerini 
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yayınlama, belirlenen bir kişiyi takip ederek olayları izleme ve rapor hazırlama, 

tarihten ünlü bir kişinin belirlenip onun adına bir hesap açılıp bu hesabın yönetilmesi, 

tüm takip edenlerin tartışmalarını tutma, hikâye oluşturma gibi farklı  işbirlikli 

etkinlikleri düzenleme, dil öğrenimi ve çeviri becerilerini geliştirme, diğer sosyal 

ağlar ile bağlantı kurma ve son olarak öğrencilerin takipçilerini genişleterek onlarla 

periyodik tartışmalar gerçekleştirme amacıyla bilgi paylaşımında kullanılmaktadır 

Konuşulan öğrencilerin %34,1’inin Twitter kullandığı görülmektedir. Sınava 

1 kez giren erkek öğrencilerin %66,7’si, kadın öğrencilerin %33,3’ü Twitter 

kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %29’u, kadın 

öğrencilerin ise %32,1’inin Twitter kullandığı görülmektedir. Twitter kullanan 

öğrencilerin ortalama 16 aydır üye olmaları ve bu sürenin MSN ve Facebook’a 

oranla oldukça az olması göze çarpmaktadır. Bunun en büyük nedeni Twitter’ın 

diğer sosyal paylaşım sitelerinden daha yeni olmasıdır (TABLO İ 44). 

Skype internet üzerinden iletileşme ve telefon görüşmesi yapılmasını 

sağlayan bir yazılımdır.  Özellikle Amerikalıların çok ucuza konuştuğu bu yazılımla 

dünyada milyonlarca insana internet veya telefonla konuşma imkânı sağlanmaktadır. 

Konuşulan öğrencilerin 4’te 1’ine yakını Skype kullanmaktadır. Sınava 1 kez 

giren erkek öğrencilerin 3’te 1’i, kadın öğrencilerin 4’te 1’e yakını, sınava 1’den 

fazla giren erkek öğrencilerin %12,9’u, kadın öğrencilerin ise 4’te 1’e yakını Skype 

kullanmaktadır. Skype kullanan öğrencilerin ortalama 2 senedir üye oldukları 

görülmektedir (TABLO İ 45). 

MySpace sanal ortamda kullanıcı denetiminde iletişim ve arkadaşlıklar 

kurulabilen, kişisel profillerin, blogların, grupların, resimlerin, müzik ve videoların 

barındırılabileceği bir sosyal iletişim web sayfasıdır. Myspace özellikle henüz ünlü 

olmamış grup ve şarkıcıların yararına bu genç sanatçı adaylarına herhangi bir ücret 

vermeden şarkılarını siteye yükleyip büyük kitlelere sunma imkânı vermektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nternet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Telefon
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Myspace yüklenen müzik eserlerinin telif hakkını yükleyen kişilerden alamaz, yani 

Myspace bir nevi bedava reklam sitesidir. Myspace'e fotoğraf ve kişisel bilgi 

eklenebilmektedir. 

Konuşulan öğrencilerin %7,2’si MySpace kullanmaktadır. Sınava 1 kez giren 

erkek öğrencilerin %11,1’i, kadın öğrencilerin %4,8’i, sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerin %6,5’i, kadın öğrencilerin 8,9’u MySpace kullanmaktadır. MySpace 

kullanan öğrenciler ortalama 4,5 senedir üyedir (TABLO İ 46). MySpace kullanım 

oranının diğer paylaşım sitelerine oranla daha az olmasının nedeni sitenin amatör 

müzisyenlere yönelik olmasıdır. 

Youtube, dünyanın en büyük video  portalıdır. Youtube üzerinden günlük 

ortalama 100 milyon video izlenmekteyken ayda ortalama 20 milyon ziyaretçi siteye 

girmektedir(http://busrabudakoglu.blogcu.com/20.05.2013). 

Konuşulan öğrencilerin yarısından fazlası Youtube kullanmaktadır ve erkek 

öğrencilerin kadınlardan daha fazla kullandıkları görülmektedir. Youtube’a üye 

olunma süresi ise ortalama 6 senedir (TABLO İ 47). 

Yaygın olarak kullanılan MSN, Facebook, Twitter, Skype, MySpace ve 

Youtube dışındaki sosyal paylaşım sitelerini kullananların oranı %5,1’dir. Kadın 

öğrencilerin bu siteleri kullanma oranlarının erkeklerden daha fazla olduğu 

görülmektedir. Üye olunma süresi ile ortalama 3 senedir (TABLO İ 48). 

Günümüzde iletişim kurmak, dosya paylaşımı sağlamak ve sosyal paylaşım 

sitelerine üye olmak için mail adresi gerekmektedir. Bu nedenle mail adresi sahibi 

olmak kaçınılmazdır. Ancak kimilerine bir adres yeterken kimilerinin birden fazla 

adres kullanması dikkat çekmektedir. 

http://busrabudakoglu.blogcu.com/
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Konuşulan öğrencilerin birden fazla mail adresi kullanma durumlarına 

bakıldığında %63’ünün birden fazla adresi olduğunu görülmektedir. Erkeklerin 

kadınlardan daha fazla mail adresi sahibi olması dikkat çekicidir (TABLO İ 49). 

Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin birden fazla mail adresi kullanma 

nedeni çoğunlukla resmi ve sosyal amaçlı kullanmalarıdır. Belirttikleri diğer neden 

ise %28,6 ile oyun amaçlı ve üyelikler için farklı adreslere ihtiyaç duymalarıdır. 

Kadın öğrencilerin de büyük bir kısmı resmi ve sosyal amaçlı kullanırken %13,6’sı 

ödev amaçlı kullanım için farklı adreslere ihtiyaç duymaktadır. Erkek öğrencilerde 

ise böyle bir nedene rastlanmamaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 

yarısından fazlası, kadın öğrencilerin 4’te 3’ü resmi ve sosyal amaçlı farklı adresler 

kullanmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğunun resmi ve sosyal ilişkiler kurdukları 

kişileri gruplandırmakta oldukları ve her iki grubu birbirlerine karıştırmak 

istemedikleri görülmektedir. Bunun nedeni olarak resmi ve sosyal ilişkiler kurmuş 

oldukları kişilere karşı farklı rollere bürünmüş olmaları gösterilebilir (TABLO İ 

49.1). 

İnternetin hayatımızın her yerinde olması ile birlikte günümüzde karşımıza 

çok defa çıkan bir terim de online alışveriştir. Online alışveriş, kredi kartı, havale 

gibi ödeme sistemleri ile ödeme gerçekleştirerek internet üzerinden yapılan her türlü 

alışveriştir. Online alışveriş, coğrafi sınırlamaları ortadan kaldırmakta, kullanıcıların 

daha fazla bilgiye, çok daha az zaman ve maliyetle ile ulaşabilmesini sağlamaktadır. 

Bunun yanı sıra firmalara, hem tüketicilerin kişisel istek, ihtiyaç ve taleplerine uygun 

mal ve hizmetleri sunma, hem de daha az maliyetle ve çok daha kısa sürede teslim 

etme imkanı vermektedir. Günümüzde yaygınlaşmasının en önemli sebeplerinden 

biri; birçok markanın hem satışlarını arttırmak hem de internet sitelerinin 

kullanımlarını yükseltmek ve kullanıcıları açısından alışkanlık oluşturmaya çalışmak 

için internet siteleri üzerinden birçok indirim sunmalarıdır. 
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Türkiye İstatistik Kurumu Hane halkı Bilişim Teknolojileri Araştırmasına 

göre, 2007 Nisan-Haziran döneminde Internet kullanan hane halkı bireylerinin % 

5.65’i Internet üzerinden alışveriş yapmıştır.(TUİK, 2007). Ancak, bu oranın hızla 

arttığını söylemek mümkündür. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, 2006 

yılının ilk üç aylık döneminde Türkiye’de yurt içi ve yurt dışı kredi kartlarıyla sanal 

merkezler üzerinden gerçekleştirilen e-ticaret işlemleri, 2005 yılının aynı dönemine 

oranla yüzde 73 oranında artarak yaklaşık 420 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Öğrencilerin yarısına yakını internetten alışveriş yapmaktadır. Sınava 1 kez 

giren erkek öğrencilerin %66,7’si, kadın öğrencilerin %38,1’i, sınava 1’den fazla 

giren erkek öğrencilerin %48.4’ü, kadın öğrencilerin ise %35,7’si internetten 

alışveriş yapmaktadır (TABLO İ 50). İnternette istenilen ürünlere daha çabuk 

ulaşılabilmesi bu alışveriş şeklini erkekler için daha cazip hale getirmiştir. 

İnternetten alınan ürünlerin neler olduğuna bakıldığında tekstil ürünlerinin 1. 

sırada olduğunu görülmektedir. Erkek öğrencilerin 4’te 1’e yakını elektronik ürünleri 

tercih ederken kadın öğrencilerin 4’te 1’i tekstil ürünlerini tercih etmektedir. 

Tercihlerin cinsiyete göre farklılık göstermesi ilgi alanlarının farklılığından 

kaynaklanmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %20’si, kadın öğrencilerin 

%27’si tekstil ürünlerini almaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 

%27,3’ü elektronik ürünleri alırken kadın öğrencilerin %23,9’u organizasyon, kültür 

sanat için bilet almaktadır (TABLO İ 50.1). 

Gençler, diğer yaş gruplarından daha fazla görünüme önem vermekte ve 

beğenilmek istemektedir. Bu nedenle gençlere yönelik pek çok marka ve sayısız 

bakım ürünü mevcuttur. Çeşitliliğin getirdiği en önemli artılardan biri fiyat 

yelpazesinin de genişlemesi ve her ekonomik seviyeye uygun ürünün bulunmasıdır. 

Bu da ulaşılabilirliği arttırdığından bakım yapılma oranı artmaktadır. 
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Konuşulan gençlerin bakım ürünlerini kullanma durumuna baktığımızda 

tamamına yakınının bakım ürünü kullandığı görülmektedir. Genel toplamda 

kadınların bakım ürünü kullanma oranının %99’dur ve bu oran erkeklerden daha 

fazladır. Çıkan sonuç kadınların bakıma daha fazla önem verdikleri ve kadınlara 

yönelik bakım ürünlerinin daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilmektedir. Sınava 

1 kez giren erkek ve kadın öğrencilerin tamamı bakım ürünü kullanırken sınava 

1’den fazla giren erkek öğrencilerin %80,6’sı, kadın öğrencilerin %98,2’si bakım 

ürünü kullanmaktadır. Kullanılan bakım ürünlerinin sayısı 1 ile 8 arasında değişirken 

ağırlıklı olarak 4 ürün kullanılmaktadır (TABLO İ 51). 

Kullanılan ürünlerin içinde parfümün 1. sırada olduğu görülmektedir. Sınava 

1 kez giren erkek öğrencilerin %32’si parfüm, %24’ü traş losyonu ve krem 

kullanmaktadır. Kadın öğrencilerin ise %18,6’sı krem ve parfüm kullanmaktadır. 

Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %33,9’u parfüm kullanırken kadın 

öğrencilerin %19,6’sı parfüm ve makyaj malzemesi kullanmaktadır (TABLO İ 52). 

Kadın öğrencilerin parfümü makyaj malzemelerinden daha fazla kullanması dikkat 

çekmektedir. Parfümün en çok tercih edilen ürün olmasının nedeni ise cinsiyet 

ayrımı olmaksızın herkes tarafından kullanılabilmesi, her zevk ve bütçeye göre 

çeşitliliğinin olmasıdır. 

  Kullanılan bakım ürünlerinin tercih sebebi ağırlıklı olarak 2 tanedir. Cilt 

türüne uygunluk 1. sırada yer alırken güvenilir olması 2. sırada yer almaktadır. Kadın 

öğrencilerin cilt türüne uygunluğa erkeklerden daha fazla önem verdiği 

görülmektedir (TABLO İ 53). Elde edilen veriler doğrultusunda üniversite 

gençlerinin bilinçli tercihler yaptıklarını söylemek mümkündür. 

 Konuşulan öğrencilerin tamamına yakınının okula gelirken bakım yaptığı 

görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamı, kadın öğrencilerin 

%97,6’sı okula gelirken bakım yapmaktadır. Bu noktada erkeklerin daha fazla bakım 
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yapması dikkat çekicidir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %83,9’u,kadın 

öğrencilerin %98,2’si okula gelirken bakım yapmaktadır (TABLO İ 54). 

Okula gelirken yapılan bakımlar arasında %18,1 ile diş fırçalamak 1. 

sıradayken onu deodorant/roll on kullanmak ve parfüm sıkmak izlemektedir. Diş 

fırçalamanın öne çıkmasının nedenlerinden biri küçüklükten beri alışkanlık edinilmiş 

olması ve sağlık açısından gerekli olmasıdır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 

%22,9’u diş fırçalamakta ve parfüm sıkmaktadır. Kadınların ise %16,3’ü parfüm 

sıkmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %24,3’ü,kadın öğrencilerin 

%17,1’i dişlerini fırçalamaktadır. Kişisel bakım ve görünüşlerine daha çok önem 

veren kadınların diş fırçalama oranlarının erkeklerden düşük olması dikkat çekicidir 

(TABLO İ 55). 

  Konuşulan öğrencilerin 4’te 1’e yakını saçlarını boyamaktadır. Erkek 

öğrencilerin saçlarını boyamadığı göz önüne alınıp yalnızca kadınlar 

değerlendirildiğinde kadınların %28,6’sı saçlarını boyamaktadır (TABLO İ 56). 

  Öğrencilerin saçlarını boyama nedenleri arasında %43,3 ile değişikliği sevme 

gelmektedir. Yaşı itibariyle yeniliklere daha çok açık gençler için değişim isteği 

kaçınılmazdır. Bu nedenle 1. sırada değişikliği sevme nedeninin olması beklenen bir 

sonuçtur. Sınava 1 kez giren kadın öğrencilerin yarısı, sınava 1’den fazla giren kadın 

öğrencilerin ise %37,5’i bu sebeple saçını boyamaktadır (TABLO İ 56.1). 

  Takı ve aksesuarlar, tarihin çok eski zamanlarından bu yana insanoğlunun 

hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. Eski zamanlarda daha çok pratik amaçlarla 

gündelik hayatımızda yer alan takı ve aksesuarlar, günümüzde daha çok güzellik 

unsuru olarak kullanılmaktadır. Önceleri iki kumaş parçasını tutturmak için 

kullanılan parçalar günümüzde daha çok dış görüntünün bir parçası olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 
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 Takı, dünden bugüne birçok amaca hizmet etmiştir. Kimi zaman maddi varlık 

göstergesidir takı, kimi zamansa sahibini kötülüklerden koruyan bir tılsım. Kimi 

zaman sosyal statüyü belli etme aracıdır, kimi zamansa elbisemizi süsleyen bir broş. 

