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MODERNLEŞME DÖNEMİNDE KADIN EĞİTİMİNİN NİTELİĞİNE 
YÖNELİK FARKLI YAKLAŞIMLAR1

DIFFERENT APPROACHES FOR THE QUALITY OF WOMAN  
EDUCATION IN THE MODERNIZATION PERIOD

Şahika KARACA2

Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1 Bu çalışma 07-09 November 2012 World Conference on Educational and Instructional Studies isimli kongrede 
bildirinin genişletilmiş hâlidir.

2 Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Özet: Tanzimat döneminden itibaren modernleşme 
projesinin simgesi hâline gelen kadın ve kadınlığa 
dair meseleler dönemin aydın yazarlarının sıklıkla 
üzerinde durdukları konular arasında yer almıştır. 
Kadınlıkla ilgili meselelerde öncelikle kadının eğitimi 
önemsenmiştir. Ancak kadın eğitimi erkek ve kadın 
aydınların kaleminden farklı şekillerde yansımıştır. 
Bu çalışmada dönemin aydınlarından Namık Ke-
mal, Ahmet Mithat Efendi, Şinasi, Sadık Rıfat Paşa, 
Hüseyin Remzi ile Makbule Leman, Fatma Aliye 
ve Emine Semiye’nin makale ve edebî eserlerinden 
yararlanılarak kadın eğitimi konusundaki farklı fikir-
ler toplumsal cinsiyet ekseninde değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirmeler sonucunda görülmektedir ki 
erkek aydınlar çoğunlukla modern toplum inşasında 
nesnel bir yaklaşımla kadın eğitimini önemserken 
kadın aydınlar öznel bir yaklaşımla özgür bireyler 
olarak toplumsal hayatta kendilerine yer açabilmeyi 
hedeflemişlerdir. Dolayısıyla eğitimde cinsler arası 
farklılıklar kadın yazarların söylemlerinde olumsuz 
bir tutumla sergilenmiştir. Erkek aydınlar ise kadının 
geleneksel rollerini iyileştirici bir yaklaşımla kadın 
eğitimini önemsemişlerdir.

Anahtar kelimeler: Modernleşme Dönemi, Kadın 
Eğitimi, Öznel ve Nesnel Kadın Kimliği.

Abstract: “Woman” and issues related with women, 
which were symbols of the modernization project 
starting from Reorganization Period, were mentioned 
frequently among the topics to be considered in the 
works of intellectual authors of the term. Among the 
issues related with women, education was primarily 
focused. However, education of women was reflected 
differently in the works of male and female authors. In 
this study, different ideas on woman education were 
analyzed from a social gender point of view via the 
articles and literary works of Namık Kemal, Ahmet 
Mithat Efendi, Şinasi, Sadık Rıfat Pasa, Hüseyin 
Remzi with Makbule Leman, Fatma Aliye and Emine 
Semiye. As a result of this analysis, it was seen that 
while male authors considered women education 
objectively as building blocks of society, from a 
subjective point of view, female intellectuals aimed 
to earn a place in the social life as free individuals. 
Therefore, gender difference in education is set forth in 
a negative attitude in the works of female authors. On 
the other hand, male intellectuals considered woman 
education with a reformative attitude for traditional 
roles of woman. 

Keywords: Modernization Period, Woman Educa-
tion, Subjective and Objective Woman Identity.
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GİRİŞ:

Tanzimat’ın ilanıyla birlikte hızlanan mo-
dernleşme çabalarında kadın ve kadınlıkla 
ilgili meseleler toplumsal dinamiklerin değiş-
mesinde odak noktası olmuştur. Bu dönemden 
itibaren kadın modernleşmenin simgesi hali-
ne gelmiş ve Batı’ya kendimizi kanıtlamanın 
yollarından olmuştur. Bu sebeple dönem içe-
risinde modern hayatın gerekliliklerine uyum 
sağlayabilmesi için öncelikle kadının eğitimi 
üzerinde durulmuştur. Namık Kemal, Şina-
si, Şemsettin Sami gibi Tanzimat döneminin 
aydın yazarları yazdıklarıyla kadın eğitimini 
gündeme taşımışlardır. Tanzimat dönemin-
de modernleşmenin simgesi hâline gelen 
kadının eğitimi meselesinde amaç, Osmanlı 
toplum yapısı içerisinde kadının üstlendiği 
rolleri iyileştirmek ve geliştirmektir. Bu dö-
nemde kadın eğitimi konusunda Batıcılar ve 
gelenekçiler olmak üzere iki farklı anlayış söz 
konusudur. Her iki anlayışta da öncelikle ka-
dının iyi bir anne ve eş olmasının gerekliliği 
üzerinde durulur: “Erkek reformcular, kadın-
ların eğitilmesini, her şeyden önce çocukların 
yetiştirilmesi açısından önemli buluyorlar-
dı. Onlara göre, kadınların eğitim görmesi, 
ikinci olarak, sevgiye dayanan bir karı-koca 
ilişkisi ve huzurlu bir aile hayatı için; üçüncü 
olarak da, toplumun ilerlemesine ve refahına 
katkıda bulunacağı için önemliydi.” (Durak-
başa 2002: 97) Tanzimat döneminden itibaren 
erkek reformcular kadın eğitimini öncelikle 
aile ile ilgili hedeflerinden dolayı önemserler. 
Çünkü eğitilen kadın çocuğunu iyi bir şekil-
de yetiştirecek, kocasını mutlu edebilecek ve 
böylece ailenin koca ve çocuklar üzerinden 

sağlanan refahıyla toplumun ilerlemesine kat-
kıda bulunmuş olacaktır. 

