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“Asosyal bir insan motor kulübü sayesinde sosyalleşiyor, olumlu yönde 

insanları değiştiriyor. Çok farklı bir çevre edinebiliyor, iş bulma konusunda olsun 

veya herhangi bir konuda olsun insanlar birbirine destek çıkıyorlar”. (Katılımcı 

12) 

“Ben asosyal bir insandım evim işim, işim evim bu şekilde gittim geldim. 

Grupla takılmaya başladığımdan beri sosyal bir insan oldum. Farklı farklı yerler 

görmeye başladım, gezmeye başladım”. (Katılımcı 13) 

5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışma, bireylerin motosiklet gruplarına katılım ve onlarla seyahat etme 

nedenlerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda grup 

olarak motosikletleriyle seyahat eden kişilerin güvenliğe oldukça fazla önem 

verdiği, seyahat ettikleri motosiklet grubuna kendilerini ait hissettikleri, grup 

içinde birlikte seyahat ettikleri arkadaşlarına duygusal açıdan bağlı oldukları ve 

seyahat deneyimini tek başına yaşamak yerine arkadaşlarıyla yaşamak istedikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Austin ve Gagne, (2008), rekreatif grupların üyelerine güvenlik ve aidiyet hissi 

sağladığını belirtmiştir. Haigh ve Crowther (2005), motosiklet kullanımına 

katılımda güvenliğin önemine vurgu yapmıştır. Motosiklet kullanmaya yeni 

başlayan kişilerin uzun yollarda gidilecek rotaları bilmemesi, yeni rotalar 

öğrenme isteği, tek başına çıkamayacağı yollara gitme gibi nedenlerle motosiklet 

gruplarına katılarak seyahatlerini gerçekleştirmektedir. Clarke, Ward, Bartle ve 

Truman (2007); Mannering ve Grodsky (1995), otomobil kullanıcılarının 

motosiklet kullanıcılarını trafikte görmezden geldiğini ve sadece diğer 

otomobillerle olası kazalara karşı korunma eğiliminde olduklarını belirtmiştir. 

Bireysel seyahatlerde diğer araç sürücülerinin motosikleti sürüş esnasında bir yol 

aracı olarak görmemesi güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. Grup 

seyahatlerinde ise kalabalık olunduğundan bu tür güvenlik tehlikelerinin en aza 

indiği belirtilmektedir.  

İnsanların bir gruba dahil olmasını ait olma, sevilme ve kontrol ihtiyacı 

sağlamaktadır (Bilgin, 1996). Bailey ve Mclaren (2005), bir grup ile boş zaman 

etkinliklerine katılmanın aidiyet duygusunu geliştirdiğini belirtmektedir. Ancak 

kişiler, grup içinde kabul görme ve ait olma arzusu içinde olmalarına rağmen 

insanların kabul ve ait olma isteklerinin sıklığı farklılık göstermektedir. 

Motosiklet gruplarıyla seyahat eden kişiler arasında da gruba aidiyet düzeyleri 

farklıdır. Motosiklet kulübüne üye olan kişilerin gruplarına olan aidiyeti herhangi 

bir gruba üye olmayan kişilere göre daha yüksek bir seviyededir. Lewin, (1948), 

aynı sosyal gruba ait olmanın kişiler arasında dinamik ilişkiler oluşturduğunu 

belirtmektedir. Motosiklet gruplarında, grup içinde yardıma ihtiyacı olan kişilere 

yardım etmek ve arkadaşlarının sosyal yaşamlarının her anında yanında olmak 

aidiyetinin güçlenmesini sağlamaktadır. Şerif, (1985); Turner, (1987), bireylerin 

tek başına gerçekleştiremeyeceği amaçlarını grup üyeleriyle birlikte paylaşarak 

grup içinde aidiyeti güçlendirdiği sonucuna varmışlardır. 
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Motosiklet kullanıcıları için motosiklet kullanmak, onu bir yerden yere taşıyan 

ulaşım aracından daha farklı anlamlar taşımaktadır. Aynı zamanda bu seyahati 

motosiklet grubuyla yapmak da aynı derecede önem taşımaktadır. Grup içinde 

olmak, dostluk, dayanışma, arkadaşlığın parçası olma hissi ve bir aile olma gibi 

çok güçlü duyguları beraberinde getirir (Jean, 2016). Motosiklet grupları içindeki 

bireyler arasındaki duygusal bağ kardeşlik boyutundadır. Bu kardeşlik bağı 

sayesinde motosiklet grubu içindeki bireyler sürekli olarak birlikte seyahat etme 

eğilimindedir. İnsanlar ailelerine, çocuklarına ayırmadıkları zamanı motosiklet 

grubundaki arkadaşlarına ayırarak onlarla seyahat etmektedir.  