Şüphesiz ki, günümüzde süslenme amacıyla kullanılması diğer tüm amaçlardan 

baskın çıkmıştır. Modern dünyada takı, güzelliği tamamlayan bir unsurdur. 

  Konuşulan öğrencilerin aksesuar kullanımına bakıldığında 4’te 3’ten 

fazlasının kullandığı görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısından 

fazlası aksesuar kullanırken, kadın öğrencilerin tamamına yakını aksesuar 

kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin de yarısından fazlası, 

kadın öğrencilerin tamamına yakını aksesuar kullanmaktadır (TABLO İ 57). 

Kadınlara yönelik aksesuarların çeşitliliği ve kadınların süse daha fazla düşkün 

olması aksesuar kullanımlarını arttırmaktadır. 

  Çoğunlukla 1 ve 2 aksesuar kullanılmaktadır. 1.sırada takılar yer almaktadır. 

Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısı, kadın öğrencilerin yarısından fazlası 

takı kullanmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %37,5’i,kadın 

öğrencilerin ise yarısından fazlası takı kullanmaktadır (TABLO İ 58). Günümüzde 

erkeklerin de küpe kullanımının artmış olması muhtemelen iki cins arasındaki takı 

kullanım oranını birbirine yaklaştırmıştır. 

  Öğrencilerin okula gelirken yanlarında ağırlıklı olarak 3 eşya bulundurdukları 

görülmektedir. Kadınlarda ise yoğunluk 4 eşyadadır. Kadınların yanlarında çanta 

taşımaları ve dışarıya çıktıklarında daha çok eşyaya ihtiyaç duymaları bu sonucu 

doğurmaktadır (TABLO İ 59). 

  Öğrencilerin yanlarında bulundurdukları eşyalardan kırtasiye malzemelerinin 

%23,2 oranıyla 1.sırada olduğu görülmektedir. Bunu aksesuar ve telefon 

izlemektedir. Erkek öğrencilerin çoğunluğu telefon getirirken kadın öğrencilerin 

aksesuar getirmesi dikkat çekmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %28’i 



 

 

 

 

108 

 

telefon ve aksesuar, kadın öğrencilerin %22,1’i kırtasiye malzemesi getirmektedir. 

Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %25,9’u aksesuar, kadın öğrencilerin 

%25,9’u kırtasiye malzemesi getirmektedir (TABLO İ 59.1). 

  Konuşulan öğrencilerin ağırlıklı olarak 5 kıyafet çeşidi tercih ettiği 

görülmektedir. Cinsiyete bağlı bir farklılık söz konusu değildir (TABLO İ 60). İlk 

sırada tercih edilen %17,4 ile jean pantolondur. Jean pantolonun tercih edilmesinde 

kadın ve erkekler tarafından giyilebilir olmasının etkisi büyüktür.2. sırada yer alan 

tshirt de aynı şekilde tercih sebebidir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %18,8’i 

jean pantolon, tshirt ve kazak giymeyi tercih etmektedir. Kadın öğrencilerin %15,3’ü 

jean pantolon tercih etmektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin %23,3’ü 

tshirtü, kadın öğrencilerin %17,2’si jean pantolonu tercih etmektedir (TABLO İ 

60.1). Kadın öğrenciler açısından eteğin pantolondan daha az tercih ediliyor olması 

dikkat çekicidir. Özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde ulaşımın zor olması, uzun 

sürmesi ve çoğu zaman birkaç araç değiştirilmesi nedeniyle rahatlık daha ön plana 

çıkmaktadır. Aynı zamanda taciz ve rahatsız edici bakışlara maruz kalmak istemeyen 

kadınlar tercihlerini pantolondan yana kullanmaktadırlar. 

  Youth Insight’in 5 ay boyunca 3 büyük ildeki devlet ve vakıf üniversitelerinde 

okuyan 2000 üniversite öğrencisi ile yüzyüze görüşerek gerçekleştirdiği Youth Pulse 

araştırması sonucu elde edilen verilere göre dış görünüş üniversiteli gençler için çok 

önemlidir. Gençler ağırlıklı olarak kıyafet, ayakkabı ve çantaya para harcamaktalar. 

Gençlerin en çok beğendiği markaların %65’i hazır giyim sektöründe yer alırken 

favori markalar sıralamasında 2. sırada teknoloji markaları,3. sırada otomotiv 

markaları yer almaktadır.(www.dha.com.tr/20.05.2013). Araştırmaya göre gençler 

kendi harçlıklarından kıyafete para harcamaktalar fakat bunlar genellikle düşük 

ücretleri olan ürünler olmaktadır. Daha pahalı ürünler almak istediklerinde ailelerine 

aldırdıkları belirlenmiştir. Yaşam tarzına hitap eden markaların ise daha çok tercih 

edildiği göze çarpan bir diğer noktadır. 

http://www.dha.com.tr/
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  Konuşulan öğrencilere göre markanın önem durumuna bakıldığında 

%63’ünün önemsemediğini görülmektedir. Her iki ana ayrımda da kadınlar markaya 

daha çok önem vermektedir (TABLO İ 61). 

Markayı önemsemeyenlerin %39,3’ü kendisine yakışanı giydiğini 

söylemiştir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısı, kadın öğrencilerin %39,1’i 

kendine yakışanı giymektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 

41,7’si,kadın öğrencilerin %36,8’i yakışanı giymenin daha önemli olduğunu 

belirtmiştir (TABLO İ 62). 

Bir sonraki bölümde öğrencilerin cinselliğe bakışları ile ilgili oluşturulmuş 

tablolar değerlendirilecektir. 
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3.6. ÖĞRENCİLERİN CİNSELLİĞE BAKIŞI 

 

Kentlerin hızlı büyümesi, yaşanan çatışmalar, göçler,  ekonomik zorluklar ve 

aile bağlarının zayıflaması, genç kız ve erkeklerin daha erken yaşlarda cinselliği 

yaşamasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, cinsel gelişme daha erken yaşlara 

doğru kaymakta ancak, birçok toplumda çeşitli etkenlere bağlı olarak, evlenme yaşı 

da yükselmektedir. Sonuç olarak, genç bir insan için evlenmeden önce neredeyse on 

yıldan daha uzun süre cinsel olarak aktif olabileceği bir dönem yaşanmaktadır. 

Gençlerin bu süre içinde kendilerini ya da cinsel eşlerini risk altına almadan, baskı ve 

beklentilerle mücadele edebilme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Kimliğin 

önemli bir bileşeni de cinsel kimliktir. 

 Biyolojik, sosyal ve psikolojik anlamda kişinin kadın ya da erkek olmasını 

algılama ve kabulü, bu algı ve kabul doğrultusundaki cinsel yönelimleri ile cinsel 

davranışları cinsel kimliğin gelişimindeki önemli aşamalardır. Cinsel kimlik, 

cinselliğin farklı boyutları olan biyolojik, fiziksel, psikolojik, zihinsel ve sosyal 

süreçlerin etkileşimi ile gelişir, oluşur ve olgunlaşır. “Cinsiyet”, “toplumsal cinsiyet” 

ve “cinsiyet rolleri”, “cinsel davranış”, “cinsel yakınlık”, “cinsel yönelim” gibi pek 

çok kavram, zaman zaman birbirleriyle karıştırılan ya da birbiri yerine kullanılan 

kavramlar olsa da cinsel kimliği açıklayan kavramlardır.  

Geçmiş yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda cinsellik konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmayan Türkiye’nin %26′lık genç nüfusunun, %59,5′inin evlenmeden 

cinsel ilişkiye girmeyi kabul etmedikleri tespit edilmiştir. Gençlerin %64,8’i bekâreti 

önemserken %67,9’u cinsel konularla ilgili hizmet sunulmasını istemektedir. Gençler 

cinsellikle ilgili bilgiyi arkadaş ortamı, dergi, gazete ve internetteki pornografik 

yayınlardan edinirken Cinsel yolla bulaşan hastalıkları bilmemektelerdir 

(http://www.cetad.org.tr  Erişim Tarihi: 20.05.2013). 
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Bir diğer araştırma olan Diva Sağlık Merkezi tarafından kadın ve erkek 18-30 

yaş aralığında yapılan “Gençlik ve Cinsellik Araştırması”nda en dikkat çeken nokta, 

gençlerin cinsellik konusunda bilgi sahibi olmamasıdır. Gençler cinsel bilgiyi farklı 

alanlardan edinirken bilgisizlik cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları arttırıp anne 

yaşamını tehlikeye sokan gebelik sonlandırmalarına neden olmaktadır. Araştırmaya 

göre gençlerin %59,5’i karşı tarafla cinsel ilişkiye girmeye sıcak bakmazken %64,8’i 

evleneceği kişinin bâkire/bâkir olmasını istemektedir. 

Katılımcıların %49,8’i cinsel bilgiyi arkadaş ortamından edinirken % 20,9’u 

internet sitelerinden, %9,5’i televizyon ve gazetelerden öğrenmektedir. Bunların 

yanında gençlerin %45,4’ü cinsellik konusunda tutucu ve muhafazakâr davranırken 

%61,7’si, 2010 yılında Türkiye’de cinselliğin tabu olduğunu düşünmektedir 

(http://cinselsagliksorunlari.com /20.05.2013). 

Ülkenin üst seviyesindeki kişiler olarak görülen üniversite öğrencilerinin 

cinsellik hakkındaki görüş ve tutumları ise şu şekildedir; 

Öğrencilerin tamamına yakınının kız erkek ilişkilerinde duygusal beraberliği 

tasvip ettiği görülmektedir. Sınava 1 kez giren ve 1’den fazla giren öğrenciler 

arasında bir fark göze çarpmazken kadınların %95,9’u duygusal ilişkiye olumlu 

bakmakta, bu oran erkek öğrencilerde %97,5’i bulmaktadır (TABLO J 1). Erkek 

çocukların doğumdan itibaren kız çocuklarından farklı olarak daha rahat, daha özgür 

yetiştirilmesinin sonuçlara etki ettiği düşünülmektedir. 

Duygusal beraberliği onaylamayan öğrencilerin %40’ı mantığın daha önemli 

olduğu görüşündedirler. Mantığı daha önemli bulanlar ise yalnızca kadınlardır, 

erkeklerden böyle bir cevap alınmamıştır ( TABLO J 2). 

Konuşulan öğrencilerin 4’te 3’ünden azı bu zamana kadar duygusal birliktelik 

yaşamıştır. Erkeklerin 4’te 3’ü duygusal beraberlik yaşarken, bu oran kadın 
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öğrencilerde 4’te 3’ten azdır. Bunda Türkiye’de kadınların daha baskıcı yetiştirilmesi 

ve kadın erkek arasındaki eşitsizlikler, erkeğin ilişkisi normal karşılanırken 

kadınınkinin ayıplanması gibi toplumsal  nedenler son derece etkilidir (TABLO J 3). 

Öğrencilerin yarısının hala devam eden duygusal beraberliğinin olduğu 

görülmektedir. Kadınların yarısından fazlası hala duygusal beraberlik içerisindeyken 

erkek öğrencilerin yarısından azının duygusal beraberliği vardır (TABLO J 4). 

Konuşulan öğrencilerin genelinin birlikte olduğu kişiler ortalama 22 

yaşlarınladır. Burada öğrencilerin çoğunluğunun kendi yaşlarında ya da kendi 

yaşlarına yakın yaşlarda bireylerle birlikteliği tercih ettikleri görülmektedir. Kadın 

öğrencilerin kendilerinden daha büyük bireyleri de tercih ettikleri göze çarparken 

erkek öğrencilerden hiçbirinin kendilerinden büyük bireylerle birlikte olmadığı 

görünmektedir. Bunun erkeklerin daha geç olgunlaşmasıyla, kadınların olgun 

erkekleri daha çekici bulmasıyla ilgili olduğunu söylemek mümkündür (TABLO J 5). 

Devam eden ilişkisi olan öğrencilerin yarısının birlikte oldukları bireylerin 

üniversite öğrencisi olduğu görülmektedir.%39,4 oranında öğrencinin birlikte olduğu 

bireyler üniversite mezunudur. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısından 

fazlasının kız arkadaşı üniversite mezunuyken kadınların yarısının erkek arkadaşı 

üniversiteye devam etmektedir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 

%54,5’inin, kadın öğrencilerin ise %46,4’ünün birlikte oldukları kişiler üniversiteye 

devam etmektedir. Lise mezunu kişilerle birlikte olanların yalnızca %3 olması, 

konuşulan öğrencilerin, birlikte oldukları ya da olacakları kişinin eğitim seviyesini 

önemsediklerini göstermektedir (TABLO J 6). 

Öğrencilerin yarısına yakınının birlikte oldukları bireylerin de yine kendileri 

gibi öğrenci oldukları görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 3’te 

1’inin birlikte olduğu bireyler öğrenciyken bu oran sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerde %63,6’dır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 3’te 1’inin birlikte 
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olduğu bireyler sanat ve medyada çalışırken bu oranın sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerde %9,1 olduğu görülmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin 

sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilere oranla, birlikte oldukları bireylerin 

genelinin bir işe sahip olması dikkat çekmektedir. %45,8 oranıyla  sınava 1 kez giren 

kadın öğrencilerin, sınava 1’den fazla giren kadın öğrencilere göre öğrenci bireyle 

birliktelik yaşama durumu daha fazladır. (TABLO J 7). Birlikteliklerin süresi 

ortalama 2 senedir. Kadın öğrencilerin birliktelik sürelerinin daha uzun olduğu 

görülmektedir (TABLO J 8). 

Konuşulan öğrencilerin %37,9’unun birlikte oldukları kişilerle aile ve 

arkadaş çevresinde tanıştıkları görülmektedir. Kadınların %11,5’i birlikte olduğu 

bireyle iş yerinde tanışırken erkek öğrencilerin hiçbirinin işyerinde tanışmadığı göze 

çarpmaktadır. Bunun nedeni iş ortamındaki kadın bireylerinin yaşlarının büyük 

olması olabileceği düşünülmektedir. Kadın öğrenciler için erkeğin yaşça büyük 

olması sorun olmadığı için işyerinde tanışılan bireylerle birliktelik yaşamak daha 

mümkün olabilmektedir. Erkek öğrencilerin genelinin birlikte oldukları bireylerle; 

eğitim kurumları, aile ve arkadaş çevresi, sosyal kültürel aktivitelerde tanıştıkları 

gözlenirken kadın öğrenciler için ikamet edilen yer, yazlık gibi daha geniş bir 

yelpaze göze çarpmaktadır (TABLO J 9). 