Tanzimat döneminde eğitim amacıyla Batıya 
gönderilen erkekler döndüklerinde, hayatla-
rında kendilerini anlayabilecek kadını iste-
mişlerdir. Bunun için de kadının erkeğine ya-
kın bir eğitim seviyesine ulaşması Tanzimat 
dönemi aydınlarının başlıca sorunlarından 
olmuştur. Bu dönemde Namık Kemal, Ahmet 
Mithat Efendi, Şemsettin Sami gibi aydın-
lar da kadınların eğitimini yazdıklarıyla sık 
sık vurgulamışlardır. Yahya Akyüz, Namık 
Kemal’in kadın eğitimine verdiği önemi şöy-
le açıklar: “Namık Kemal’e göre, çocukların 
eğitimsiz kalmalarında ya da kötü yetişmele-
rinde cahil annelerin de önemli bir sorumlulu-
ğu vardır. Ona göre, cahil kalmış anne, çocuk-
larını da cahil bırakır. Ayrıca, cahil kadınlar 
ahlâk dışı yollara daha kolayca sapmakta ve 
bunu gören erkekler evlilikten soğumakta, 
nüfus azalmaktadır. Bu nedenle kızların ve 
kadınların uygun bir eğitim görmeleri gerekir. 
Onların eğitimi, Osmanlı toplumunun ilerle-
mesi ve mutlu olması için şarttır.”1 Namık 
Kemal, “Maarif” isimli makalesinde gelişmiş 
Batı ülkelerinde kadınların erkekler gibi eği-
tim gördüklerini, buralarda çok değerli kadın 
yazarlar yetiştiğini belirtir. Makalesinin de-
vamında 18 yaşında öyle kız öğretmenlerin 
felsefe ve matematiğin inceliklerine hâkim 
olduklarını ve onların önünde aksakallı ho-
caların kitaplarını açarak bilgi öğrenmeye 
çalıştıklarını anlatarak, Batının gelişmiş ül-

1 Yahya Akyüz, “ Osmanlı Son Döneminde Kızların 
Eğitimi ve Öğretmen Faika Ünlüer’in Yetişmesi ve 
Meslek Hayatı”, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/
dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/143/1.htm
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kelerinde kadınların eğitim yoluyla ulaştıkları 
durumu şöyle açıklar: “Öyle ülkeler vardır ki, 
öğretmenlerinin yarısından çoğu kadın, daha 
doğrusu yirmi beş yaşına varmamış kızlardır. 
Cumhurbaşkanları, bakanlar, generaller, me-
murlar, bilginler, yazarların pek çoğu eşlerini 
bu kızlardan seçerler.” (Namık Kemal 1289)

Namık Kemal’e göre: “Kadınların cahilliği, 
ailenin ve giderek ulusun çöküşünün nedenle-
rinden biridir.” (Caporal 1999: 59) “Terbiye-i 
Nisvan Hakkında Bir Layiha” isimli makale-
sinde de kadınların çalışma hayatından uzak 
tutulduğunu ve kadınlara haz nesnesi olarak 
bakıldığını, kadınların çocuk doğurmaktan 
başka topluma bir faydası olmadığını, hâlbuki 
kadınların da erkekler gibi toplumun bir üye-
si olduğunu ancak toplumun ilerlemesi için 
kadınların hiçbir gayret sarf etmediklerini be-
lirtir. Namık Kemal kadınlığın bu durumunu 
eğitimsizlikle açıklar. Çocukların iyi yetişti-
rilmesi ve milletin saadeti için kadınların eği-
tilmesinin gerektiğini söyler. “Nüfus’ isimli 
makalesinde de iyi yetişmiş kadınların iyi ço-
cuklar yetiştirebileceğini ve böylece Osman-
lı devletinin çağdaş medeniyetler seviyesine 
çıkabileceğini belirtir. (Namık Kemal 1288a: 
1-3) Namık Kemal, “Bizde Ahlâkın Hali” 
isimli makalesinde de toplum ahlâkının kötü-
leşmesinden eğitimcileri ve anneleri sorumlu 
tutar. Ona göre eğitimsiz kadınlar çocukları-
nın terbiyesinde başarısız olacaklar hatta ken-
dileri de ahlâken yanlış yollara sapabilecek-
lerdir. (Namık Kemal 1290: 1) Namık Kemal 
“Aile” isimli makalesinde ise kız çocuklarının 
iyi yetiştirilmemesi durumunda ilerde kendi 
çocuklarını da eğitemeyeceklerini ve ülkenin 
sosyal durumunda bozulma ve kültür seviye-

sinde düşüş olacağını ifade eder. (Namık Ke-
mal 1288b) Görüldüğü üzere Namık Kemal 
kadının öznel kimliğini geliştirecek bir eğitim 
yerine aile ve toplumun refahı için kadınların 
eğitilmesini önerir.

Tanzimat döneminin önemli isimlerinden 
Ahmet Mithat Efendi de kızların eğitimi so-
rununu ısrarla gündeme getiren yazarlarımız-
dandır. İlk feministlerimizden olan Ahmet 
Mithat eğitimde kızlarla erkeklere eşitlikçi 
bir yaklaşımın benimsenmesini ister. “Bir 
kız her ne olursa olmalı, talim ve terbiyesi-
ni ikmâl etmiş bulunmalı. ‘Bizde kızların ta-
lim ve terbiyesine lüzum yoktur’ demek için 
‘Bizde erkeklerin talim ve terbiyesine lüzum 
yoktur’ diyebilmek cesaretini peyda etmeli-
dir. Ama kızların terbiyesine o kadar lüzum 
olmadığı dâvâ edilebilecekmiş. Terbiye ve 
talimin o kadarı bu kadarı olamaz. Nisvan 
dahi cemiyet içinde yaşadıkları medeniyet-i 
insâniyenin âzâsından tanındıkça erkeklerin 
talim ve terbiyeye ne kadar ihtiyaçları var-
sa kadınların da o kadar ihtiyaçları vardır.” 
(Kafadar 1997: 179) Görüldüğü üzere Ahmet 
Mithat kadın-erkek eğitiminde tamamıyla 
eşitlikçi bir yaklaşım içindedir. O sadece ma-
kalelerinde değil romanlarında da kadın eği-
timi meselesini vurgular. Felsefe-i Zenan ve 
Diplomalı Kız’da kadınların da erkeklerle eşit 
haklara sahip olması gerektiğini ifade etmiş-
tir. Ahmet Mithat’a göre kızların iyi bir evli-
lik yapmaları alacakları eğitimle de doğrudan 
ilişkilidir.  “Çünkü, evlilikte saadet için sevgi 
yeterli değildir; kadının aile sorumluluğunu 
da bilmesi gerekmektedir.” (Kurnaz 1997: 60) 
Ahmet Mithat kız-erkek eğitiminde eşitlikçi 
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bir yaklaşım benimserken kadının aile sorum-
luluğunu yüklenebilmesini hedeflemektedir.