Seyahat sırasında deneyim paylaşma, yeni arkadaşlarla tanışarak sosyalleşme 

bireylerin motosiklet gruplarıyla seyahat etme nedenleri arasındadır. 

Motosikletlileri ile seyahat eden kişiler, seyahatleri sırasında günlük rutinlerinin 

dışına çıkarak diğer motosikletçilerle etkileşime girerler (Austin ve Gagne, 2008). 

Gruba girmeden önce çok az sayıda seyahat gerçekleştiren bireyler motosiklet 

grubuna girdikten sonra daha fazla seyahate katılmaktadır. Bazı gruplar her hafta 

belirli günlerde bir araya gelerek grup içi aktiviteler gerçekleştirmektedir.  Bazı 

gruplar her hafta sonu bir seyahat düzenleyerek, kamp kurup, grup içindeki 

arkadaşlarıyla vakit geçirmektedir. Bazı gruplar ise ne kadar zor koşullar olursa 

olsun simgesel yollarda, simgesel hedeflere doğru motosiklet gruplarıyla 

seyahatler yapmaktadır ve bu seyahatlerde deneyim paylaşmaktadır.  

Çalışmanın Sınırlılıkları ve ileride Yapılabilecek çalışmalar 

Bu çalışmada, motosiklet grupları ile seyahat eden bireyler incelenmiş diğer 

rekreatif gruplar içerisindeki bireyler göz ününde bulundurulmamıştır. Ayrıca, 

çalışmada sadece iki kadın motosiklet kullanıcıyla görüşülebilmiştir. Bu yüzden 

kadınların motosiklet gruplarına katılım nedenleri ile erkeklerin katılım nedenleri 

arasındaki farklılıklar analiz edilememiştir.  Bu açıdan bakıldığında diğer rekreatif 

gruplar üzerinde ve kadın- erkek motosiklet kullanıcıları arasındaki farklılıklar 

ileride yapılacak çalışmalar açısından alana zenginlik katacaktır. Diğer taraftan 

gruplarla seyahat etmeye yeni başlayan bireyler ile uzun süredir grupla seyahat 

eden bireyler arasındaki farklılıklar, yelekli-yeleksiz üyeler arasındaki farklılıklar 

ve motosiklet kullanıcılarının demografik özelliklerine göre farklılıklar ileride 

yapılacak çalışmalara konu olabilir.  
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BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Sercan YILDIZ1 

Haluk TANRIVERDİ2 

ÖZET 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin boş zaman yönetimi becerileri ile 

akademik başarıları arasındaki ilişkinin varlığını sorgulamak amacıyla 

yapılmıştır. Bu amaçla, İstanbul’da bir üniversiteye bağlı Meslek 

Yüksekokulu’nda eğitim ve öğrenim hayatını sürdüren 140 üniversite 

öğrencisinden anket tekniği ile veriler toplanmış ve çalışma kapsamında 

belirlenen hipotez, uygun istatistiki analizler ile test edilmiştir. Çalışma sonuçları, 

öğrencilerin boş zaman yönetimi beceleri ile genel akademik not ortalamaları 

arasındaki ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Çalışma sonuçları ayrıca, 

öğrencilerin genel akademik not ortalamaları artarken, boş zaman yönetimine 

yönelilik algılanının olumlu şekilde arttığını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Boş Zaman Yönetimi, Boş Zaman, Zaman Yönetimi, 

Zaman, İstanbul. 

1.GİRİŞ 

Alanyazında sıklıkla belirtili üzere zaman, satın alınamayan, biriktirilemeyen, 

ödünç verilemeyen değerli bir kavramdır (Alay ve Koçak, 2003; Başak vd., 2008). 

Bu sebeple, içinde bulunulan duruma göre zamanın, olabildiğince verimli/etkin 

bir şekilde kullanılması ve değerlendirilmesi gerekir. Ancak, sınırlı bir süreyi 

temsil ediyor olmasından dolayı hemen her insanın ortak problemi, zaman 

yetersizliğidir (Gürbüz ve Aydın, 2012). Bu durum, gerek bireyler açısından gerek 

işletmeler/örgütler açısından zamanın en iyi şekilde yönetilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Öyle ki, işletmeler/örgütler için zaman, önemli bir üretim faktörü ve 

kaynak olarak ele alınmakta ve bu kaynağın yatırımlar içinde temel bir paya sahip 

olduğu kabul edilmektedir (Webber, 1972; Yılmaz ve Aslan, 2002). Günümüzde 

rekabet koşulları; özellikle örgütleri ve yöneticileri zamanı iyi kullanmak zorunda 

bırakmakta; başka bir ifadeyle işletmeler açısından rekabette başarılı olmanın 

yolu, zamanın değerini bilmekten, diğer bir ifadeyle zaman yönetiminden 

geçmektedir (Özgen ve Doğan, 1997; Akatay, 2003).  