Öğrencilerin yarısından fazlasının birlikte oldukları bireylerle evlenmeyi 

düşündükleri görülmektedir. Erkek öğrencilerin %35,7’si birlikte oldukları bireylerle 

evlenmeyi düşünmezken bu oran kadın öğrencilerde %25’tir. Bunun nedeni 

erkeklerin kadınlara göre evliliğe daha uzak olması, kadınlara göre daha geç 

olgunlaşmaları, sorumluluk almaktan kaçınmaları ve hayatı dolu dolu yaşama isteği 

olarak gösterilebilir. Sınava 1 kez giren erkek öğrenciler, 1’den fazla girenlere göre 

daha fazla evlenmeyi düşünmektedir (TABLO J 10). 

Birlikte olduğu bireyle evlenmeyi düşünmeyen öğrencilerin yarısına yakını 

evlenmeyi hiç düşünmezken, 3’te 1’i evlilik için henüz erken olduğunu 
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düşünmektedir. Erkeklerin %60’ı evlilik için erken olduğunu düşünürken bu oran 

kadın öğrencilerde %23,1’dir. Aradaki bu farkın nedeni; Türkiye şartları içerisinde 

erkeğin askerlik, iş bulma gibi önceliklerinin bulunmak zorunda olmasıdır. Sınava 1 

kez giren kadın öğrencilerin %28,6’sı evlilik için erken olduğunu düşünürken bu 

oran sınava 1’den fazla giren kadın öğrencilerde %16,7’dir (TABLO J 11). 

Öğrencilerin yarısından fazlasının evlilik öncesi cinsel beraberliği tasvip 

ettiği görülmektedir. Erkek öğrencilerin %85’i evlilik öncesi cinsel beraberliği tasvip 

ederken bu oran kadın öğrencilerde %53,1’dir. Türkiye’de kadın ve erkeğe bakış 

açısındaki farklılık , bu farklılığın yetiştirme tarzına direk yansıyor olması ve ataerkil 

bir toplumda kadına yüklenen rolün ortaya çıkan sonuçta çok önemli bir etkisi 

bulunmaktadır (TABLO J 12). Evlilik öncesi cinsel beraberliği tasvip eden 

öğrencilerin yarısına yakını doğal karşıladığı için tasvip etmektedir (TABLO J 13). 

Evlilik öncesi cinsel beraberliği onaylamayanların %21,6’sı doğru bulmadığı için 

onaylamamaktadır. Bunu dini inanç gereği ve özel olduğu düşüncesi izlemektedir. 

Kadın öğrencilerin %11,4 oranıyla aile yapısı ve yetiştirilmelerine bağlı nedenlerden 

dolayı evlilik öncesi cinsel beraberliği tasvip etmediği göze çarpmaktadır. Erkek 

öğrencilerde ise böyle bir durumun olmadığı görülmektedir. Bunun nedenlerinden 

birinin Türk toplumunda kadınların erkeklerden ayrı tutulması yetiştirme şekline 

bunun yansıması, üzerlerinde baskı oluşturulması olduğu düşünülmektedir (TABLO 

J 14). 

Konuşulan öğrencilerin yarısından fazlasının cinsel anlamda birinin 

hayatında ilk olmayı önemsemediği görülmektedir.%70 oranıyla erkek öğrencilerin 

kadın öğrencilere göre daha fazla, cinsel anlamda birinin hayatında ilk olmayı 

önemsemediği görülmektedir. Ataerkil bir toplumda cinsel anlamda birinin hayatında 

ilk olmayı kadınların erkeklerden daha fazla önemsemesi bir çelişki 

yaratmaktadır.(TABLO J 15). Cinsel anlamda birinin hayatında ilk olmayı 

önemseyen öğrencilerin %41,8 oranında olduğu görülmektedir. Ancak bunun dışında 
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net bir cevap vermedikleri görülmektedir. Kadın öğrencilerin 4’te 1’inden fazlası 

kendilerinin özel olmalarını istemektedirler. Kıskançlıktan dolayı cinsel anlamda 

birinin hayatında ilk olmayı önemseyen erkek olmadığı göze çarpmaktadır(TABLO J 

16). 

Cinsel anlamda birinin hayatında ilk olmanın önemli olmadığını düşünen 

öğrencilerin oranı %34,1’dir.Ancak soruya uygun net bir cevap olmadığı 

görülmektedir. Öğrencilerin 4’te 1’inden fazlasının birlikte olduğu kişinin geçmişiyle 

ilgilenmediği göze çarpmaktadır. Kadınların %31,6’sı birlikte olduğu kişinin 

geçmişiyle ilgilenmezken bu oran erkeklerde %21,4’tür. %8,8 oranıyla kadınlar ilk 

değil ama son olmayı önemsemektedirler (TABLO J 17). 

Öğrencilerin 4’te 3’ünden fazlasının daha önce cinsel bir beraberliği olmuş 

biriyle evlenmeyi düşünebileceği görülmektedir. %82,7 oranıyla kadınlar daha önce 

cinsel bir beraberliği olmuş biriyle evlenmeyi düşünürken bu oran erkek öğrencilerde 

%75’tir. Bunun nedenin de toplum baskısı, gelenek görenekler, yetişme tarzı olduğu 

düşünülmektedir (TABLO J 18). Öğrencilerin yarısına yakınının ilk olmayı 

önemsediği için daha önce biriyle cinsel bir beraberliği olan biriyle evlenmeyi 

düşünmeyeceği görülmektedir. Kadınların yarısının ilk olmayı erkeklerden daha çok 

önemsediği görülmektedir. %16,7 oranıyla erkek öğrencilerin toplum baskısından 

dolayı daha önce cinsel bir beraberliği olan bireyle evlenmeyi düşünmeyeceği göze 

çarpmaktadır (TABLO J 19). 

Öğrencilerin yarısından fazlasının cinsellikle ilgili konuları aileleriyle 

paylaştığı görülmektedir. %58,2 oranıyla kadın öğrencilerin cinsellikle ilgili konuları 

aileleriyle erkek öğrencilere göre daha fazla paylaştıkları göze çarpmaktadır 

(TABLO J 20). Cinsellikle ilgili konuları ailesiyle paylaşan öğrencilerin yarısının 

annesiyle paylaşımda bulunduğunu görülmektedir. Sınava 1 kez giren öğrencilerin 

%60’ı cinsellikle ilgili konuları annesiyle paylaşırken bu oran sınava 1’den fazla 

giren kadın öğrencilerde %48,8’dir. Buradan sınava 1 kez giren kadın öğrencilerin 
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annesiyle olan ilişkilerinin daha yakın olmasının başarısında etkisi olabileceğini 

söylemek mümkündür (TABLO J 21). 

Öğrencilerin yarısına yakınının ilk cinsel bilgilerini arkadaş çevresinden 

edindiği görülmektedir.%58,6 oranıyla erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha 

fazla ilk cinsel bilgilerini arkadaş çevresinden edindiği göze çarpmaktadır. Anne 

babanın, cinsellik hakkında konuşmaktan çekinmesi ya da bunu geciktirmesi, bireyin 

bu konudaki meraklarını yanıtsız bırakmaktadır. Bu yüzden ergenlik dönemindeki 

bireyler ilk cinsel bilgilerini bir diğer yakın çevresi olan arkadaşlarından 

edinmektedir. %17,5 oranıyla öğrencilerin ilk cinsel bilgilerini okulda edindiği 

görülmektedir. Buradan okullarda cinsellikle ilgili eğitimlerin yeteri kadar 

verilmediği sonucu çıkmaktadır (TABLO J 22). 

Ülkemizde, cinsellik, aileler içinde çok fazla konuşulan bir konu değildir.  

Cinsel tecrübeleri paylaşmak bir yana, çoğu aile çocuğuna cinsel eğitim bile 

vermemektedir. Bunun nedenlerinden bazıları; nasıl, ne ölçüde veya ne zaman 

bilgilendirmenin doğru olacağının bilinmemesi, konuşulursa çocuğun aklına seks ile 

ilgili düşüncelerin sokulacağının sanılması, “yüz-göz olmak” istenmemesi ya da anne 

veya babanın bu konuyla ilgili tabularının olmasıdır. 

             Dünyaya paralel olarak Türkiye'de de cinsel ilişkiye başlama yaşının giderek 

düştüğü, evlilik yaşının ise yükseldiği varsayılmaktadır. Cinsel ilişkiye başlama 

yaşının düşmesi, ciddi riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Bireylerin sağlıklı ve 

mutlu bir yaşam sürdürmelerinde cinsellikle ilgili doğru karar verme becerilerini 

geliştirmeleri de önem taşımaktadır. 

             Toplum bu alanda başta örgün eğitim olmak üzere gerekli alt yapıyı 

hazırlamadıkça ve gençlerin erişimine hazır hale getirmedikçe; gençler cinsel yaşam 

açısından her zaman bilmemenin maliyeti ve önemli riskleri ile yüz yüze 

yaşayacaklardır. Bu nedenle başta aileler bilinçlendirilmeli, çocuklarını cinsellik ile 
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ilgili ne zaman, ne şekilde bilgilendirecekleri öğretilmeli, ardından eğitim kurumları 

bu konuda çalışmalarda bulunmalıdır. 

            Bir sonraki bölümde konuşulan öğrencilerin kaanat ve tutumları incelenecek 

ve yorumlanacaktır. 
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3.7. ÖĞRENCİLERİN KANAAT VE TUTUMLARI 

 

Bir çocuğun dünyaya geldiği an ilk etkileşimde bulunduğu kişiler hepimizin 

bildiği üzere aile bireyleri ve özellikle anne ve babasıdır. Bu etkileşim çocuğun tüm 

yaşamı boyunca devam etmektedir. Aile, çocuğun kişilik yapısının temellerinin 

atıldığı ve gelişimsel açıdan önemli dönemlerin yaşandığı bir ortamdır. 

Şöyle ki özellikle psikoanalitik yaklaşıma göre çocuğun yakın 

çevresindekilerle ilk ilişki ve etkileşimlerinin kişilik gelişmesinde büyük bir önemi 

olduğu vurgulanıp, anne ve babanın çocuk üzerindeki etkisi sadece kişilik yapısının 

şekillenmesinde değil ilerdeki yıllarda çocuğun eğitim yaşantısı, meslek seçimi gibi 

farklı alanlarda da kendini göstermektedir. Bu durum da ana-babanın çocuk 

üzerindeki önemini açıkça bir daha ortaya koymaktadır. 

Hayatta önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilen reşit olmayla beraber, 

öğrencilerin üniversiteye başlaması, öğrencinin hayatında bir geçiş aşaması olarak 

vurgulanmaktadır. Çünkü öğrenci ana-baba, aile ve arkadaşlarından ayrılarak yeni bir 

arkadaş grubunun içine katılmakla beraber yeni davranışlar ve değerler 

kazanmaktadır. Ancak öğrenci akademik ve sosyal olarak ortama uyum sağlarsa 

başarılı olma olasılığı artacaktır. Bu yaş grubundakiler için bir yere ait olma hissi çok 

büyük önem taşımaktadır. Kendisini, yanına alacak bir arkadaş ortamı yaratma ve 

onlarla vakit geçirme isteği oldukça yoğun olmaktadır. Böylelikle kendine olan 

güvenini sağlama fırsatı bulan bireyler daha mutlu ve başarılı olmaktadırlar. 

Öğrenciler için bu durumun tersi de olabilmektedir. Aile ortamından kopup 

çok farklı olan yurt veya öğrenci evine ayak uydurabilme, yeni arkadaş çevresinin 

değerleriyle çatışma, farklı kültürel değerlerle yüz yüze kalma gibi sorunlarla 

karşılaşmaları da pek tabidir.  
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Bunun dışında öğrencilerin başka problemleri de olabilmektedir; parasal 

sıkıntılar, özel hayatla ilgili problemler, psikolojik sorunlar gibi. Tüm bu problemler 

karşısında; mutlu bir aile ortamında büyümüş; bilgili, anlayışlı, ilgili anne-babaya 

sahip olan bireyler karşılaştıkları sorunları aileleriyle paylaşabileceklerdir. Yine de 

sorunların paylaşılması ya da paylaşılmaması ve kiminle paylaşıldığı bir tercihtir ve 

konuşulan öğrencilerin bu konudaki tercihlerine bakıldığında %87’sinin kişisel 

sorunlarını biriyle paylaştığı görülmektedir. Kadın öğrencilerin tamamına yakını 

sorunlarını biriyle paylaşırken bu oran erkek öğrencilerde 4’te 3’tür. Sınava 1 kez 

giren öğrencilerin tamamına yakınının kişisel sorunlarını biriyle paylaştığı 

görülmektedir bu oran sınava 1’den fazla giren öğrencilerde %82,8’dir(TABLO K 

1). Sorunları paylaşma konusunda erkekler ile kadınlar arasında bu denli fark 

olmasında toplumun erkek ve kadına yüklediği rollerin ve yetiştirilme tarzının etkisi 

olduğu düşünülmektedir. Kadınlar bir sorunları olduğunu çekinmeden daha rahat 

ifade ederken erkekler genellikle bunu saklama eğilimi göstermektedirler. 

Öğrencilerin %31,7 oranıyla kişisel sorunlarını arkadaşlarıyla paylaştıkları 

görülmektedir. Bunun nedeni olarak yaşları arasındaki farkın az oluşu ya da hiç 

olmayışı, ebeveynlerin baskıcı ve eleştirel tavırlarının olmayışı, geçirilen zamanın 

daha fazla oluşu, paylaşımların fazla oluşu gösterilebilir. Kadın öğrencilerin 4’te 1’i 

kişisel sorunlarını annesiyle paylaşırken bu oran erkek öğrencilerde %18,2’dir. Erkek 

öğrencilerin de %13,6 oranıyla kişisel sorunlarını babalarıyla paylaşma durumlarının 

kadın öğrencilerden daha fazla olduğu göze çarpmaktadır. Bunun nedeni olarak aynı 

cinsten olan aile bireylerinin birbirleriyle paylaşımlarının daha çok olduğunu, 

birbirlerini daha rahat anlayabildiklerini söylemek mümkündür (TABLO K 2). 

%31,3 oranıyla öğrencilerin kişisel problemlerini paylaşma nedeninin, paylaştıkları 

bireyleri kendilerine yakın hissetmeleri olduğu görülmektedir. Kadın öğrencilerin 

%12,7’si güven duyduğu için kişisel sorunlarını paylaşırken bu oran erkek 

öğrencilerde %5,9’dur (TABLO K 3). Sorunlarını paylaşmayan öğrencilerin, 

paylaşmama nedenleri arasında ilk sırada %90,9 ile paylaşmayı istememeleri yer 
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almaktadır ancak neden istemedikleri bilinmemektedir. Bunun nedeninin bireylerin 

karakter yapıları, geçmişte yaşadıkları kötü deneyimler, içine kapanık kişilikleri 

olduğu tahmin edilmektedir (TABLO K 4). 

