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Şehir ve iş hayatının getirdiği yorgunluk, stres gibi etmenler, insanların boş zaman ihtiyacını
artırmıştır. İhtiyacın ortaya çıkmasıyla beraber verimli bir şekilde değerlendirilen boş
zamanın hem sosyal hem de psikolojik yönden sağladığı faydaların tespiti ile boş zamanın
nasıl değerlendirilmesi konusu önemli bir hal almıştır. Yerel halkın boş zamanlarında tercih
ettikleri ve etmedikleri etkinliklerin belirlenmesi, yerel yönetimlere ve ilgili kuruluşlara
çalışmalarında ışık tutacaktır. Dolayısıyla son dönemlerde boş zamanların değerlendirilmesi
üzerine yapılan araştırmalar artış göstermektedir. Bu çalışmada, Giresun’da yaşayan yerel
halkın hangi boş zaman etkinliklerine katıldığının ve ne oranda katıldığının tespit edilmesi
amaçlanmaktadır. Çalışmada, Giresun’da yaşayan toplam 407 kişiye anket uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda yaylaya gitmek, tv seyretmek, müzik dinlemek gibi etkinlikler yerel
halk tarafından en fazla tercih edilen etkinlikler olurken, bir diğer sonuca göre demografik
özellikler ile boş zaman etkinliklerine katılım arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.
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The need for leisure time is on the increase because of the weariness and stress which come
with the city and business life. With the emergence of the need to determine the benefits of
leisure time efficiently evaluated both socially and psychologically, the issue of how to
evaluate leisure time has become important. Identifying activities which the local people
prefer or do not during their leisure time will shed light on local governments and related
organizations in their activities. Therefore, recent studies on how to evaluate leisure time
have increased. This study aims to determine whether the local people participate in leisure
time activities and the extent of this participation. The questionnaire was applied to 407
people who live in Giresun. The result of the study shows whilst activities such as going
to the plateau, watching TV and listening to music were the most preferred activities by the
local people, another result determined a correlation between demographic specifications
and participation in free time activities.
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