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2. Katılımcı Profi li

İMO Ankara Şubesi’nin üç ayrı eğitim programına devam eden toplam 
52 meslektaşımızın tamamı anket uygulamasına katılmayı kabul etmiş 
ve sorulara yanıt vermişlerdir. Meslektaşlarımızın mezun oldukları 
okullar itibarı ile dağılımı Tablo 1.’deki gibidir. 22 farklı üniversiteden 
mezun olan katılımcı meslektaşlarımızın okulları, İç Anadolu Bölgesi 
ağırlıklı bulunmaktadır.

Tablo 1. Mezun olunan üniversiteler ve mezun sayıları

Üniversiteler Mezunlar (Frekans)

İstanbul Ün. 1

Sakarya Ün. 1

Anadolu Ün. 2

Erciyes Ün. 1

Dokuz Eylül Ün. 5

Gazi Ün. 6

Gaziantep Ün. 2

Osman Gazi Ün. 8

Orta Doğu Teknik Ün. 6

Kırıkkale Ün. 3

Dumlupınar Ün. 1

Yıldız Teknik Ün. 1

Cumhuriyet Ün. 1

Atılım Ün. 1

İstanbul Teknik Ün. 2

Pamukkale Ün. 1

Kocaeli Ün. 1

Ankara DMMA 2

Niğde Ün. 2

Çukurova Ün. 3

Selçuk Ün. 1

Karadeniz Teknik Ün. 1

Toplam 52

Katılımcılar, 39 bay, 13 bayan olmak üzere 52 kişilik toplamın sırası 
ile %75 ve %25’lik bölümlerini oluşturmaktadırlar. 
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Katılımcıların yaşlarına göre dağılımını gösteren histogram Şekil 1’de 
verilmiştir. Bu verilere göre genç katılımcıların ağırlıkta olduğu bir 
örnekleme düzlemi oluştuğu görülmektedir. Ayrıca orta yaş grubu 
üyelerimizin de mesleki eğitim faaliyetlerine katıldıkları memnuniyetle 
tespit edilmiştir.

Şekil 1. Yaşlara göre dağılım

Kaç yıllık mezun olunduğuna dair sorulara verilen yanıtlardan edinilen 
veriler Şekil 2.’te belirtilmiştir. Buradan, 26-30 yaş grubu mezunların, 
4 yıllık lisans öğrenimlerini birkaç yıl uzatarak tamamladıkları sonucu 
çıkarılabilir.

Şekil 2. Mezuniyet süresine göre dağılım
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Katılımcı üyelerin ne sıklıkta kitap okuduklarına dair veriler Tablo 
2.’de sunulmuştur. Buradan, %44’lük bir grubun yılda birkaç, 
%44’lük bir grubun da ayda bir kitap okuduğu, %12’lik bir grubun 
haftada bir kitap okuduğu, kitap okuma alışkanlığı bulunmayan üye 
olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Tablo 2. Kitap okuma sıklıkları ve yüzdeleri

Kitap okuma sıklığı Frekans Yüzde (%)

Hiç 0 0

Yılda birkaç adet 23 44

Ayda bir 23 44

Haftada bir 6 12

Üyelerin tiyatro, opera, bale, konser, resim-heykel sergisi, şiir 
dinletisi vb. sanatsal etkinliklere katılma sıklıklarına dair veriler Tablo 
3.’te sunulmuştur. Bu konudaki yanıtlar, teknik konuların dışında, 
sanatsal faaliyetlere gösterilen ilgi ve ayrılan zamanın düşük olmadığını 
göstermektedir.

Tablo 3. Sanatsal etkinliklere katılma sıklıkları ve yüzdeleri

Tiyatro, opera, bale, konser, resim-heykel 
sergisi, şiir dinletisi vb. sanatsal etkinliklere 
katılma sıklığı

Frekans Yüzde (%)

Hiç 3 6

Yılda birkaç adet 27 52

Ayda bir 16 31

Haftada bir 4 8

Meslektaşlarımızın televizyon izleme sıklıkları ve bütün içinde 
bu sıklıkların dağılımı Tablo 4.’te verilmiştir. Buradan, çok büyük 
bir oranda günlük televizyon izleme faaliyetinde bulunulduğu 
anlaşılmaktadır.

Tablo 4. Televizyon izleme sıklıkları ve yüzdeleri

Televizyon izleme sıklığı Frekans Yüzde (%)

Hiç 0 0

Haftada birkaç saat 17 33

Günde birkaç saat 32 62

Günde birkaç saatten fazla 2 4
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Çağımızın en önemli iletişim ve bilgi edinme araçlarından biri olan, 
teknolojik okur-yazarlığın bir göstergesi sayılabilecek internet 
kullanımında üyelerin %83’lük bir bölümü, günde birkaç saat yada 
daha fazla uygulama yaptıklarını ifade etmektedirler. Buna ait veriler 
Tablo 5.’te sunulmuştur. (Bu kullanımın hangi oranlarda bilimsel ve 
mesleki bilgilenmeler, yurt ve dünya haberlerine ulaşım vb. konularda 
yoğunlaştığı ise anket kapsamına alınamamıştır).

Tablo 5. İnternet kullanma sıklıkları ve yüzdeleri

İnternet kullanma sıklığı Frekans Yüzde (%)

Hiç 1 2

Haftada birkaç saat 7 13

Günde birkaç saat 27 52

Günde birkaç saatten fazla 16 31