Öğrencilerin yarısından fazlasının ailesiyle tartıştığı konuların olduğu 

görülmektedir. Kuşaklar arasındaki görüş farklılığı, ailelerin gençlerden 

beklentileriyle gençlerin davranışlarının uyuşmaması, empati kurma eksikliği gibi 

etkenler kuşkusuz bunda rol oynamaktadır. Kadın öğrencilerin %67,3’ü ailesiyle 

sorun yaşarken bu oran erkek öğrencilerde %60’tır. Sınava 1 kez giren öğrencilerin, 

sınava 1’den fazla giren öğrencilerden daha fazla aileleriyle tartışmaları dikkat 

çekmektedir (TABLO K 5). En çok tartışılan konular arasında ilk sırayı alan ise eve 

giriş-çıkış vakitleridir. %32,4 oranıyla kadın öğrencilerin bu konuda daha fazla sorun 

yaşadığı göze çarpmaktadır. Toplumumuzda ailelerin genç kızlarına daha koruyucu 

yaklaşımlarından dolayı kısıtlayıcı davranışlarda bulunmalarından dolayı kadın 

öğrenciler erkeklere göre daha fazla sorun yaşamaktadır. Eve giriş çıkış saatleri 

nedeniyle yaşanan tartışmaları %16 ile düşünce yapılarının farklılığı ve %12 ile 

kişisel problemler izlemektedir (TABLO K 6.1). Öğrencilerin %32,5’inin ailesiyle 

tartışma nedeni düşünce yapılarının farklılığı ve iletişim bozukluğudur. Kuşak 

farklılığından dolayı öğrencilerin aileleriyle iletişim kurmaları, aynı düşüncelere 

sahip olmaları, birbirlerini anlamaları güçleşmektedir. Erkek öğrencilerin hiçbirinin 

ailesinde büyüdüklerini kabullenememe ve izin alma sorunu yaşanmazken kadın 

öğrencilerin %4,4’ünün bu sorunu yaşadığı göze çarpmaktadır. Bunun da nedeni yine 

ailelerin kız çocuklarına karşı daha korumacı davranmasıdır (TABLO K 7). 

 Öğrencilerin arkadaş seçim kriterlerinin birden fazla olduğu göze 

çarpmaktadır. Öğrencilerin 4’te 1’den fazlasının doğru ve dürüst davranışları olan 

bireylerle arkadaşlık yapmayı istedikleri görülmektedir. Her iki cinsiyet için de ilk üç 

kriter; doğru ve dürüst davranış, kafa yapılarının uygun olması, benzer zevk ve ortak 

görüşe sahip olmaktır (TABLO K 8). 
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Konuşulan öğrencilerin yarısına yakınının hayatıyla ilgili durumlarda 

başkasının etkili olmadığı görülmektedir. Kadınların yarısının hayatıyla ilgili 

durumlarda başkasının etkili olduğu görülürken bu oran erkek öğrencilerde %32,5tir 

(TABLO K 9). Kadınlar, yapıları nedeniyle çevrelerindeki insanlara danışıp fikir 

alarak karar verme ve harekete geçme eğilimindedirler. Erkekler ise çoğunlukla tek 

başlarına karar vermeyi tercih etmektelerdir. Elde edilen sonuçlar da bunu 

desteklemektedir. Öğrencilerin yarısına yakınının hayatıyla ilgili kararlarda anne-

babasının etkili olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan sonuçta, anne-babaların tecrübe 

ve bilgilerinin gençlere güven vermesi kadar bazı ailelerin çocuklarına söz hakkı 

tanımadan onlar adına karar vermeleri de etkilidir. Kadın öğrencilerin 4’te 1’e 

yakınının hayatıyla ilgili kararlarında arkadaşlarının dostlarının etkili olduğu 

görülürken bu oran erkek öğrencilerde %36,4’tür (TABLO K 10). 

Öğrenciler karar alacaklarında yarısından fazlasının ailesi orta derecede etkili 

olmaktadır. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin %11,1’inde çok etkili olurken 

kadınların %19’unda çok etkili olmaktadır. Sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerin %3,2’sinde, kadın öğrencilerin %10,7’sinde karar verirken aileleri çok 

etkili olmaktadır. (TABLO K 11). 

Öğrencilerin 4’te 3’e yakınının evlenmeyi düşündüğü görülmektedir. Kadın 

öğrencilerin 4’te 3’ten fazlası evlenmeyi düşünürken bu oran erkek öğrencilerde 

%57,5’tir. Sınava 1 kez giren öğrencilerin %82,4’ü, sınava 1’den fazla giren 

öğrencilerin %66,7’si evlenmeyi düşünmektedir. Kadın öğrencilerin erkeklere göre 

daha fazla evlenmeyi düşünüyor olmasının birlikteliklerini daha rahat, toplumun 

onayıyla yaşayabilmek olduğu düşünülmektedir. Erkeklerin üzerinde kadınlarda 

olduğu kadar toplum baskısı olmadığı için böyle bir durum söz konusu 

değildir.(TABLO K 12). Öğrencilerin 4’te 1’den fazlasının çocuk sahibi olmak için 

evlenmeyi düşündükleri görülmektedir. Kadın öğrencilerin %28,9’u çocuk sahibi 

olmak için evlenmeyi düşünürken bu oran erkek öğrencilerde %20’dir. Bunun nedeni 
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olarak Türkiye’de toplumların gelenek görenek, yetişme tarzlarından ve 

inançlarından dolayı evlilik dışı çocuğa sıcak bakılmaması gösterilebilir. 

Öğrencilerin 4’te 1’inin sevdikleri kişiyle hayatı paylaşmak istemelerinden dolayı 

evlenmeyi düşündükleri görülmektedir. Kadın öğrencilerin %11,1’i toplumsal baskı 

ve gereklilikten dolayı evlenmeyi düşünürken erkek öğrencilerin hiçbirinin böyle bir 

düşüncede olmadığı göze çarpmaktadır. Bu, kadınların toplumda erkeklerden farklı 

algılanması, evlenmemiş kadına olumsuz bakış açılarının bir sonucudur (TABLO K 

13). 

 Evlenmeyi düşünmeyen öğrencilerin yarısından fazlasının evlilik kurumunu 

gerekli ve inandırıcı bulmadığı görülmektedir. Erkeklerin %18,8’i özgürlüğünü 

düşündüğü ve bencil olduğu için evlenmeyi düşünmezken bu oran kadın öğrencilerde 

%11,8’dir. Bunun nedeni erkeklerin aile ve toplum tarafından daha rahat olarak 

yetiştirilmesi, üzerlerinde kızlara olan baskıların, kısıtlanmaların uygulanmaması ve 

bu rahat hayata alışmalarıdır. Sınava 1’den fazla giren öğrenciler evlenecek yapıda 

olmadıkları için evlenmeyi düşünmezlerken sınava 1 kez giren öğrencilerin böyle bir 

yapıda olduklarına inanmadıkları görülmektedir. %9,1 oranında öğrencinin de daha 

erken olduğu için evlenmeyi düşünmediği görülmektedir(TABLO K 14). 

 Öğrencilerin ortalama 29 yaşında evlenmeyi düşündüğü göze çarpmaktadır. 

Erkek öğrenciler ortalama 31 yaşında evlenmeyi düşünürken kadın öğrenciler 

ortalama 28 yaşında evlenmeyi düşünmektedir. Kadın ve erkek öğrenciler arasındaki 

farkın nedeni, eğitimin tamamlanması, kişinin olgunlaşması, askerlik döneminin 

bitmesi, iş bulunması, hayatın düzene oturtulması gibi olaylardan sonra evlilik 

düşüncesinin oluşabilmesidir bu da erkeklerde ortalama 30 yaşlarına denk 

gelmektedir. Toplumumuzda evlilikte, ev geçindirme sorumluluğu daha çok erkeğe 

yüklenmiş durumdadır bu yüzden kadın bazı gereklilikleri gerçekleştirmeden de 

evlenmeyi düşünebilirken erkeğin daha fazla zamana ihtiyacı olmaktadır.(TABLO K 

15). Konuşulan öğrencilerin evlenecekleri yaş olarak belirledikleri rakamları 
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söylemedeki nedenlerinden ilki %24,6 ile ideal yaş olduğunu düşünmeleridir. Bunu 

eğitim ve okul hayatını tamamlama, ardından hayatını düzene sokacağı yaş nedenleri 

takip etmektedir. Erkek öğrencilerin 4’te 1’i hayatlarını düzene sokacakları yaş 

olacağını düşünürken kadın öğrencilerin bu yöndeki kaygısı daha azdır. Öyle ki 

kadınların %16,1’i bu yaşta hayatını düzene sokmuş olacağını belirtmiştir. Erkeklerin 

askerlik durumunun bu farka yol açtığı düşünülmektedir(TABLO K 16). 

Öğrencilerin tamamına yakını eş seçimlerini kendilerinin yapmalarını uygun 

görmektedir. Erkek öğrencilerin tamamı bu görüşteyken kadın öğrencilerin %95’inin 

bu görüşte olduğu göze çarpmaktadır. Bunun nedenin de yine Türkiye’de erkek ve 

kız çocuklarının farklı yetiştirilmesi, kızların daha aileye bağlı ve ailelerin himayesi 

altında , erkeklerin ise daha özgür yetiştirilmesi olduğu düşünülmektedir (TALO K 

17). 

Öğrencilerin %94’ünün eş seçiminde kriterleri olduğu görülmektedir. Kişi, 

evlilik kararıyla, yaşam boyu kiminle birlikte olacağını, nasıl bir yaşam süreceğini ve 

kiminle çocuk sahibi olacağını seçmiş olmaktadır. Bu nedenle de eş seçimi oldukça 

önemlidir. Erkek öğrencilerin %95,7’sinin kriterleri varken bu oran kadın 

öğrencilerde %93,5’tir(TABLO K 18). Bu kriterlerin neler olduğuna baktığımızda ilk 

sırada %23,8 ile dürüst ve güvenilir olması gelmektedir. İkinci sırada kişilik, karakter 

özellikleri, üçüncü sırada ise fiziki özellikler yer almaktadır. Erkek öğrencilerin 

%23,6’sı fiziki özellikleri önemli bulurken bu oran kadın öğrencilerde %10,5 olması 

dikkat çekicidir(TABLO K 19.1). 

Konuşulan öğrencilerin tamamına yakını evlenmeyi düşündüğü kişinin eğitim 

durumunun yüksek olmasının sorun yaratmayacağını düşünmektedir. 1 kadın ve 1 

erkek öğrenci, sorun yaratacağını belirtmiştir(TABLO K 20)(Grafik 10) 
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Konuşulanın Evlenmeyi Düşündüğü Kişinin Eğitim Durumunun Kendisinden 

Yukarıda Olmasının Sorun Yaratma Durumu (%) 

Grafik 10 

 

Evleneceği kişinin eğitim durumunun yukarıda olmasının sorun yaratacağını 

düşünen erkek öğrenci, bu durumun kompleks yaratacağını düşünürken kadın 

öğrenci kıskançlık oluşturacağını düşünmektedir(TABLO K 21). Eğitim durumunun 

yüksek olması öğrencilerin %98’i için sorun yaratmazken, aşağıda olmasının %46’sı 

için oranında sorun yarattığı görülmektedir. Kadın öğrenciler için bu oran 

%50,4’tür(TABLO K 22)(Grafik 11). Erkeğin kadından bir adım önde olması 

gerektiği düşüncesi, evin sorumluluğunu alacak kişi olarak erkeğin görülmesi 

kadında bu yönde bir beklenti yaratmaktadır. Eğitim durumunun aşağıda olmasının 

sorun yaratacağını düşünen öğrencilerin %28’i anlaşmazlık olacağını düşünmektedir. 

Bunu takip eden düşünce ise %18 ile hayata bakışlarının farklı olacağıdır. Erkek 

öğrencilerin %37,5’i kültür farklılığının sorun yaratacağını düşünürken kadın 

öğrencilerin %28,6’sı anlaşmazlık olacağını düşünmektedir(TABLO K 23). 
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Konuşulanın Evlenmeyi Düşündüğü Kişinin Eğitim Durumunun Kendisinden 

Aşağıda Olmasının Sorun Yaratma Durumu (%) 

Grafik 11 

 

Evlenmeyi düşünmeyen 37 öğrencinin %83,8’i evlenmeden birlikte yaşamayı 

düşünmektedir. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamı, kadın öğrencilerin 

%85,7’si evlenmeden birlikte yaşamayı düşünürken sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerin de tamamı, kadın öğrencilerin %61,5’i evlenmeden birlikte yaşamayı 

düşünmektedir(TABLO K 24). Elde edilen sonuçlarda yine ataerkil toplum yapısı, 

kadın ve erkeğe biçilen rollerin etkisi görülmektedir. Öğrencilerin %30,3’ü birbirini 

tanımak için evlenmeden birlikte yaşamayı düşünmektedir. Kadın öğrencilerin %2’si 

evlilik öncesi sağlıklı-doğal bulduğu için evlenmeden birlikte yaşamayı düşünürken 

erkeklerin hiçbirinin böyle düşünmediği göze çarpmaktadır. Evlenmeden birlikte 

yaşamayı düşünen öğrencilerin %12,1’inin özgür olabilme ve istediğinde ayrılabilme 

nedeninden dolayı evlenmeden önce birlikte yaşamayı düşündükleri görülmektedir. 

Sınava 1 kez giren öğrencilerin hiçbiri böyle düşünmezken bu oranın sınava 1’den 

fazla giren öğrencilerde %16 olduğu görülmektedir. %16,7 oranıyla erkek 
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öğrencilerin kadın öğrencilerden daha fazla özgür olabilme ve istediğinde 

ayrılabilmek için evlenmeden birlikte yaşamayı düşündükleri göze çarpmaktadır. 

Bunun nedeninin evliliğin bağlayıcı olması, ayrılmak istendiğinde hukuki işlemlerin 

oluşuyla doğan zorluklar, erkeklerin düzenli hayat isteyişinin yanında özgürlüğünden 

de taviz vermek istememesi olduğu düşünülmektedir(TABLO K 25). Evlenmeden 

önce birlikte yaşamayı uygun görmeyen öğrencilerin tamamının uygun ve doğru 

bulmadığı için evlenmeden birlikte yaşamayı düşünmediği görülmektedir. Aynı 

zamanda yalnızca kadın öğrencilerin cevap verdiği göze çarpmaktadır(TABLO K 

26). 