Şemsettin Sami de Tanzimat döneminin ge-
nel eğilimine uygun olarak kadının eğitiminin 
aile oluştururken iyi eş ve iyi anne görevini 
yerine getirmekteki önemini sık sık dile geti-
rir. Şemsettin Sami Kadınlar isimli risalesin-
de kadının aile oluşturmaktaki işlevi üzerin-
de durur. Toplumun en küçük yapıtaşı olma 
özelliğine sahip olan ailenin oluşmasında ka-
dının önemi üzerinde duran yazar, kadını ai-
lenin temel direği olarak nitelendirir. Ailenin 
oluşturulmasında aslî unsurun kadın olduğu-
nu belirten Şemsettin Sami ailenin merkezine 
koyduğu kadını güneşe, güneşin çevresinde 
dönen gezegenleri ise ailenin diğer fertlerine 
benzetir. (Şemsettin Sami 1879: 19-20)  Şem-
settin Sami daha da ileri giderek “Aile demek 
kadın demektir” der ve insan topluluklarının 
mutluluğunun ailenin mutluluğuna, bunun da 
kadınların eğitilmesine bağlı olduğunu belir-
tir hatta toplumun saadeti için gerekli olan ka-
dının eğitiminin uygarlaşma ve ilerleme için 
de gerekli olduğunu düşünür. 

Şemsettin Sami’nin kadınların eğitimi mese-
lesinde üzerinde durduğu bir diğer mesele ise 
iyi eş olma vazifesidir. “Cemiyet-i beşeriye-
nin saadeti kadınların terbiyesine mütevak-
kıftır; o halde temeddün ve terakkinin birinci 
dersi kadınların terbiyesi olmak iktiza eder. 
Terakki ve medeniyetin illet-i gaiyesi insan-
ların rahat ve sühuletle ve mes’ut ve bahtiyar 
olarak yaşayabilmesinden ibarettir; hâlbuki 
bir adam ne kadar âlim, ne kadar zengin, ne 
kadar muteber farz olunsa, cahile ve terbi-
yesiz bir zevcesi olduğu halde, mes’ut ola-

bilir mi? Aradığı saadeti, ailesi içinde bula-
mazsa, ailesi haricinde bulabilmesi mümkün 
müdür?”(Şemsettin Sami 1879: 21) Ona göre 
bir erkek ne kadar bilgili, zengin ve itibarlı ol-
sun eğitimsiz bir eşi olduğunda mutlu olamaz.

Şemsettin Sami’nin kadınların eğitiminin 
önemi konusunda vurguladığı diğer iki sebep 
ise kadınlar nüfusun yarısını oluşturduğu ve 
annelik vasfı nedeniyle de toplumun diğer 
yarısını da terbiye ettikleri için tüm toplu-
mun eğitilmesi rolünü yüklenirler. Böylece 
kadınların eğitilmesiyle tüm toplum eğitilmiş 
olacaktır. İkinci sebep ise bir erkeğin aldığı 
eğitim bir tek kendi işine yarayacak ancak 
bir kadının aldığı terbiyenin çocuğundan hiz-
metçisine kadar tüm ev halkını etkileyecektir. 
(Şemsettin Sami1879: 22) 

Tanzimat döneminin devlet adamlarından 
Sadık Rıfat Paşa da kadın eğitimi üzerinde 
durmuştur. Müntehebât-ı Âsâr isimli eserinde 
“Ahlâk Risalesinin Zeyli” bölümünde özel-
likle kız çocuklarının doğduğu andan itibaren 
yetişkinliğe kadar olan sürecinde iyi bir eği-
tim almaları gerektiğini, kızların annelik vasfı 
nedeniyle çocuklarını dinî ve ahlaki vasıflara 
uygun olarak yetiştirerek topluma büyük bir 
hizmet etmiş olacaklarını söyler. (Rıfat Paşa 
1293: 18)

Tanzimat döneminin önemli isimlerinden Dr. 
Hüseyin Remzi de Mir’atü’l Beyt isimli ese-
rinde kadınların annelik vasfı üzerinde dura-
rak iyi eğitimli annenin çocuklarını da iyi bir 
terbiye ile yetiştireceğini ifade eder. Anne-
sinden iyi eğitim almış çocuk da ilerde kendi 
çocuklarını iyi yetiştirebilecektir. Dolayısıyla 
annenin eğitimli olması toplumun geleceği 
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için çok önemlidir. Bu sebeple Dr. Hüseyin 
Remzi kız okullarının eğitim programını da 
eleştirerek kız çocuklarına verilecek eğitimin 
iyi anne, iyi eş ve iyi ev kadını olmayı sağla-
yacak özelliklere sahip olmasını ister. (Batis-
lam 2002: 164-168).

PEKİ KADINLAR NE İSTİYOR?

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kadın 
eğitiminin önem kazanmasıyla ev içi ya da 
örgün eğitim kurumlarında eğitim alan kadın-
lar, artık yazdıkları ve yaptıklarıyla toplumsal 
hayatın içinde görünür olma çabası içerisine 
girmişler ve başarılı da olmuşlardır. Ancak 
kadınlar kendilerine verilen eğitimin niteli-
ğinden rahatsızlıklarını sık sık dile getirmeye 
başlamışlardır. Çünkü erkek aydınlar kadının 
öznel kimliğini ortaya koyacağı bir anlayış 
yerine geleneksel kadınlık rollerini devam 
ettiren, kadın bedeninin nesnelleştirildiği bir 
anlayışla kadın eğitimini desteklemektey-
diler. Bu sebeple eğitimle aydınlanmış Fat-
ma Aliye, Emine Semiye, Halide Edip gibi 
Osmanlı’nın öncü kadınları hem edebî eserle-
ri, hem makaleleri, hem de zaman zaman ka-
dınlara yönelik düzenledikleri konferanslarda 
geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini daha 
da perçinleyen kadın eğitimine yönelik fikir-
leri sık sık eleştirmişlerdir. 