Güçlü’nün (2001) aktardığına göre zaman yönetimi, ilk kez Danimarka’da 

ortaya çıkmış ve büyük bir sektör haline gelmiştir. Pek tabiki zaman yönetimini 

işletme/örgüt açısından olduğu gibi birey açısından da değerli yapan anlamlı 

nedenler bulunmaktadır. Zamanı yerinde ve uygun kullanmasını bilen bireyler 

önceliklerini belirleyerek, bunları gerçekleştirmek üzere planlar yapmakta; bu 

planlar, bulunan noktadan ulaşılmak istenen noktaya nasıl varılacağını 

göstermekte ve hedeflenen noktaya en kısa sürede nasıl ulaşılacağını 

                                                 
1 Öğr. Gör., İstanbul Gelişim Üniversitesi, Gelişim Meslek Yüksekokulu, E-Posta: seyildiz@gelisim.edu.tr 
2 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, E-Posta: haluktanriverdi34@gmail.com 
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tanımlamaktadır (Eldeleklioğlu, 2008). Günümüzde zaman yönetimi, pek çok 

alanda başarının en önemli unsurlarından biri durumuna gelmiştir (Akatay, 2003). 

Alanyazında yapılan birçok çalışma bu sonucu desteklemektedir. Örneğin Yılmaz 

ve Aslan (2002), yapmış oldukları çalışmayla birlikte, özellikle işletme ve/veya 

örgütsel başarının ortaya çıkmasında, yöneticilerin zamanı etkin/verimli biçimde 

kullanmalarının önemini ortaya çıkarmaktadır. Zaman yönetiminin öğrencilerin 

akademik başarılarına olan katkısı da alanyazında sıklıkla ulaşılan bir sonuçtur. 

Örneğin Alay ve Koçak (2003), üniversite öğrenci üzerinde yapmış olduğu 

çalışmayla birlikte, öğrencilerin genel not ortalamaları ile zaman yönetimi 

konusundaki başarıları arasında pozitif yönlü bir ilişki bulmuştur. Başka bir 

ifadeyle, zamanını iyi kullanan öğrencilerin akademik başarılarının yüksek olduğu 

görülmüştür. Benzer şekilde Başak ve diğerleri (2008) de, hemşirelik yüksekokulu 

öğrencileri üzerine yapmış olduğu çalışmayla bu sonucu destekler nitelikte 

bulgulara ulaşmıştır. Alanyazında lise öğrencileri üzerinde yapılmış bir diğer 

çalışmada Eldeleklioğlu (2008), öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin 

artması ile hayatlarına ilişkin duydukları kaygı düzeyi arasında negatif yönlü bir 

ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Başka bir ifadeyle, bireyler zamanlarını ne 

kadar iyi yönetebilirse, yaşadıkları stres ve kaygı düzeyi o derece azalmaktadır. 

Alanyazında yapılan bu çalışmalardan haraketle zaman yönetiminin, bireyler 

açısından salt çalışma ve eğitim hayatına ilişkin başarı veya başarısızlıkla ilgili 

olduğu düşünülmemelidir. Çünkü birey açısından zaman, çalışma zamanı ve 

çalışma dışı zaman olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışma zamanı, temelde bireyin 

para kazanmak ve geçimi sağlamak için işyerinde geçirdiği zaman olarak 

tanımlanırken; çalışma dışı zaman ise, insanın yaşamını idame ettirmesi için 

gerekli olan temel fizyolojik ihtiyaçlardan beslenme ve uykuya ayırdığı zaman ve 

bireylerin serbestçe kullanabileceği boş zamandan oluşmaktadır (Sevil vd., 2012). 

Çalışma zamanı olarak nitelendirilen zaman diliminde bireyin öncelikli amacı 

para kazanmak ve bağlı olduğu işletme/örgüt üretimini ve kaynaklarını artırmak 

olduğu üzere, çalışma dışı zamanın öncelikli amacı ise bireyin bedensel ve ruhsal 

sağlığını korumasıdır (Karaküçük, 2014). Bu noktada çalışma dışı zamanı 

planlayamamak, bireyler açısından kişisel ve sosyal faaliyetlere yeterince zaman 

ayıramamaya neden olmakta ve bu durum yaşamdan alınan doyumu azaltmaktadır 

(Eldeleklioğlu, 2008). Çalışma dışı zamanın planlaması, karşımıza boş zaman 

yönetimi olarak çıkmaktadır. Boş zaman basitçe, bireylerin çalışma, uyku ve 

temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra geriye kalan vakitleridir (Önder, 2003). 

Buradan haraketle boş zaman yönetimi; bireylerin boş zamanlarını 

değerlendirmeleriyle ilgili etkinliklerin planlaması, organizasyonu, 

yönlendirilmesi, koordinasyonu ve denetimi şeklinde ifade edilmektedir (Sevil 

vd., 2012).  