 Öğrencilerin 4’te 3’ünden fazlasının çocuk sahibi olmayı düşündüğü 

görülmektedir. Kadınların %86,1’i çocuk sahibi olmayı düşünürken bu oran erkek 

öğrencilerde %62,5’tir. Kadınların doğasında var olan anaçlık nedeniyle, kendini 

daha hazır hissetmeleri ve çocuklara ilgileri bu sonucu doğurmaktadır(TABLO K 

27). 

 Çocuk sahibi olmayı düşünmeyen öğrencilerin 3’te 1’i sorumluluk almak 

istemezken %16,7’si çocuğun gelecek kaygısını düşünmektedir. Kadın öğrencilerin 

yarısına yakınının sorumluluk almak istemedikleri görülmektedir. Bunun nedeni 

olarak çocuğun bakımında erkeklerin yeteri kadar yardımcı olmaması, dolayısıyla 

kadınların bu sorumluluğu almaktan korkmaları gösterilebilir. Erkeklerin %5,6’sı 

maddi sıkıntı yaratacağından dolayı çocuk sahibi olmayı düşünmüyorken kadınların 

hiçbirinin bu düşüncede olmadığı göze çarpmaktadır. Çıkan sonuçta kadınların 

olaylara duygusal erkeklerinse daha mantıklı yaklaşmalarının etkisini görmek 

mümkündür(TABLO K 28). 

 Konuşulan öğrencilerin %89,1’i evlenmeden çocuk sahibi olmayı 

düşünmemektedir. Kadınlarda bu oranın %93,9 olması dikkat çekmektedir. Sınava 1 

kez giren erkek öğrencilerinse tamamı evlenmeden çocuk sahibi olmayı 

düşünmemektedir. Özellikle kadınlarda bu oranın yüksek olması toplumun kadına 
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karşı olan baskısından kaynaklanmaktadır (TABLO K 29). Evlenmeden çocuk sahibi 

olmayı düşünen öğrencilerin yarısından fazlasının çocuk için evliliği gerek 

görmedikleri için evlenmeden önce çocuk sahibi olmayı istedikleri 

gözlemlenmektedir. Kadın öğrencilerin tamamı, erkek öğrencilerin yarısına yakını bu 

görüştedir (TABLO K 30).  

Konuşulan öğrencilerin %19,1’inin aile-toplum baskısından dolayı evlilik 

öncesi çocuk sahibi olmayı düşünmediği görülmektedir. Bu oranın kadın 

öğrencilerde %21,8 olması kadınların toplumda daha baskıcı yetiştiklerini gözler 

önüne sermektedir. Erkek öğrencilerin %14,3’ü sorumluluk almamak için 

evlenmeden önce çocuk sahibi olmak istemezken bu oran kadın öğrencilerde 

%5’tir(TABLO K 31). Elde edilen sonuçta üniversitede okuyan erkek öğrencilerin 

sorumluluk almaya hazır olmazken kadın öğrencilerin erkek öğrencilere oranla 

kendilerini sorumluluk almaya daha hazır hissettikleri görülmektedir. Bunun nedeni 

olarak erkeklerin kadınlardan daha geç olgunlaşması gösterilebilir. Sınava 1 kez 

giren öğrencilerin %17’si çocuğun aile ortamında büyümesini savunurken bu oran 

sınava 1’den fazla giren öğrencilerde %14,5’tir. 

Öğrencilerin 4’te 3’e yakını ailesinin yetiştirme tarzını doğru bulmaktadır. 

Anne babanın çocuk yetiştirme konusundaki bilgileri, doğru ve yanlış inanışları aile 

içersindeki ilişkileri belirlerken ve mutlu ya da mutsuz çocuk yetiştirmenin temelini 

oluşturmaktadır. %68,8 oranına baktığımızda öğrencilerin çoğunluğunun doğru 

yetiştirildiklerine inandıkları için mutlu gençler olduklarını söylemek mümkündür. 

Sınava giriş sayılarının doğru yetiştirilip yetiştirilmemelerine olan inançlarında bir 

etkisi olmadığı görülmektedir. Öğrencilerin 4’te 1’den fazlasının yetiştirilme tarzını 

doğru bulmama nedeninin; birçok ailenin referans olarak geleneksel yöntem ve 

tutumları alması ve kendi anne babalarının yaptıkları hataları tekrarlamaları olduğu 

düşünülmektedir(TABLO K 32).  
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Sınava 1 kez giren öğrencilerin %81,1’i çocuğunu ailesinin yetiştirme 

yöntemine göre yetiştirmeyi düşünürken bu oran sınava 1’den fazla giren 

öğrencilerde %73,8’dir(TABLO K 33). Kadın öğrencilerin 4’te 3’ü ailesinin 

yetiştirme yöntemine göre kendi çocuğunu yetiştirmeyi düşünürken bu oranın erkek 

öğrencilerde %82,8 olduğu görülmektedir. Kız çocuklarının daha korumacı ve 

baskıcı bir şekilde yetiştirilmelerinden dolayı aileleriyle yaşadıkları problemlerin bu 

konuda etkili olduğu düşünülmektedir.  

Konuşulan öğrencilerin yarısı eğitim seviyesi yükseldikçe aile içi şiddetin 

azalacağına inanmamaktadır. Eşi okur-yazar olmayan kadınların yüksek oranda aile 

içi şiddete uğramasının yanı sıra, eşlerin orta okul ve lise ile yüksek okul ve 

üniversite mezunu olduğu ailelerde de yüksek oranda şiddet olduğu yapılan birçok 

araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Şiddet uygulayan bu kişiler, çocukluk 

dönemlerinde şiddet gördüyse veya şiddete maruz kaldıysa yetişkinlik dönemlerinde 

bu kişilerin şiddet uygulayan bir yetişkin olma olasılıkları yüksektir. Bu yüzden 

konuşulan öğrenciler arasında eğitim seviyesinin yükselmesiyle şiddetin azalacağına 

olan inancın %37,7 olduğunu görülmektedir(TABLO K 34). Konuşulan öğrencilerin 

4’te 1’den fazlası bu durumun eğitim ile ilgili olmadığını, 4’te 1’i eğitimin olumlu 

etkilediğini, 4’te 1’den azı ise kişilik ve karakterle ilgili olduğunu düşünmektedir. 

Erkek öğrencilerin çoğunluğu eğitimin olumlu etkileyeceğini düşünürken kadınlar 

eğitimle ilgili olmadığını düşünmektedir(TABLO K 35)(Fotoğraf 9). 

Konuşulan öğrencilerin 4’te 1’e yakını kendini 10 yıl sonra insan kaynakları 

müdürü, yönetici gibi yüksek mevkideki yerlerde görmeyi istemektedir. Erkek 

öğrencilerin %20’si kendi işlerinin sahibi olmak isterken bu oran kadın öğrencilerde 

%10,1’dir. Öğrencilerin yalnızca %4.3’ü başarılı iyi bir insan olmak istemektedir. 

Günümüzde insanların iyi insan olmaktan ziyade iyi bir kariyer ve konum elde 

etmeye yönelik yetiştirildiğini görmek mümkündür. Erkek öğrencilerin %7,5’i 
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reklam ve medyayla ilgili bir işte çalışmak isterken bu oran kadın öğrencilerde 

%17,2’dir (TABLO K 36). 

Konuşulan öğrencilerin %63’ünün kendine model aldığı biri 

bulunmamaktadır. Bu oran erkek öğrencilerde %70 iken kadın öğrencilerde 

%60,2’dir. Bunun nedeninin değişen yetiştirilme tarzı, kültür, eğitim gibi etkenler 

olabileceği düşünülmektedir. Bireyler kendilerini geliştirdikçe önlerinde model 

olacak birini bulmakta güçlük çekebilmektedir (TABLO K 37). 

Konuşulan kadın öğrencilerin 4’te 1’den fazlası annesini model olarak 

alırken, erkek öğrencilerin %30,8’inin babasını model aldığı görülmektedir. Sınava 

1’den fazla giren kadın öğrencilerin %19,4’ü kendisine annesini model alırken bu 

oran sınava 1 kez giren kadın öğrencilerde %43,8’dir(TABLO K 38). Küçük 

çocuklar için ilk model alınacak kişiler anne ve babadır, cinsiyetlerinin aynı olması 

sebebiyle erkek çocuklar babalarını, kız çocuklar annelerini taklit etmektedir. 

İlerleyen yaşlarda bu durum taklit etmeden model almaya dönüşmektedir.  

Öğrencilerin %18’i model aldıkları kişilerin hayata bakış açılarını ve 

düşüncelerini , %16’sı ise karakter özelliklerini beğenmektedir. Sınava 1’den fazla 

giren öğrenciler model aldıkları kişilerin yaptığı işleri yaşam tarzını beğenirken bu 

oran sınava 1 kez giren öğrencilerde %2,9’dur (TABLO K 39). Sınava 1’den fazla 

giren öğrencilerin %9,2’si model aldıkları kişilerin çalışkan ve başarılı oluşunu örnek 

alırken, sınava 1 kez giren öğrencilerde bu oranın %13,3 olduğu gözlenmektedir. 

Buradan modellerinde çalışkan olma özelliğine dikkat eden öğrencilerin eğitim 

yaşantılarında daha başarılı olduklarını söylemek mümkündür. 

Konuşulan öğrencilerin %29,5’inin ahlaki değerlerinin aile faktörü tarafından 

etkilendiği görülmektedir. Bunun nedenini şu şekilde açıklamak mümkündür; aile, 

toplumun kültürel ve ahlaki değerlerini, gelenek ve göreneklerini nesilden nesile 

aktaran ve çocukları topluma hazırlayan en temel kurumdur. Özellikle çocukluk 
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yıllarında aile, toplum normlarını, ahlaki değerlerini çocuğa aktarmak için gerekli 

olan örnekleri sağlar, onu doğru davranışa motive eder. Öğrencilerin  %24,2’si ahlaki 

değerlerinin sosyal çevre tarafından etkilendiğini savunmaktadır. Akran ve arkadaş 

çevresi bir toplumsallaşma ortamıdır. Bu ortam onlara çeşitli öğrenme fırsat ve 

etkinlikleri hazırlamaktadır; Akran ve arkadaşlar, grup üyeleri için aynı zamanda 

taklit edilecek modellerdir. Akran ve arkadaş çevresinin davranışlarını aynen taklit 

etmeleri, ahlaki gelişim açısından gençleri olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilemektedir (TABLO K 40). 

  Öğrencilerin 4’te 3’ten fazlasının bireysel olarak gündeminde kafasını meşgul 

eden olaylar olduğu görülmektedir. Erkek öğrencilerde bu oran %72,5 iken kadın 

öğrencilerde %77,6’dır(TABLO K 41).  Kadınların bazı olayları daha çok sorun 

olarak gördükleri ve kafalarını meşgul ettiklerini, erkeklerinse olayların bir kısmına 

sorun gözüyle bakmayıp kafalarına takmadıklarını söylemek mümkündür. 

Konuşulan öğrencilerin %30’unun kafasını eğitimle ilgili sorunlar meşgul 

etmektedir. Sınava 1 kez giren öğrencilerin %8,5’inin gelecek, iş bulma kaygısı 

varken bu oran sınava 1’den fazla giren öğrencilerde %14,6’dır (TABLO K 42). 

Bunun nedeni üniversite hayatına geç başlayan öğrencilerin iş hayatına ve kariyer 

planlamalarına geç atılacak olmaları olabilir. Erkeklerin %2,8’i ailevi sorunları 

kişisel gündeminde tutarken, kadın öğrencilerin %8’inin gündeminde ailevi sorunlar 

olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin erkeklerin kadın öğrencilere göre 

ailelerinden daha kopuk olmaları, kadın öğrencilerin daha duygusal ve aile 

yaşantısına daha önem veren bireyler olması düşünülmektedir. 

Öğrenci ailelerinin gündeminde çoğunlukla aile bireyleri ile ilgili konular 

vardır. Bunu %14,5 ile sağlık sorunları, %11,6 ile ekonomik sorunlar izlemektedir 

(TABLO K 43). Aile içinde konuşulan konuların ve öğrencinin yaşamış olduğu 

sağlık ve ekonomik sorunların başarısına etki edebileceği düşünülmektedir. Öyle ki 
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tabloda da sınava 1’den fazla giren öğrencilerin daha büyük bir çoğunluğunun aile 

bireyleri ile ilgili sorunlar, sağlık ve ekonomik sorunlar yaşadıkları görülmektedir. 

Öğrencilerin 4’te 1’i, Türkiye gündeminin siyasi ve toplumsal problemler 

olduğunu belirtmiştir.(Fotoğraf 10). Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısından 

fazlası siyasi ve toplumsal problemler olduğunu söylerken kadın öğrencilerin 

%34,9’u seçimler olduğunu belirtmiştir. Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerin 

%22,6’sı siyasi ve toplumsal problemler olduğunu söylerken kadın öğrencilerin 

%37,7’si seçimler olduğunu söylemiştir(TABLO K 44). Türkiye’de toplumsal 

yaşam, cumhuriyetin temellerinden itibaren hızlı bir dönüşümün içerisindedir. 

Batılılaşma hareketiyle başlayan bu süreç, zamanla kendi iç değişikliklerini de 

beraberinde getirmiştir. Günümüzdeki problemler ve değişimlerin başında; güvenlik 

ve terör, kürt sorunu, hükümet ve muhalefet ilişkisi, dış politika, yargı sistemi, 

anayasa, demokrasi, medya, ekonomi, işsizlik, kadın-erkek eşitsizliği gibi sorunlar 

gelmektedir. Gençlerin bu olayları yakından takip edip değerlendirebilmesi ülkenin 

geleceği açısından son derece önem taşımaktadır. 

Konuşulan öğrencilerin 4’te 1’den fazlası dünya gündeminin ekonomik kriz, 

petrol fiyatları ve borsadaki dalgalanmalar olduğunu belirtmiştir (TABLO K 45). 