İlk kadın yazarlarımızdan Makbule Leman 
Hanım kadın eğitimiyle ilgili düşüncelerini 
Hanımlara Mahsus Gazete’de yazdığı maka-
leleri ve edebî eserlerinde dile getirmiştir. O, 
kadını ‘mâder-i insaniyet’, ‘refika-i hayat’, 
‘mürebbiye-i beşer’ olarak tanımlamış ve top-
lumun yükselmesini kadınların yükselmesine 
bağlamıştı. Kadınların okumasının kadınlıkla 

ilgili ev işi, annelik gibi işleri engellemeyece-
ğini çeşitli yazılarında dile getiren Makbule 
Leman, eğitimli bir kadının günde 5-6 saat 
okuyup yazmaya vakit ayırabileceğini geri 
kalan zamanında ev işlerini ve annelikle il-
gili sorumluluklarını yerine getirebileceğini 
söyler. Ma’kes-i Hayâl isimli edebî eserin-
de “Tashih”, “Neşv ü Nemâ” ve “İmtihan” 
isimli hikâyelerinde kadın eğitimi meselesi 
üzerinde durmuş. Yine “Hüsn-i Muamele” 
isimli hikâyesinde de eğitim hakkı engellenen 
Nezahat isimli genç kızın yaşadıklarını an-
latmıştır. (Uğurcan 1991: 338-339) Makbu-
le Leman kadınların eğitimini yazdıklarıyla 
dile getirir. Ancak eğitim hakkının kadınlara 
verilmeyeceği ya da verildiği kadarının da 
geri alınacağı kaygısıyla kadının geleneksel 
toplum yapısı içerisindeki sorumluluklarını 
yerine getireceğine dair söz verir gibidir. Bu 
durum geleneksel toplum yapısından modern 
toplum yapısına geçiş sürecinde bireysel kim-
liği kazanmak için ılımlı bir yaklaşım olarak 
değerlendirilebilir. Ancak Makbule Leman’ın 
bu tavrına karşılık Emine Semiye kadınlıkla 
ilgili meselelrde daha keskin bir tavır içerisin-
dedir.

Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı yazar, öğretmen, 
siyasetçi bir kimlikle Osmanlı kadın hareketi 
içerisinde öncü bir kadın olan Emine Semi-
ye kadınların hak ettiği yere ulaşabilmesi için 
öncelikle iyi bir eğitim alarak cehaletten kur-
tulmaları gereğinin üzerinde durur. Emine Se-
miye dönem içerisinde kadın eğitimine hâkim 
olan “iyi anne, iyi eş” anlayışından farklı bir 
yaklaşım benimser. O kadın eğitimini gele-
neksel anlayıştan farklı bir düşünüşle hak ve 
eşitliklerin sağlanması noktasında önemser. 
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Kadın eğitimle cehalet örtüsünü üzerinden 
atacak ve yüzyıllardır devam eden ataerkil 
sistemin işleyişine boyun eğmeyecektir. Emi-
ne Semiye Hanım kadınlara verilen eğitiminin 
niteliğinden rahatsızdır. Onun için kadınların 
eğitimi önemli olmakla birlikte bu eğitimin 
içeriği piyano çalmak, Fransızca konuşmak 
ya da Avrupalı kadınlar gibi giyinmeyi öğren-
mek olmamalıdır. O böyle bir eğitimin çoğu 
kadın için ancak bir gösteriş vasıtası olduğuna 
ve hemcinslerine hiçbir faydası dokunmadığı-
na inanır. “Ah o zamanlar, Fransız muallime-
miz bile mevkiini kaybetmemek korkusuyla 
bize tarihin yalnız Fransa kısmını okutuyor, 
‘liberte’ kelimesini erkeklere mahsus bir me-
sele gibi tarif ediyordu. Köller’in romanları, 
Lamartin’nin eşarı, Victor Hugo’nun bazı 
müntehabatı… İşte Türk kızlarının itina-yı 
tahsilleri! (Emine Semiye ty: 54)

Emine Semiye Meşrutiyet’in ilanından sonra 
da kadınların eğitimine önem verilmediğini 
“Terakkiyat-ı Nisvaniyeyi Kimden Bekle-
yelim?” adlı makalesinde sitemkâr bir dille 
şöyle anlatır: “-Evet hanım kızım, devr-i is-
tabdatta olduğu gibi ilan-ı hürriyetten son-
ra da ricalimiz bizi hiç düşünmedi! Kadın 
tezyinat-ı beytiyelerini ikmal eden süslü bir 
kukla olmak itibarıyla müstakbel zevce ve-
yahut valide olan benat-ı İslamiyenin saz 
öğrenmesi, resim yapması kuklalıklarını yal-
dızlayacağından ebeveyn biraz bunda himmet 
gösteriyorlar ve insanlara hakiki meziyet bah-
şeden ulûm-ı ciddiye talimine (kız oldukları 
için!) lüzum görmüyorlardı…” (Emine Se-
miye 1325: 734).  Emine Semiye kadınların 
toplumsal hayat içerisinde aktif hale gelebile-
ceği bir eğitim taraftarıdır. Kadınların edilgen 

kimliğini daha da perçinleyecek, adeta kadını 
kukla haline getirecek eğitim anlayışına kar-
şıdır. Bunun yerine kadınlar da tıpkı erkekler 
gibi özne konumuna yükselebilecekleri fennî 
ilimleri öğrenmelidirler.