Boş zamanın etkin bir şekilde yönetilmesi, bireyin iş ve çalışma hayatına da 
olumlu şekilde yansıyacak; bireyin performasını artıracaktır. Aydoğan ve 
Gündoğdu’nun (2006) aktardığına göre, boş zamanlarda yapılabilecek bir çok 
önemli ve değerli etkinlik sayesinde parlak bir geleceğe ve sağlıklı bir hayata 
sahip olunabilir; ancak çoğu insan para kazanma ve hayatını idame ettirebilme 
telaşı içinde boş zamanlarını yeterince iyi değerlendirememektedir. Pek tabi ki 
boş zamanın iyi şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi, bireyi olumlu olarak 
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(dinlenme, eğlenme, yenilenme, toplumsallaştırma vb.) etkilerken, boş 
zamanların kötü şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi bireyi olumsuz 
(durgunluk, tembellik, dikkatsizlik, bencillik vb.) olarak etkilemektedir. Bu 
durum, etkin bir boş zaman yönetiminin önemini ve gerekliliğini ortaya 
çıkarmaktadır. Bu noktada özelikle üniversite döneminde boş zamanlarını en iyi 
şekilde yöneten ve değerlendiren bireyler, yıllar boyu devam edecek başarılı, 
karakterli, kişilikli bir birey olmanın temellerini de atacaktır (Lapa ve Ardahan, 
2009; Yıldız ve Dinçer, 2017). Bu çalışmanın amacı bu bilgiler ışığında, üniversite 
öğrencilerinin boş zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki 
ilişkinin varlığını sorgulamaktır.  

2.YÖNTEM 

Bu çalışmada, çalışmanın amacına uygun olarak Nicel araştırma yöntemi 
tercih edilmiştir. Veriler, İstanbul’da özel bir üniversitede öğrenim hayatlarını 
sürdüren 140 öğrenciden gönüllülük esasına dayalı olarak anket tekniği ile 
toplanmıştır. Çalışmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 
öğrencilere ilişkin demografik ve sosyo-ekonomik bilgilerin yanı sıra, genel 
akademik not ortalamaları bilgisi (GANO) de istenmiştir. Anketin ikinci 
bölümünde ise, öğrencilerin “Boş Zaman Yönetimi (BZY)” becerilerinin 
belirlenmesine ilişkin, temelini Wang ve diğerlerinin (2011) attığı, geçerlilik ve 
güvenirlik çalışmasının Akgül ve Karaküçük (2015) tarafından yapıldığı “Boş 
Zaman Yönetimi Ölçeği (BZYÖ)” kullanılmıştır. Tüm ölçüm araçlarında, beş 
maddeli Likert tipi (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Ne 
Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4-Katılıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum) soru 
kalıbı kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler, bölüm ayrımı gözetmeksizin, 
olasılıklı olmayan örnekleme türlerinden, kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. 

Alanyazında yapılan çalışmalarda, zaman yönetimi ile akademik başarı 
arasındaki ilişkinin varlığına dikkat çekilmiştir. Ancak zamanın bir alt boyutu 
olarak boş zamanın akademik başarı veya başarısızlığı üzerine herhangi bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple konunun daha iyi anlaşılması ve 
alanyazında bulunan bu boşluğun doldurulması adına çalışmada, üniversite 
öğrencilerinin boş zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki 
ilişki incelenmiş ve “H1: üniversite öğrencilerinin boş zaman yönetimi becerileri 
ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki vardır.” hipotezi test edilmiştir. 

3.GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ANALİZLERİ 

Bu çalışmada kullanılan ölçeğin geçerliliğinin test edilmesi amacıyla, yapı 
(construct) geçerliliği analizi içerisinde değerlendirilen, açıklayıcı (exploratory) 
faktör analizinden yararlanılmıştır. Faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen 
değişkenleri bir araya toplayarak, ölçmeyi az sayıda faktör (boyut) ile açıklamayı 
amaçlayan bir istatistiksel tekniktir (Büyüköztürk, 2011). Bir ölçeğe ait 
geçerliliğin faktör analizi ile belirlenmesi için, o ölçüme ait veri setinin faktör 
analizi yöntemine uygun olması gerekmektedir. Verilerin açıklayıcı faktör 
analizine uygunluğu, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Katsayısı ve Barlett Küresellik 
Testi ile incelenebilir. Faktörleşebilirlik için KMO katsayısının 0,6‟dan büyük 
olması ve Barlett Küresellik Testi analizi kapsamında hesaplanan ki-kare 
istatistiğinin ise anlamlı çıkması beklenmektedir (Büyüköztürk, 2011). Yapılan 