Günümüzde Amerika’nın süper güç olması, petrol bölgeleri üzerinde egemenlik 

kurmak istemesi ve stratejik planlara göre yaklaşık 20 yıl sonra petrolün tükeneceği 

varsayımı petrol krizini ortaya çıkarmıştır. Buna bağlı olarak gelişen, ülkelerin 

ekonomik sistemlerinin krize sürüklenmesi dünya gündemini belirlemektedir. İkinci 

olarak kadın öğrencilerin %21,4’ü, dünya gündeminin Ortadoğu’da çıkan 

ayaklanmalar olduğunu belirtmektedir. Tunus ile başlayan ve sırasıyla Mısır, Libya 

ve Suriye gibi ülkelere sıçrayan sosyal patlamalar dünyanın gündemine oturmuş 

durumdadır. Konuşulan öğrenciler Türkiye gündemini olduğu gibi dünya gündemini 

de yakından takip etmektedir. 
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Öğrencilerin uyuşturucuya yönelim ile ilgili fikirlerine baktığımızda ağırlıklı 

olarak söylenmiş bir cevap bulunmamakta, oranların birbirine yakın olması göze 

çarpmaktadır. %17 ile ilk sırada ailenin ilgisizliği-ailevi problemler yer alırken 

ardından %14,6 ile boşlukta hissetme-arayış-amaçsızlık, %12,1 ile psikolojik-kişisel 

problemler gelmektedir. Kadın öğrencilerin çoğunluğu aileleri sorumlu tutarken 

erkek öğrencilerin uyuşturucu kullanımında kişisin kendini sorumlu görmektedir. Bu 

sonuç oldukça dikkat çekicidir(TABLO K 46). 

Konuşulan öğrencilerin %82,6’sının genel öğrenci problemleri yaşadığı 

görülmektedir (TABLO K 47). Bu oran kadın öğrencilerde %83,7 iken; erkek 

öğrencilerde %80’dir. Eğitimle ilgili sorunları olduğunu düşünen kadın öğrencilerin 

oranı %30,5 olmasına rağmen, erkek öğrencilerde bu oran %36,6’dır (TABLO K 

47,1). Kadın öğrencilerin %14,4’ü yaşanılan yerin güvenli olmayışı, öğrenci 

bütçesine uygun semtler olmaması, ulaşımın kolay olmaması ve ulaşımda taciz 

olaylarının olması gibi, ulaşım ve barınma problemleri yaşamaktadır. 

Bütün bu durumlar çerçevesinde yapabileceğimiz saptama şudur: İçinde 

bulunulan aile ortamı, kişinin ekonomik ve sosyal imkanlarını, aldığı disiplini, 

terbiyeyi, yetiştiriliş tarzını, karakterini belirlemede büyük bir rol oynamaktadır. 

Sonradan kişinin kendi isteği ve seçimiyle girmiş olduğu arkadaş ortamının etkileri 

ise okuldaki başarısı, içinde bulunacağı sosyal ortam, hayata dair seçimleri, bazen 

amaçları bazen hayalleri üzerinde etkili olmaktadır. 

Bir sonraki bölümde çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede doğan ve belli bir 

inanç sistemi doğrultusunda yetiştirilen gençlerin din konusuna olan yaklaşımları ele 

alınacaktır. 
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3.8. ÖĞRENCİLERİN DİNE DAİR YAKLAŞIMLARI  

 

Dinler tarihine bakıldığında, farklı kültür, topluluk ve bireylerde din 

kavramının farklı biçimlere sahip olduğu, dinlerin müntesipleri tarafından her çağda, 

coğrafya ve kültür değerlerine göre yeniden tasarlandığı görülmektedir. Budizm, 

Hıristiyanlık, İslamiyet, Taoizm, Musevilik/Yahudilik, Zerdüştlük gibi pek çok din 

çeşidi bulunmaktadır ve tüm dinlerin temelinde bir şeye inanma ihtiyacı yatmaktadır. 

Batı ülkelerinde yapılan araştırmalarda genç erkeklerin % 75’inin, kızların ise 

% 50’sinin bu iman şüphesini yaşadıkları tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan birçok 

araştırma sonucunda ise gençlerin % 30’unun  dini şüphe tecrübesi yaşadıkları  tespit 

edilmiştir (Hökelekli, 2005: 273). Gençlerin diğer bir bölümü ise bu dönemde dini 

bütünüyle reddederek ilgisiz, dinsiz veya bilinmezci (agnostik) olurlar. Gençlik 

çağının sonunda bu noktaya gelinmesinde içsel ve dışsal birçok faktör etkili 

olmaktadır (Peker, 2003, 108-109). Bununla birlikte gençler arasında din karşıtı ya 

da büsbütün dine ilgisiz olanların oranı bir hayli düşüktür. Nitekim ülkemizde 

üniversiteli gençler üzerinde yapılan bir araştırmada bu oranın % 4-20 arasında 

değişmekte olduğu gözlenmiştir (Hökelekli, 2005: 281). Buradan da anlaşılacağı 

üzere gençlerin büyük çoğunluğu dine karşı olumlu bir tavır sergilemekte ve dinin 

etkisini az veya çok yaşantılarında hissetmektedirler. 

Antropoloji öğrencilerinin ise %63 oranıyla kendini bağlı hissettiği bir dini 

inanç sistemi olduğu görülmektedir. Erkek öğrencilerin yarısı kendini bir inanç 

sistemine bağlı hissederken bu oran kadın öğrencilerde %68,4’tür. Sınava 1 kez giren 

öğrencilerin %76,5’inin kendini bağlı hissettiği bir inanç sistemi olduğu 

görülmektedir bu oran sınava 1’den fazla giren öğrencilerde %55,2’dir (TABLO L 

1). Bağlı olduğu bir inanç sistemi bulunan öğrencilerin %87,6’sının İslamiyet’i 

benimsediği görülmektedir. Kadın öğrencilerin %94’ü İslamiyet’i benimserken erkek 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mezhep
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öğrencilerde bu oran %68,2’dir. Bunun yanında çok fazla din çeşitliliği olduğu 

görülmektedir. Müslüman bir ülkede yaşıyor olmanın etkileri bu tabloda 

görülmektedir. Doğumdan itibaren İslamiyet’in gereklerine göre yetiştirilen gençler, 

ilerleyen yaşlarında da büyük çoğunlukla dinlerini değiştirmemektedir. Bunun 

yanında diğer dinleri araştırıp kendine daha yakın hisseden ve kendi tercihleriyle 

farklı dinleri tercih eden gençler de bulunmaktadır(TABLO L 2). Öğrencilerin 

%70,1’inin bağlı olduğu inanç sisteminde çevrenin inanç sisteminin etkili olduğu 

görülmektedir. Burada bireylerin yetiştikleri yerlerin, çevrelerinin bağlı oldukları 

inanç sistemlerini belirlemelerinde ne kadar etkili olduğu göze çarpmaktadır(TABLO 

L 3). 

Öğrencilerin tamamına yakınının bağlı olduğu inanç sistemlerinin seçimde 

ailenin etkisi olduğu görülmektedir. Sınava 1’den fazla giren öğrencilerin %91,4’ü 

bağlı olduğu inanç sisteminin seçiminde ailesin etkisi olduğu görülürken aynı oran 

sınava 1 kez giren öğrencilerde %96’dır. Bireylerin yetiştiği aile ortamının, 

ailesinden gördüğü eğitimin etkisinde kalıp ailesinin benimsediği inanç sistemine 

dahil olduğunu söylemek mümkündür(TABLO L 4). Öğrencilerin yarısından 

fazlasının inanç sisteminde yaşayarak öğrenmenin etkisi olduğu görülmektedir. 

%56,3 oranıyla öğrencilerin inanç sisteminde, inanç sisteminin anlatılması 

öğretilmesi etkili olmuştur. Sınava 1’den fazla giren öğrencilerin yarısının inanç 

sisteminde, çevresinin inanç sistemine göre yetiştirilmesi ve yönlendirilmesi etkili 

olmuştur. Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin yarısında ise inanç sisteminin 

anlatılması öğretilmesi daha etkili olmuştur(TABLO L 5). 

Konuşulan öğrencilerin yarısından fazlasının benimsediği inanç sisteminin 

gereklerini yerine getirdiği görülmektedir. Erkek öğrencilerin %45’i benimsediği 

inanç sisteminin gereklerini yerine getirmezken bu oran kadın öğrencilerde 

%29,9’dur. Sınava 1 kez giren öğrencilerin %59’u, sınava 1’den fazla giren 

öğrencilerin %56,3’ü dini inançlarının gereklerini yerine getirmektedir(TABLO L 6). 
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İnanç sahibi olan gençlerin, gerekleri yerine getirememelerinde eğitim hayatlarının 

etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Gün içinde okulda olan gençler özellikle 

namaz kılmak gibi fiziksel aktivite gerektiren ibadetleri gerçekleştirememektedirler. 

Yapılan ibadetlere bakıldığında 1. Sırada %37,8 ile oruç tutmak yer almaktadır. 

Bunu dua etmek ve namaz kılmak takip etmektedir. Sınava 1 kez giren erkek 

öğrencilerin yarısı namaz kılarken bu oran sınava 1’den fazla giren erkek 

öğrencilerde %30’dur. Namaz kılan erkek öğrencilerin oranı %35,7 iken, namaz 

kılan kadın öğrencilerin oranı %17,2’dir. Erkeklerin; oje, makyaj gibi kozmetik 

ürünleri kullanmayışı, namaz kılarken etek eşarp kullanmayışı namaz kılmayı 

kendileri için daha kolay hale getirmektedir. Bu durumun sonuçlarda etkisinin 

olduğu düşünülmektedir. Kadın öğrencilerin %29,3’ü ibadetlerini dua ederek 

gerçekleştirmektedir. Bu oran erkek öğrencilerde %3,6’dır (TABLO L 8). 

Öğrencilerin 4’te 3’ünün üzerinde dini kuralların baskı yarattığı 

görülmektedir. Bireyin günlük hayatta arzu ettiği ancak benimsediği dinin 

yasakladığı durumlarda birey kendi isteğini yerine getirmekle benimsediği inanca 

karşı gelmek arasında seçim yapmak zorunda kalmaktadır, bunun da birey üzerinde 

baskı yarattığı göze çarpmaktadır. Sınava 1’den fazla giren öğrencilerin daha yüksek 

oranda dini kuralların baskı yarattığını düşündüğü görülmektedir(TABLO L 9). 

Öğrencilerin yarısından fazlası dini kuralların baskıcı etkisinin din ve din kurallarının 

baskısı olduğunu belirtmiştir. %23,6’sı dinin kararlarda etkili olmasının kendileri 

üzerinde baskı yarattığı görüşündedir. Kadın öğrencilerin %17,3 oranıyla erkek 

öğrencilerden daha fazla inançların korku yaratmasından dolayı üzerlerinde baskı 

hissettikleri görülmektedir(TABLO L 10). 

 Dinin baskıcı etki yaratmadığını düşünen öğrencilerin %41,4’ü özgür olma, 

dinin baskı yaratmaması seçeneğini tercih etmişlerdir. Ancak bu cevap net olmadığı 

için açıklayıcı nitelikte de değildir. Kadın öğrencilerin %19’u dinin değil insanların 

baskı yaptığı görüşündedir. Erkek öğrencilerin hiçbirinin bu görüşte olmadığı göze 
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çarpmaktadır. Dini inançlarının yoğunluğu nedeniyle insanlar kadınlardan kendi 

inançları doğrultusunda hareket etmelerini beklemeleridir. Bir erkeğin dini inancının 

ne boyutta olduğu dışarıdan çok net anlaşılmamaktadır ancak bir kadının giyiminden, 

eşarbı olup olmamasından, ojelerinden kısacası dış görünüşünden dolayı insanların 

baskıları daha çok olabilmektedir. Bireyler benimsedikleri inançları kendilerine göre 

değil insanların ona yüklediği baskıyla yaşamak zorunda kalabilmektedir. Bu da 

kadınların üzerindeki baskının dinden dolayı değil insanlardan dolayı olduğunu 

göstermektedir(TABLO L 11). 

Öğrencilerin yarısından fazlası insanların inançlarını yaşamakta özgür 

olduklarını düşünmektedir. Erkek öğrencilerin yarısının insanların inançlarını 

yaşamakta özgür olmadığını düşündüğü görülmektedir. Bunun nedeni olarak aynı 

inanca sahip olmayan bireylerin birbirilerine olan saygılarındaki yetersizlik, 

Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülke olan Türkiye’de diğer inançların 

ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri yerlerin kısıtlı olması, aynı inanca sahip 

bireylerin inanç yoğunluklarının farklı olması ve bununla oluşan toplum baskısı gibi 

etkenler gösterilebilir(TABLO L 12). Öğrencilerin %68,3’ü  çevre ve toplum 

baskısından dolayı insanların inançlarını özgürce yaşayamadıklarını düşünmektedir. 

Sınava 1 kez giren erkek öğrencilerin tamamının bu düşüncede olduğu göze 

çarpmaktadır. Buradan çevre baskısı altında ne kadar çok kaldıkları 

görülmektedir(TABLO L 13). 

Öğrencilerin 4’te 3’ünden fazlasının dini inanç durumunun hayata bakış 

açısının etkilediğini düşündüğü görülmektedir. Kadın öğrencilerin %81,7’si bu 

görüşteyken erkek öğrencilerde bu oran 4’te 3’tür. Kadın öğrencilerin erkek 

öğrencilere göre daha fazla dini inançlarıyla yaşamlarını birleştirdiği, harmanladığı 

görülmektedir (TABLO L 14). 

Öğrencilerin yarısından fazlasının dini inançların hayata bakış açısını 

etkilemesinde dini kuralların yaşam şeklini belirlemesinin etkili olduğu 
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görülmektedir. Bunun nedeni olarak ; dinin, hayatta karşılaşılabilecek pek çok 

önemli meseleler ile alakalı davranış tarzları, insanları ilgilendiren çeşitli olaylar ve 

problemlere karşı bir takım tutum ve davranışları içermesi gösterilebilir. Dini 

inançların kişilerin bakış açısını olumlu yönde değiştirdiğini düşünen öğrencilerin 

oranı 4’te 1’dir. %13,5 oranıyla öğrencilerin bir kısmı dini inançların kişilerin bakış 

açılarını olumsuz yönde değiştirdiğini düşünmektedir(TABLO L 15). 

Öğrencilerin %63,8’i laik eğitim sisteminde inanca yönelik eğitim 

verilmemesi gerektiğini düşünmektedir. Sınava 1 kez giren öğrencilerin %66,7’si, 

kadın öğrencilerin yarısı inanca yönelik eğitim verilmesi gerektiğini düşünmektedir. 

Sınava 1’den fazla giren erkek öğrencilerinse %19,7’si, kadın öğrencilerin %26,8’i 

inanca yönelik eğitim verilmesi gerektiğini düşünmektedir.(TABLO L 16). %43,8 

oranıyla öğrenciler kişilerin bilgilenmesi için laik eğitim sisteminde inanca yönelik 

eğitim verilmesi gerektiğini düşünmektedir. Erkek öğrencilerin yarısının kişilerin 

bilgilenmesi için laik eğitim sisteminde inanca yönelik eğitim verilmesi gerektiğini 

düşündüğü görülürken bu oran kadın öğrencilerde %41,7’dir. %31,3 oranıyla 

öğrencilerin bir kısmı bütün dinlere yönelik eğitim verilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Bunun nedeni olarak Türkiye’nin Müslüman çoğunlukta bir ülke 

olmasına karşın topraklarında birçok farklı dinden insanı barındırması 

gösterilebilir(TABLO L 17). Öğrencilerin 4’te 1’i laiklik içerisinde dinin olmaması 

gerektiği için laik eğitim sisteminde inanca yönelik eğitim verilmemesi düşüncesinde 

olduğu görülmektedir. %20,6 oranıyla öğrencilerin isteğe bağlı eğitim almalarını 

savundukları göze çarpmaktadır(TABLO L 18). 