Emine Semiye’nin üzerinde ısrarla durduğu 
konu, toplumsal yapının içinde kadınların 
eğitiminin erkeklerin eğitiminden çok daha 
önemli olduğudur. Çünkü erkekleri yetişti-
renler de kadınlardır. Aslında bu görüş sade-
ce yazara ait değildir. Hemen hemen bütün 
Tanzimat dönemi aydınları tarafından kabul 
görür, paylaşılır. Hem eğitilmiş erkeğin top-
lumdaki karşılığı olarak hem de eğitilecek 
çocukların ilk öğretmenleri olarak kadınların 
eğitimi toplum mutluluğunun önemli bir şar-
tıdır. Dolayısıyla kadınların eğitimleri toplu-
mun hatta bütün insanlığın istikbaldeki huzu-
runu da hazırlamaktadır. Toplumda kadınların 
eğitimine gösterilen direnci de yorumlayan 
Emine Semiye, kadınların eğitilmelerinin er-
keklerin ataerkil düzen içerisindeki konum-
larını sarsacağı endişesine yol açtığı sonucu-
na varır: “Ey nisvan-ı İslam!.. Ey muhterem 
hemşirelerim! Çünkü kadınlar erkeklerden 
keskin olan zekâları sayesinde iyi okurlarsa 
çok öğrenecekler. Rabbimiz Teala’nın verdi-
ği ve peygamberimiz efendimiz hazretlerinin 
(…) buyurduğu imtiyazlara akılları da erecek, 
ticarete, sanata süluk ederek nafakalarını ka-
zanacaklar, sonra erkeklerin başlarına indir-
mek istedikleri maddi ve manevi darbelere 
artık boyun eğmeyecekler!” (Emine Semiye 
1909b: 2) Kadınlar iyi bir eğitimle yetiştirilir-
lerse daha çok öğrenecek, İslamiyet’in kadına 
verdiği hakların farkına vararak onları kullan-
maya başlayacak, para kazanarak hayatlarını 
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kendi başlarına sürdürmeye başlayacak ve 
maddi-manevi anlamda erkeklere ihtiyaçları 
kalmadığından onların baskılarına boyun eğ-
mekten de kurtulacaklardır. İşte bu sonuç top-
lumsal yapının ciddi ve büyük bir değişikliğe 
uğraması demektir. Bu sonuç, rahatlarının ka-
çacağını düşünen kadınların bir kısmını ama 
özellikle erkekleri korkutmaktadır. Fakat bu 
korkuyla gösterilen direnç, beraberinde çok 
daha büyük problemleri getirecektir. Çünkü 
kadınlar aynı zamanda erkekleri de yetiştir-
mektedirler:

“Fakat ey rical-i İslam! Siz de şurasını dü-
şününüz ki erkekleri yetiştiren kadınlardır. 
İnsal-i atiyemiz sıska vücutlu, koca kafalı ve 
o kafa üstünde el kadar nazar boncuklu ço-
cuklardan mı teşekkül etse iyidir, yoksa neza-
feti ve tedavi-i iptidaiyi öğrenerek mükemmel 
mekteplerden çıkmış fikirli validelerin ağuş-ı 
dikkatinde perverişyap olmuş gürbüz çocuk, 
zeki ve terbiye nazarlığıyla müzeyyen yavru-
lardan mı?” (Emine Semiye 1909b: 2)

Emine Semiye’nin romanlarında da kadının 
eğitimi, üzerinde önemle durulan konudur. 
Bunun için de onun kadınları genellikle eği-
timlidirler. Örneğin Bikes’teki kadınlar, eği-
timlidirler ya da eğitimi kabul ederler. Bir 
yamağın kızı olan Gülşen, Müstakim Bey’le 
evlendikten kısa bir süre sonra okuma yazma 
öğrenir ve içine girdiği yeni çevrenin kül-
tür düzeyine on yılda uyum sağlar. Roman-
da Bikes’in de eğitimli olduğu sık sık kitap 
okumasından anlaşılmaktadır. Racih’in halası 
Şahide Hanım ve kızı Cevahir de iyi eğitim 
almış kadınlardır. 

Şahide Hanım ve Cevahir, babalarının deste-
ğiyle dönemin şartları gereğince evde eğitim 
alarak yetişmiş kadınlardır. Bikes’teki diğer 
eğitimli kadın, Rüsuhi Bey’in kızı Natıka’dır. 
Rüsuhi Bey büyük kızı Reside’nin de okuma-
sını ister, ancak o ev işlerine yönelerek oku-
maya heves etmez. Küçük kız Natıka ise ab-
lasının tersine okumak ister. 

Bikes’teki eğitimli bir diğer kadın, Yunus 
Bey’in kızı Teveccüh’tür. Teveccüh beşik 
kertmesi olduğu Muti Bey’e layık bir eş ola-
bilmek için eğitimine devam eder. Yunus Bey 
Müstakim Bey’e yazdığı bir mektupta şunları 
söyler: “İstanbul’a gelip seni göreli tamam on 
iki sene oldu. Oğlunu ve kızını da al gel. Şu 
kaç senelik nişanlıları artık karıştıralım. Te-
veccüh gittikçe güzelleşiyor. Muti’ye zevce 
olmaya kesb-i liyakat için okumaya da iştiha 
ile çalışıyor!” (Emine Semiye 1897: 5-6)

Muallime’de romanın başlığından da anlaşı-
lacağı gibi kadınların eğitimi özellikle vurgu-
lanan bir konudur. Öncelikle Kevser babası 
Murtaza Efendi’den çok iyi bir eğitim alarak 
yetişir. Daha sonra Kevser’in kızı Bihbude de 
kendi babası Molla İdris’ten Arapça ve Farsça 
dersleri alır. Macit Bey’in konağına geldikten 
sonra da çocukların Fransızca ve piyano öğret-
meninden dersler alarak kendini geliştirmeye 
devam eder. Bihbude’nin hem Doğu hem de 
Batı kültürüne uygun eğitim alması yazarın 
sentezci yaklaşımını göstermektedir. Hatta 
Mahsul Bey ve ailesi Bihbude’nin Fransızca 
ve piyano bilmesine, kızları Refah’ın yabancı 
öğretmenlerden ders almasına gerek kalmadı-
ğı için çok sevinirler.
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Muallime’de Mahsul Bey eğitimi olmayan 
Saadet’le evlendiğinde ilk iş olarak ona öğret-
men tutar. Macit Bey de karısıyla evlendiğin-
de benzeri bir tutum sergiler. Ama o Mahsul 
Bey kadar şanslı değildir. Çünkü karısı kendi-
sini geliştirmeye hevesli değildir. Mahsul Bey 
karısının eğitimi gibi kızının eğitimine de 
önem verir ve bunun için elinden geleni ya-
par. Muallime’de bahçıvanın kızı da Refah’la 
birlikte Fransızca’yı ve piyano çalmayı öğ-
renmek isterse de babası buna izin vermez.

Ahmet Cevdet Paşa’nın Emine Semiye’den 
iki yaş büyük diğer kızı Fatma Aliye de kız 
kardeşi gibi kadınların eğitimi konusunda 
Avrupa’nın şekli özelliklerini benimseyen 
anlayışı reddeder. O kadınların eğitiminde 
babasının da tesiriyle İslamcı ve gelenekçi 
bir anlayışı benimser. Bu sebeple de Emine 
Semiye’den farklı olarak kadınların eğitimi 
konusundaki önerisi Fransız tarihi öğrenmek 
yerine kendi köklerimize dönerek İslami kay-
naklara yönelmektir. “Kızcağızlar Fransız ta-
rihini mükemmel biliyor da tarih-i İslam’dan 
bi-haber! Avrupa kahramanını ve meşahirini 
hep bellemişler de meşahir-i İslamiyanın ve 
şan-ı Osmanîye şan katan bunca bahadıran-ı 
Osmaniyanın isimlerini bile işitmemişler. 
Jan Dark’ın, Madam Steal’ın ve Madam 
Sevinye’nin Jorc San’ın tercüme-i halleri-
ni ezberlemişler de nisvan-ı İslam’dan nice 
meşâ’ir geldiğinden haberleri bile yok!” (Fat-
ma Aliye 1311: 2).  Fatma Aliye bir Osmanlı 
kızının İngiliz, Fransız ya da Alman terbiye-
siyle yetişmesini hoş görmez. Bize yakışanın 
Türklük ve Osmanlılık terbiyesiyle kızları-
mızı yetiştirmek olduğunu söyler: “Bizde 
ise Fransız muallimesi ile terbiye edilen kıza 

Fransız terbiyesi veriliyor. İngiliz muallime-
sinden tedris edilen kıza İngiliz terbiyesi ve-
riliyor. Alman veya sair muallimeler ile ter-
biye edilenler de o terbiyeyi alıyor. Suret-i 
terbiyedeki bu tenevvu ve karışıklık nisvan-ı 
Osmaniye için hoş görülemez. Bu suretle 
Türklük ve Osmanlılık terbiyesi nerede kalı-
yor? Evet her halkın kendi ahlak ve âdâtına 
ve ahvaline münasip bir terbiyesi de halan ve 
tab’an bize yakışan bir terbiye değil midir?” 
(Fatma Aliye 1311: 2) Görüldüğü üzere Fat-
ma Aliye’nin önerisi yerli kalarak modernleş-
mektir. O kadına verilen eğitimin niteliğinden 
rahatsızdır ve bu rahatsızlığını bir konferan-
sında şöyle ifade eder: “Kadınlarımızın da 
talim ve tedrisine lüzum kati’ görüldü. Lakin 
bu suret-i tedris ekseri bir süs ve ziynet ha-
linde oldu. Tahsile başlayan erkeklerin artık 
cahil zevceler istemeyeceği düşünülerek gelin 
olacak kızları süslemek makamında dersler 
gösterildi.” (Fatma Aliye 1311: 2)  Batılılaş-
ma döneminde kadının eğitimi meselesi çok 
önemsenmekle birlikte bu eğitimin niteliği 
yanlış anlaşılmıştır. Kadının düşünce dünya-
sını geliştirmek yerine dış görüntüsünü Av-
rupalı hemcinslerine benzetmeye çalışan bir 
eğitim anlayışı benimsenmiştir. Bu dönemin 
Avrupalılaşmayı henüz fikri anlamda değil de 
şekli anlamda kabul eden anlayışından kay-
naklanmaktadır. Fatma Aliye de kadının fikir 
dünyasını zenginleştirecek eğitim yerine dış 
görüntüsünü Avrupalı kadın kimliğine dönüş-
türmeye çalışan eğitim anlayışını eleştirir. 

Fatma Aliye konferansında kadınlara verile-
cek nitelikli eğitim konusundaki düşüncele-
rini ise Batılı kadın örneği üzerinden ifade 
eder: “Avrupa, Amerika madamları şimdi 
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başka şeylerde temeyyüze, rağbet kazanma-
ya çalışıyorlar. İlim ve fünunla hem nev’ine 
muavenet, insaniyete hizmetle şan alıyor-
lar. Onlara edilen rağbet ve gösterilen asar-ı 
tazim, kıymetleri yalnız süsten ibaret olan 
kadınlara gösterilmiyor. O âlime ve fazılala-
rın bulunduğu yerlerde diğerlerinin yüzüne 
bakılmıyor. Herkes o zekâlara o dehalara o 
mürüvvetkârlara ehemmiyet veriyor. Öteki-
ler seviliyor. Bunlar tazim görüyor. Öbürleri 
hodgamane bir muhabbetle seviliyor! Erkek-
ler kendi keyifleri, zevkleri için bu erkekle-
rin kendilerini ve kendi keyiflerini sevmeleri 
demektir. Bunları ise ilmi sever gibi, fazileti 
sever gibi seviyorlar. Bunlar vatan ve millete 
medeniyet ve insaniyete olan hizmetlerinden 
dolayı vatanın semere-i mübahati, milletin 
medarı iftiharı, medeniyetin kemalatı, insa-
niyetin şerefi gibi seviliyorlar. Bu bitmez, tü-
kenmez, geçmez en kıymetdar ve en vefakâr 
bir muhabbettir.”2 Fatma Aliye bu sözleriyle 
eğitimle donanmış kadınlara duyulan sevgi-
nin niteliğini vurgular. O cahil-eğitimli kadın 
ikileminden cinsi ve ulvi aşk ikilemine gider. 
Erkek, cahil kadına kendi cinsî hazlarını do-
yurmak için bencilce bir tavırla yaklaşmakta 
ve cahil kadını doyuma ulaşmak için bir zevk 
nesnesi olarak görmektedir. Ancak bu durum 
kadının eğitimle çeşitli donanımlar kazanma-
sından sonra değişecek ve kadın cinsel bir haz 
nesnesi olmak yerine ulvî bir sevgiyle sevile-
cektir. 