Öğrencilerin yarısından fazlasının ölümden sonra yaşama inandıkları göze 

çarpmaktadır. Sınava 1 kez giren öğrencilerin %58,8’i ölümden sonra yaşama 

inanırken bu oran sınava 1’den fazla giren öğrencilerde %47,1’dir. Öğrencilerin bağlı 

oldukları inanç sistemine dayanarak ölüm sonrası yaşama da inandıkları 

görülmektedir (TABLO L 19). Ölüm sonrası yaşam olduğunu düşünme sebeplerine 
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bakıldığında %41,1 inancı gereği, %14,9 bilgi sahibi değil, %13,5 bilimselliğe 

inanma,  %9,2 böyle bir inanca sahip olmama,  %7,8 aksini düşünmek istememe-

böyle olduğuna inanmak isteme,  böyle bir yaşamın olduğuna inanma seçenekleri 

karşımıza çıkmaktadır (Tablo L 20 ). 

Bir sonraki bölümde birbiri ile ilişkili olabileceği düşünülerek oluşturulmuş 

özel amaçlı tabloların yorumları yer almaktadır. 
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3.9. ÖZEL AMAÇLI TABLO YORUMLARI 

 

İnsanların ekonomik durum ve gelir düzeyleri ile yaşam standartları arasında 

büyük bir ilişki bulunmaktadır. Bir kişinin gelir düzeyi ne kadar iyiyse o kadar iyi 

ürünlere sahip olabilir, iyi eğitim alabilir, sosyal aktivitelere katılabilir vb. 

Oluşturulmuş olan bu tabloda öğrencilerin çalışma durumlarının kültür-sanat 

etkinliklerine katılmalarında ne gibi bir etkisinin olduğu araştırılmak istenmiştir. 

Genel toplamda kültür-sanat etkinliklerine katılma durumu %87 gibi büyük bir oran 

ile evet cevabını vermişlerdir. Bu soruya genelin çalışanlarından %72’si evet derken, 

çalışmayanların %94’ ü evet cevabını vermiştir. Bu duruma, çalışmayan kesimin her 

türlü sosyal faaliyet için toplamda daha çok zamanlarının varlığı etkili olmaktadır. 

Sınava 1 kez giren çalışanların %85,7’si kültür-sanat faaliyetlerine katılıp,  %14,3’ü 

katılmaz iken; aynı kategoride çalışmayanların %91,9’u katılıp,%8,1’i 

katılmamaktadır. Yine bu durum için “zaman boşluğu” neden olarak 

söylenebilmektedir. Sınava 1’den fazla girenlere geldiğimizde ise; çalışanların 

%67,6’sı evet,%32,4’ü hayır cevabını verirken; sınava 1’den fazla girenlerin 

çalışanları için evet cevabını yüzdesi artarak %96,2 iken çalışmayanların oranı 

sadece %3,8 olarak görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda çalışan bireylerin para 

kazanmalarına rağmen kültür-sanat faaliyetlerine zaman ayıramadıkları dikkat 

çekmektedirler. Çalışan ve eğitim görenler sosyal aktivitelerini daha nadir 

gerçekleştirebilmektedirler(Özel Amaçlı Tablo-1). 

Üniversite öğrencileri,  gerek şehir değiştirip ailelerinden ayrılmaları 

sebebiyle,  gerek ders saatlerinin lisedeki gibi düzenli olmayıp farklılıklar göstermesi  

gerekse üniversiteye başlamış olmanın kendilerine biraz daha özgürlük getirmesiyle 

bir şekilde bu zamana kadar alıştıkları düzenden çıkmaktadırlar. Değişmiş olan bu 

düzen doğal olarak yemek alışkanlıklarına da yansımaktadır. Yemek düzeni değişen 

öğrencilerin dengeli beslenmeleri konusunda ne düşündükleri öğrenilmek istenmiş ve 
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özel amaçlı tablo olarak oluşturulmuştur.  Beslenme alışkanlıklarında değişiklik olan 

öğrencilerin %47,6’sı dengeli beslendiğini düşünmekteyken %49,2’si dengeli 

beslenmediğini düşünmektedir.  

Şehir dışından eğitim için gelen öğrenciler burada yurtta ya da öğrenci evinde 

kaldıkları için sağlıklı yiyecekler tüketememektedirler. Bunun yanında öğrencilerin 

üniversite yıllarında daha aktif bir sosyal hayata sahip olmaları da yemek 

düzenlerinin bozulmasına sebebiyet vermektedir(Özel Amaçlı Tablo-2). 

İnsan hayatında vazgeçilemeyecek şeylerden birisi hiç şüphesiz sağlıktır. Her 

insan hayatının belli dönemlerinde sağlık sorunu yaşamıştır ve doğanın gereği olarak 

sağlık problemleri hep var olacaktır. Karşılaşılan problemleri maddi ve manevi 

açıdan daha kolay atlatabilmek için alınabilecek önlemler bulunmaktadır.  Bunlardan 

biri de sigorta sahibi olmaktır. Ülkemizde çalışan herkesin sigortalı olma zorunluluğu 

vardır. Ailede çalışan kişi olması durumunda çocuklar anne ya da babanın 

sigortasından faydalanabilmektedirler. Ancak buna rağmen sigortasız pek çok insan 

vardır ve sağlık problemi olan kişiler için bu ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Sağlık 

problemi olan öğrencilerin sigortalı olma durumuna baktığımızda %77,6’sının 

sigortası varken %22,4’ünün sigortası olmadığı görülmektedir. Bu, sağlık problemi 

yaşayıp sigortası olmayan %22,4’lük dilimin tüm harcamalarının kendileri tarafından 

karşılandığı anlamına gelmektedir. Sağlık problemi olmayan öğrencilerin sigorta 

sahibi olma yüzdesinin %88,8 ile sağlık problemi olanlardan daha fazla olması 

dikkat çekmektedir.(Özel Amaçlı Tablo-3). 
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3.10. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü’ne kayıtlı bulunan öğrencilerin 

sosyal, ekonomik ve kültürel hayatı hakkında bilgi toplanarak gerçekleştirilen bu 

saha çalışmasında öğrencilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan karşılaştıkları 

zorlukları, eğilim ve alışkanlıklarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle toplantılar yapılarak mülakat yapılacak 

olan grubun sınırları çizilmiş, mülakat soruları hazırlanmış ve uygulanmıştır.   

Mülakatların uygulanabilmesi için ilk olarak kimlerin hangi öğrenciler ile 

mülakat yapacağı kura yöntemi ile belirlenmiştir. Kişi başına yaklaşık 8-9 öğrenci 

düşmüştür. Ancak daha sonra öğrenci aileleri ile de mülakat yapılmasına karar 

verilmiş, bu sebeple bir kişinin yaptığı toplam mülakat sayısı 16-18 olmuştur. 

 Uygulanan mülakatlar defalarca kontrolden geçmiş, kod formuna işlenmiş ve 

ardından bilgisayar ortamına taşınmıştır. Her aşamada tekrar tekrar kontrol edilen 

veriler son olarak tablolar haline getirilmiştir. Bu aşamaya kadar olan süreç grup 

çalışmayı yapmayı gerektirmiştir. Ancak grupta kimi zaman anlaşmazlıklar olmuş ve 

çalışmayı sekteye uğratmıştır. Tablo yapımının tamamlanmasıyla bireysel çalışmaya 

geçilmiş ve tezin yazı kısmına başlanmıştır. Tüm bu süreç yaklaşık olarak 2 senede 

tamamlanmıştır.  

Her çalışma için ayrı bir ana ayrım belirlenmiştir. Bu çalışmada kullanılan ana 

ayrım ise üniversite sınavına 1 kez ve 1’den fazla giren öğrenciler olmuştur. 

Belirlenmiş olan ana ayrım kullanılarak öğrencilerin ulaşım, beslenme, sağlık, 

ekonomik durum, boş zaman aktiviteleri, cinselliğe yaklaşımları, kanaat ve tutumları 

ve son olarak da din konusuna yaklaşımları ele alınmıştır. 



 

 

 

 

142 

 

Üniversite dönemi algıların daha açık, öğrenmeye daha hevesli olunduğu 

dönemdir.  Akıl özgür bırakılmakta, fikir ayrılıkları, çatışmaları sıkça yaşanmaktadır.  

Kişiler, yeni insanlar, farklı bir çevre, daha üretken bir ruhla hem çevreden hem 

okuldan aldıklarını eğitime dönüştürmektelerdir. 

 Kimlik arayışı, genç ruhları ve aldıkları eğitim onları farklılaştırırken bir 

yandan da birbirine benzetmektedir. Aynı dönemde okuyan, farklı gelir ve yaşam 

tarzına sahip öğrenciler gitgide birbirine benzemeye başlamaktalardır. Birbirleri 

arasındaki gizli rekabet ürünlerle ön plana çıkmaktadır.  Aynı giyim tarzı, marka 

takıntısı,  aynı model cep telefonu kullanma üniversite gençliğini etkisi altına 

almıştır. 

 Toplumun geleceğini oluşturacak olan üniversite öğrencilerinin vazgeçilemez 

alışkanlıkları, aldıkları eğitim, boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri, üniversitenin 

hayatlarına nasıl katkı sağladığı, gelecek ile ilgili beklentileri, ekonomik 

durumlarının yaşantılarına etkileri, yaşadıkları sorunlar, olaylar hakkındaki görüşleri, 

bakış açıları oldukça önemlidir. Bu çalışmada tüm bunlar göz önünde bulundurularak 

elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 

Üniversitemizin İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde yer alması 

sebebiyle öğrencilerin en büyük sorunlarından biri ulaşım olmaktadır. Günün büyük 

bir kısmının trafikte geçmesinin yanı sıra toplu taşıma araçlarının kalabalık 

olmasından kaynaklanan sorunlar da azımsanamayacak boyuttadır.  

Öğrencilerin çoğunluğunun toplu taşımayı tercih etmesi sebebiyle ulaşım 

giderlerini bir nebze olsun azaltan indirim kartlarından yararlandığı görülmektedir. 

Okulun bulunduğu konum tramvay kullanımını arttırırken kıtalar arası ulaşımı 

sağlayan vapur da öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.  

Büyük şehirde eğitim görmenin dezavantajı yolda geçirilen sürede 

görülmektedir. Öğrencilerin okula gidiş ve dönüş süreleri ortalama 2 saattir ve bu 
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ulaşım için oldukça uzun bir süredir. Bu süreyi öğrencilerin müzik dinleyerek, kitap 

okuyarak kimi zaman da ders çalışarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. 

Ulaşımda yaşanan trafik ve kalabalık sorununun yanında özellikle taciz de 

önemli bir sorundur. Ulaşım ağı geliştirilerek trafik ve kalabalık sorunlarına çözüm 

getirilebileceği ancak taciz olaylarının azalması için daha fazla zaman gerektiği 

düşünülmektedir.  

 Geçiş döneminde bocalayan üniversite öğrencileri için bir diğer önemli konu 

beslenmedir. Özellikle farklı şehirlerden eğitim için gelen öğrencilerin beslenme 

alışkanlıklarında ailelerinden ayrılmalarıyla birlikte değişiklikler meydana 

gelmektedir. Hızlı yenebilmesi ve yaygın bir şekilde bulunması sebebiyle fast food 

tüketimi artmaktadır. Öğrencilerin bazıları ev yemeklerini tercih etmelerine rağmen 

fast food tüketmek durumunda kalmaktadırlar. Ekonomik bir beslenme çeşidi 

olmasına karşın fast food tüketimi gençlerin sağlıklarını olumsuz etkilemekte ve kilo 

artışına sebep olmaktadır.  

 Günümüzde özellikle medya tarafından yaratılmış olan ideal vücut algısı 

bulunmaktadır. Bu algıya göre kadınların zayıf, erkeklerinse iri ve kaslı olması 

beklenmektedir. Bu nedenle erkekler çoğunlukla kilo almaya yönelik diyetler 

yaparken kadınlar kilo vermek amacıyla diyet yapmaktadırlar.  

 Yeterli ve dengeli beslenen kişiler; sağlıklı bir görünüştedir, hareketli esnek 

bir bedene, sağlıklı bir cilde, parlak saçlara ve gözlere, kuvvetli kaslara, çalışmaya 

istekli kişiliğe, normal zihinsel gelişime ve sık sık hasta olmayan bir yapıya sahiptir. 

Bu nedenle çok ya da az değil gerekli ölçülerde beslenmek gerekmektedir. 

 Sağlık hiç kuşkusuz insan hayatındaki en önemli konudur. Bu nedenle sağlığı 

yerinde olmayan bireyin önceliği ne eğitimi ne işi ne sosyal hayatıdır. Önemli olan 

yalnızca sağlığıdır. Konuşulan öğrencilerin ciddi bir sağlık problemi bulunmamakla 
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birlikte alerjinin yaygın olduğu görülmektedir. Bunun da en büyük nedeninin 

şehirleşme olduğu düşünülmektedir. 

 İleriki yaşlarda gençlerin karşısına sağlık problemi olarak çıkacak olan sigara 

ve alkol kullanımının bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Eğitim seviyeleri 

nedeniyle daha bilinçli olmaları beklenen gençler arasında sigara ve alkol 

kullanımının yaygın olması dikkat çekmektedir. 

 Toplumumuzda hala beden sağlığına daha fazla önem verilip ruh sağlığının 

ikinci plana atılmasının sonuçları gençler arasında da görülmektedir. Psikoloğa giden 

öğrencilerin sayısı oldukça azdır. 

 Sağlık durumunun yalnızca beden değil sağlıklı ruh halini de gerektirdiği göz 

ardı edilmemelidir. Öncelikle aileler ardından gençler bilinçlendirilmelidir. Özellikle 

sigara ve alkol konusunda girişimlerde bulunulmalı, kullanımı azaltmaya 

çalışılmalıdır. 