Fatma Aliye kadınların eğitimi meselesine 
çeşitli makaleleri ve kadınlara verdiği kon-
feransların yanı sıra romanlarında da değinir. 

2  Taksim Atatürk Kitaplığı, Fatma Aliye Ha-
nım Evrakı: 9/1 Nolu belge.

Onun kadın kahramanları devre de uygun 
olarak eğitimli genç kızlardır. Muhadarat’ta 
Fazıla iyi derecede Fransızca bilir. Fatma Ali-
ye Udi ve Refet’te kadınlarını para kazanacak 
özelliklerle donatır. Burada Refet çok dikkat 
çekicidir. Bütün imkânsız hayat şartlarına 
rağmen öğretmenlik eğitimini tamamlaması 
iyi bir örnektir. Udi’de ise Bedia babasından 
müzik eğitimi almış ve babası ve ağbeysi ve-
fat ettiğinde ud dersi vererek hayatını devam 
ettirmiştir. Levayıh-ı Hayat’ın kahramanların-
dan Vedat da kendisini edip ve sanatkâr ola-
rak yetiştirir.

SONUÇ:

Modernleşme döneminde kadın eğitiminin 
niteliğiyle ilgili farklı yaklaşımlar mevcut-
tur. Bu dönemde kadın eğitiminde izlenecek 
yolun erkek ve kadın aydınların kaleminden 
farklı yansımaları dikkat çekicidir. Bu durum 
geleneksel hayattan modern hayata geçiş sü-
recinin toplumsal cinsiyet rollerine etkisiyle 
doğrudan ilgilidir. Osmanlı geleneksel yapı-
sı içerisinde kadına biçilen iyi anne ve iyi eş 
rolü modern hayata geçiş sürecinde de erkek 
reformcular tarafından devam ettirilmek is-
tenmiştir. Kadın ve kadınlıkla ilgili meseleler 
modernleşmenin göstergesi olarak irdelenmiş 
ancak meselelere kalıcı çözümler üretileme-
miştir. Bu sebeple kadın eğitimi de aile ve 
toplumun inşasındaki önemine göre çözüm-
lenmeye çalışılmıştır.

Modernleşme projesinde kadın eğitimi toplu-
mun refahı ve daha ileriki süreçte ise ulusun 
inşası amacıyla erkek aydınların öncelikli ko-
nuları arasında yer almıştır. Kadınların top-
lumsal dönüşümün özneleri olarak iyi anne ve 
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iyi eş sorumluluğu iyi eğitilmelerini berabe-
rinde getirir. Böylece eğitilen kadın toplumsal 
iç dinamiklerin gelenekselden moderne geçiş 
sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır. Bu se-
beple kadın eğitiminde hedefler kadınların 
özgür kimlikler olarak toplumsal hayat içe-
risinde yer almasını sağlamaz. Sadece kadın 
modernleşme çabası içerisindeki toplumun 
sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesin-
de nesnel bir unsur olarak görülür. Dönemin 
erkek aydınlarının bu görüşlerine ise fikrî ve 
edebî sahada görünmeye başlayan aydın ka-
dınlar karşı çıkarlar. Kadınlar geleneksel ha-
yat içerisindeki rollerini daha da perçinleye-
cek bir eğitim anlayışı yerine özgür kimlikler 
olarak toplum içerisinde yer alabilecekleri bir 
eğitimi talep ederler. Kadınlar erkeklere sunu-
lan eğitime eş değer bir eğitimle donanarak 
baba, koca gibi hamileri olmadan hayatlarını 
tek başlarına sürdürebilecek güce ulaşmak 
isterler. Dolayısıyla dönemdeki kadın eğiti-
minde hedefler nitelik olarak kadın ve erkek 
aydınların kaleminden farklı yansır. Kadın-
lar modernleşmeyle birlikte eğitimle özgür 
bireyler olarak bir farkındalık oluşturmaya 
çalışırken erkekler modernleşme projesinde 
toplumu yeniden inşa edebilmek için kadın 
eğitimini hızlandırıcı bir unsur olarak kullan-
mak isterler.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE

THE EFFECT OF GLOBAL WARMING ON CLIMATE CHANGE: IN 
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Özet: Bu çalışma; Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesinde okuyan öğretmen adaylarının, sera etkisinin 
iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisi hakkındaki 
görüşlerinin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada tarama modeli uygulanmıştır. Çalışmanın 
evrenini Atatürk Üniversitesi örneklemini ise aynı Üni-
versitenin Biyoloji, Fizik ve Kimya bölümlerinde eğitim 
alan (N=187) erkek ve kız öğrenciler oluşturmaktadır. 
Uygulamada 3’lü likertten oluşan güvenirliliği sağlanmış 
22 sorulu bir anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen 
veriler SPSS 16 istatistik programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Uygulamadan elde edilen veriler öncelikli 
olarak güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. Güvenirlilik 
analizi Cronbach Alpha değeri ise 0.79’dur. Bu değer 
çalışmanın oldukça yüksek güvenirlilikte olduğunu 
göstermektedir. Yapılan analizde betimsel istatistik, 
t-testi ve ANOVA modeli gibi farklı testler gerçekleş-
tirilmiştir. Uygulama sonucunda biyoloji bölümünde 
okuyan ve çevre eğitimi almış öğretmen adaylarının 
sera etkisi konusunda duyarlı ve bu konuda bilgi sahibi 
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Uygulama sonucunda 
ayrıca araştırmaya katılım sağlayan öğretmen adayla-
rının büyük bir çoğunluğunun ise kavram yanılgısına 
düştüğünü göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Çevre eğitimi, sera etkisi, 
iklim değişikliği, kavram yanılgıları