 Kısıtlı imkanlara karşın pek çok gereksinimi olan üniversite öğrencilerinin 

birçoğu ekonomik sorunlar yaşamaktadır. Gençler, hayatlarının yeni bir dönemine 

başlamış kişiler olarak kendi gelirlerini de kendileri elde etmek istemektedirler. Bu 

amaçla öğrencilerin yarısına yakının çalıştığı görülmektedir. Eğitim hayatının da 

devamını sağlayabilmek için çalışan öğrenciler genellikle yarı zamanlı çalışmaktadır. 

Yarı zamanlı çalışma imkanı sunan iş alanlarından satış danışmanlığında bir 

yoğunluk görülmektedir. Özellikle kadın öğrencilerin fuar-organizasyon işlerinde 

çalışması dikkat çekmektedir. Çalışan öğrencilerin iş hayatları çoğunlukla eğitim 

hayatlarını aksatmaktadır. Gençlerin aynı anda iki yere odaklanmada ve enerji 

harcamakta zorlandıkları görülmektedir. Bu nedenle günlük olarak da çalışılabilen 

fuar hostesliği eğitim hayatını aksatmaması açısından öğrenciler için son derece 

uygundur.  
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Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonu kullanımı 

gençler arasında son derece yaygındır. Konuşulan öğrencilerden yalnızca 1 tanesinin 

telefon kullanmadığı görülmüştür. Öğrencilerden bazıları ise 2 telefon ve 2 hat 

kullanmaktadır. Sayıları gün geçtikçe artan operatörlerin özellikle gençlere yönelik 

yapmış oldukları kampanyaların bunda etkisi olmaktadır. Tercih edilen hat ise 

faturasızdır. Faturasız hatların ekonomik ve kontrol edilebilir olması öğrenciler 

tarafından tercih edilme sebebidir.  

Öğrencilerin ekonomik sorunlarını en aza indirmek başarı düzeylerinin 

artmasını sağlayacaktır. Bu nedenle devlet desteği arttırılmalı, özel işletmelerde, 

kültür-sanat etkinliklerinde öğrencilere özel indirimler uygulanmalıdır. 

Yıllarca üniversiteye girmek için sınavlara hazırlanan gençler üniversiteyi 

kazanmalarıyla birlikte daha fazla boş zamana sahip olmaktadırlar. Girilen yeni 

ortam ve yaşları nedeniyle pek çoğu arkadaşlarıyla zaman geçirmek istemektedir. 

İstanbul’da gençlere yönelik kafe ve barların bulunduğu ilçeler çoğunlukla Avrupa 

yakasında bulunduğu için öğrenciler bu yakayı tercih etmektedir.  

Zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmesi beklenen öğrencilerin kültür-

sanat etkinlikleri ile kurslara katılım oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Kayıt 

olunan kurslarda İngilizce ilk sırada yer almaktadır. Tek dil bilmenin bile işe girmede 

yetersiz kaldığı ülkemizde, gençlerin geleceklerine yatırım yaparak dil kurslarına 

gitmeleri son derece mantıklı görünmektedir. 

Gerek eğitim gerek çalışma hayatıyla yoğun bir dönem geçiren gençlerin 

deşarj olup daha istekli ve hazır bir şekilde eğitim ve çalışma hayatlarına yönelmeleri 

için tatil gerekli görülmektedir. Konuşulan öğrencilerin de bu amaç doğrultusunda 

ağırlıklı olarak yurt içi tatillerine çıktıkları görülmektedir. Yurt içi tatillerine sene 

içinde daha fazla çıkılabilirken hem zaman açısından hem de maddi açıdan yut dışı 

tatillerine daha seyrek çıkılabilmektedir.  
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Boş zamanları değerlendirmenin dışında bir gereklilik olarak algılanması 

gereken kitap okuma alışkanlığına bakıldığında yüksek rakamlarla karşılaşılmış, 

öğrencilerin ayda ağırlıklı olarak 2 kitap okuduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilerin müzik dinleme alışkanlıkları ele alındığında en fazla rock-metal 

müzik dinledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Gençler arasında rock-metal müzik oldukça 

popülerdir. Son yıllarda üniversitelerin bahar şenliklerinde de çoğunlukla rock müzik 

sanatçılarının sahne alması bunu destekler niteliktedir. 

Yıllar içinde hayatımızda yer etmiş olan televizyonun gençlerin yaşantısında 

da büyük yer kapladığı görülmektedir. Çoğunlukla dizi ve film izlemek için 

kullanılan televizyon gençlerin günde 2 saatten fazla zamanını almaktadır. Bunun 

yanında öğrencilerin gazete okuma alışkanlığı olan öğrencilerin televizyon 

izleyenlerden daha az olduğu, gazete okuyanların geneli Radikal gazetesini tercih 

etmekte ve okumaya ilk sayfadan başlamaktadır. 

Bilişim çağı olarak da nitelendirilen bir dönemde yaşıyor olmamızın etkileri 

gençler üzerinde net bir şekilde görülmektedir. Bundan 10 sene önce herkesin evinde 

bilgisayar bile bulunmazken günümüzde evde, işte, parkta, kafede, vapurda ve 

aklımıza gelebilecek her yerde bilgisayar ve internet kullanımı mümkündür. 

Konuşulan öğrencilerin de tamamına yakını bu imkanlardan faydalanmaktadır. 

Gençlerin internet kullanım amaçları geniş bir yelpazeye yayılmakla birlikte 

çoğunlukla araştırma yapmak, sosyal paylaşım sitelerini kullanmak ve 

haberleşmedir. 

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte online alışveriş de artmış ve günümüzde 

güvenle kullanılmaya başlanmıştır. Öğrencilerin tekstil ürünlerini, elektronik ürünleri 

ve etkinlik biletlerini internet üzerinden almayı tercih ettikleri görülmektedir. 

Yaş, konum ve sosyal çevreleri nedeniyle gençler görünüşlerine önem 

vermekte ve bu amaçla bakım ürünleri kullanmaktadırlar. Kadın ve erkek 
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ihtiyaçlarına göre çeşitlilik gösteren bakım ürünleri arasından her iki cinse de hitap 

eden parfüm, tercih edilmesi bakımından ilk sırada yer almaktadır. Öğrencilerin 

okula giderken yaptıkları bakım ise ağırlıklı olarak diş fırçalamaktır ancak hem 

sağlık hem de görünüş açısından yapılması gerekli olan diş fırçalamayı öğrencilerin 

4’te 1’inden azının yaptığı görülmektedir. 

Öğrenciler okula giderken rahatlığı ön planda tutmakta ve kıyafet tercihlerini 

buna göre yapmaktadırlar. Dolayısıyla en çok tercih edilen kıyafet çeşidi Jean ve 

tshirt olmaktadır. Kıyafetlerine çoğu zaman erkeklerden daha fazla özen gösteren 

kadınlar, markaya da daha fazla önem vermektedir. 

Yaşları nedeniyle cinsel yaşamları olduğu varsayılan gençler için cinsellik, 

toplumumuzda halen bir tabu olması nedeniyle ciddi bir sorundur. Gençler gerek 

aileleri gerek de eğitim kurumları tarafından yeteri kadar bilgilendirilmemektedir. 

Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin ilk cinsel bilgilerini arkadaşlarından 

edindikleri görülmektedir.  

Cinsiyet ayrımı olmaksızın öğrencilerin çoğunluğu duygusal beraberliği 

tasvip etmekte ve yaşamaktadır. Kadın öğrencilerin birlikte oldukları kişiler 

kendilerinden yaşça büyükken erkek öğrencilerde durum tam tersidir.  

 Öğrenciler, birlikte olacakları kişinin eğitim durumunun kendilerinden 

aşağıda olmasını istemezken yukarıda olmasını daha az sorun etmektedirler. 

Özellikle kadın öğrenciler birlikte olacakları kişilerin eğitim seviyesinin aşağıda 

olmasını istememektedirler. Toplumumuzda büyük ölçüde yer etmiş olan düşünce 

yapısına göre erkekler kadından bir addım önce olmalıdır, daha iyi bir iş ve daha iyi 

bir gelire sahip olmalıdır. Bunu sağlayacak olan iyi bir eğitim olduğu için kadınlar 

karşısındaki kişinin eğitimine daha fazla önem vermektedir.  

Erkek öğrencilerin büyük bir çoğunluğu evlilik öncesi cinsel beraberliği 

tasvip ederken kadın öğrencilerin yarısı bu durumu onaylamaktadır. Kadının 



 

 

 

 

148 

 

toplumdaki yeri, yetiştirilme tarzı, daha fazla baskı altında bulunması erkekler ile 

düşünce yapıları arasındaki farkı doğurmaktadır.  

Dünya ile birlikte Türkiye’de de cinsel ilişkiye başlama yaşı düşmektedir. Bu 

nedenle gençler öncelikle aileleri, daha sonra da eğitim kurumları tarafından 

bilgilendirilmelidir. 

Önemli dönüm noktalarından biri olan reşit olma ile üniversiteye başlama 

yaşı hemen hemen aynı döneme denk gelmektedir. Bu dönem gençler için bir geçiş 

aşaması olarak da düşünülmektedir. Öğrenciler bu dönemde ana-baba, aile ve 

arkadaşlarından ayrılarak yeni bir arkadaş grubunun içine katılmakla beraber yeni 

davranışlar ve değerler kazanmaktadır. Kendilerine daha fazla yönelmekte, 

fikirlerini, yaşam görüşlerini oturtmakta, geleceklerini şekillendirmektedirler. Bu 

nedenle bir takım sorunlar yaşamakta ve kimi zaman birileriyle paylaşma ihtiyacı 

duymaktadırlar. İnsanlar, sorunlarını kendilerine en yakın hissettikleri, daha az 

eleştiriye maruz kalacaklarını bildikleri, fikir alabilecekleri ve güvendikleri kişilerle 

paylaşmak istemektedirler. Gençler açıcısından bu kişiler arkadaşları olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Gençlerin aileleri ile aralarında olan kuşak farkı, görüş ayrılığı, ailelerin 

yüksek beklentileri gibi çeşitli nedenlerden dolayı aileler ile tartışmalar 

yaşanmaktadır. Özellikle eve-giriş çıkış saatlerinin problem olduğu görülmektedir. 

En az 18 yaşında olan yani artık yetişkin bireyler olan kişilerin aileleri ile bu konu 

nedeniyle tartışma yaşaması oldukça dikkat çekmektedir. Bu, Türk toplumunda 

“benim evim, benim kurallarım” anlayışının yaygın olmasından kaynaklanan bir 

sorundur. Aileleri ile yaşayan kişiler yaşları fark etmeksizin bu sorunla karşı karşıya 

kalmaktadır.  

Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu evlenmeyi düşünmektedir. Toplumumuzda 

evlilik dışı birlikteliğin onaylanmaması, çocuk yaştan itibaren ailelerin belirlediği 



 

 

 

 

149 

 

gelecek planının okul, iş ve evlilik üzerine olması, gençlerin böyle bir ortamda, böyle 

bir toplumda yetişmesi bu görüşlerini etkilemektedir. Erkeklerin askerlik yapmasının 

zorunlu olması ve pek çok kişinin iş ve evlilik için askerliğin bitmiş olmasını şart 

koşması erkeklerde evlilik yaşını ileriye atmaktadır. 

Hayatlarının yaklaşık 15 yılını iyi bir iş, dolayısıyla iyi bir gelecek için eğitim 

ile geçiren öğrenciler kendilerini ileride yönetici gibi üst kademe işlerde ya da kendi 

işlerinin sahibi olarak görmek istemektedirler.  

Eğitim hayatlarının son durağı olan üniversitede bulunan öğrencilerin 

gündeminde öncelikli olarak eğitim, daha sonra gelecek ve iş bulma kaygısı vardır. 

Ailelerin gündeminde ise aile bireyleri ile ilgili konular, sağlık sorunları ve 

ekonomik sorunlar yer almaktadır.  

Genel olarak öğrenciler Türkiye ve dünya gündemini takip etmektedirler. 

Mülakatın gerçekleştirildiği tarih itibariyle gündemde olan siyasi ve toplumsal 

problemler, seçimler ve ekonomik kriz hakkında fikir sahibi oldukları görülmektedir. 

Her insanın olduğu gibi öğrencilerin de günlük hayatta pek çok sorunları 

olmaktadır. Bunların başında elbette ki eğitim ile ilgili sorunlar gelmektedir. Öğrenci 

bütçelerinin kısıtlı olması nedeniyle yaşanılan yerlerin daha az güvenilir olması, 

okula uzak olması gibi barınma ile ilgili problemlerin yanında özellikle kadın 

öğrencilerin ulaşımda maruz kaldıkları taciz olayları da öğrenci problemleri arasında 

yer almaktadır. 

Gençler belli bir olgunluğa erişip kendi fikirlerini oluşturabilecek duruma 

gelene kadar ailelerinin karar ve yönlendirmeleri ile davranmakta, bu şekilde 

yetiştirilmektelerdir. Ailelerin gençler üzerinde etkili olduğu konulardan biri de 

dindir. Çocuklar doğdukları ailenin inanç sistemini benimsemekte, kimi zaman 

ilerleyen yaşlarda araştırmaları sonucunda kendine yakın olduğunu hissettiği farklı 

bir inanç sistemini benimseyebilmektedirler. 
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Herhangi bir inanç sistemine bağlı olmayan öğrenciler de olmakla birlikte 

çoğunluğun inancı bulunmaktadır. Bağlı olunan inanç sisteminde Müslüman bir 

ülkede yaşanmasının etkileri görülmektedir.  

Her inanç sisteminin kendisine göre yapılması gereken bazı uygulamaları 

bulunmaktadır. Ancak öğrenciler bunları çeşitli nedenlerden dolayı sıklıkla yerine 

getirememektedir.  

Dinin en önemli olan özelliklerinden biri dogmatik olmasıdır bu da bireyler 

üzerinde baskı yaratmaktadır. Gençler de bu konuda fikir birliğindedirler. Özellikle 

kadın öğrenciler dinin baskı yarattığını düşünmektedirler. Dini semboller kadınlarda 

daha belirgin olduğu için kendilerini daha fazla baskı altında hissettikleri 

görülmektedir.  

Üniversiteler öğrencilerin uzun yıllarca çaba gösterip kendi arzularıyla, 

kendilerine iyi bir gelecek hazırlamak adına gittikleri eğitim kurumlarıdır. Bu 

nedenle üniversite öğrenci ve mezunları, diğer pek çok insandan düşünce, davranış, 

hayat tarzı ve bakış açısı bakımından ayrılmaktadır.  

İleride yüksek mevkilerde bulunması beklenen kişiler olarak ülkenin 

geleceğine yön verecek ve kendi çocuklarını bu doğrultuda yetiştireceklerdir. Bu 

nedenle çalışmamızda öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamları ayrıntılı 

olarak incelenmiş ve elde edilen veriler yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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