Abstract: The aim of this study was to investigate 
the effect of global warming on climate change ac-
cording to pre-service teachers’ perspective, studying 
in the Faculty of Education in Ataturk University. 
Population of study was selected from Ataturk Uni-
versity. Sampling of research, composed of males 
and females, is pre-service teachers from (N=187) 
faculty of Education Department of Biology, Physics 
and Chemistry. Reliability of 3-point likert-type scale, 
consisting of 22 items was provided before study. 
This study was made with the survey research mo-
del. The data collected with 3-point likert-type scale. 
Cronbach’s Alpha was found 0,79. This value showed 
that research is reliable. The date was evaluated with 
SPPS 16 packet program.  Descriptive statistics, t-test 
and ANOVA were used for analyzing date. In light 
of the results, it was found that Biology teachers and 
taking environmental education lecture had higher 
knowledge level and more sensitivity than other 
departments about global warming. In addition, the 
result of study indicates that the majority of pre-service 
teachers have misconception about global warming.

Keywords: Environmental education, global war-
ming, climate change, misconception
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1.GİRİŞ

Tarih boyunca süregelen iklim değişiklikleri 
beraberinde birçok ekosistemi etkilemiş ve 
çeşitli değişikliklere neden olmuştur. Özellikle, 
sanayi devriminin ardından toplumların refah 
seviyeleri ve insanların yaşam kalitelerinin artması; 
bununla birlikte hızlı nüfus artışı ve endüstriyel 
anlamdaki gelişmeler insanoğlunun çevresel 
gereksinimlerinin artmasına ve yaşadığı çevreyi 
aşırı bir şekilde tüketmesine neden olmuştur. 
Endüstriyel gelişmeyle birlikte artan fosil yakıt 
kullanımı, arazi kullanım ve yeşil alanların yok 
edilmesi gibi insan etkinlikleri atmosferdeki çeşitli 
sera gazı birikimlerini arttırmıştır. Kontrolsüz bir 
şekilde atmosfere salınan bu gazlar atmosferin 
doğal sera etkisini kuvvetlendirmiş ve bu da 
atmosferin ısı tutma kapasitesini yükseltmiştir. 
(Sevim ve Ünlüönen, 2010; Çelikler ve Aksan, 2011; 
Türkeş ve Deniz, 2010). Çevre kaynaklarının aşırı 
tüketilmesi ve kirletilmesi; atmosferin kirlenmesi, 
kimyasal kazalar, tehlikeli atıkların taşanımı, ozon 
tabakasının incelmesi, doğal kaynakların tükenmesi, 
asit yağmurları, çölleşme, çoraklaşma, kuraklık, 
ormanların yok edilmesi, biyolojik çeşitliliğin 
yok edilmesi, çarpık kentleşme, su ve toprak 
kirliliği gibi çevre problemlerini hissedilebilir hale 
getirmiştir (Kışoğlu ve diğ., 2010a; Baykal ve 
Baykal, 2008). İklimsel değişmelere paralel olarak, 
deniz seviyesindeki yükselme, buzulların erimesi, 
sıcaktaki artış iklim değişikliğinin günümüzde 
yansımalarından bazılarını oluşturmaktadır. Son 
yılda insan aktiviteleri sonucu atmosfere salınan 
çeşitli gazların dünyanın geleceğini tehdit eder 
boyutlara vardığı bilim insanları tarafından 
bilinen bir gerçektir (Liarakou, Athanasiadis ve 
Gavrilakis, 2011; Kılınç, Stanisstreet ve Boyes, 
2008; Yalçın, 2010). Günümüzde iklim değişikliği 

sosyal, ekonomik ve politik alanda hızla etkisini 
göstermeye başlamıştır (Punter ve diğ, 2011). 
Dünyayı tehdit eden bu küresel sorunlar dünyanın 
her yerinde henüz tam anlamıyla yaşanmamış olsa 
da, bunların sonuçları bir takım zincirleme etkilere 
neden olacaktır. Söz konusu etkiler, dünyanın 
farklı bölgelerinde farklı olacaktır. Ancak sonuçları 
küresel boyuta ulaşacaktır. (Alper ve Anbar, 2007; 
Doğan ve Tüzer, 2011; Avcı ve Darçın, 2009). 

Günümüzde çevre sorunlarıyla başa çıkmak için 
ülkeler bütçelerinin bir kısmını bu problemleri 
çözmek için ayırmaktadırlar. Fakat bu çözümün 
en kolay yolunun çevre eğitimi programları ile 
çevre bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesinden 
geçtiği bilinmektedir (Erol ve Gezer, 2006; 66). 
Bu yüzden çevre eğitimi her ülkenin eğitim 
programının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Bu sayede ABD, Avrupa ve ülkemizde küresel 
çevre sorunları ile ilgili bir duyarlılık artışı olduğu 
görülmüştür (Temelli, Kurt ve Kurt, 2011). 

Bu konu ile ilgili yurt içinde ve dışında literatür 
incelendiğinde; küresel ısınma ve iklim değişikliği 
konusunda bireylerin bilgi seviyesi ve görüşlerinin 
incelenmesi, iklim değişikliğinin sebep ve sonuçları, 
küresel ısınma, karbondioksit salınımını azaltma 
ve ozon tabakasının incelmesi gibi çalışmaların 
olduğu öne çıktığı görülmüştür. Bu çalışmalar 
sonucunda öğrencilerin küresel ısınma ve iklim 
değişikliği konusunda zengin bir kavram gelişimine 
ve bilgiye sahip olmadıkları, karbon emisyonlarının 
toplum üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacağını 
anlayamadıkları, sera etkisine neden olan gazlardan 
sadece karbondioksit gazını bildikleri ve bu 
konularda kavram yanılgılarına sahip oldukları 
tespit edilmiştir (Kışoğlu ve diğ., 2010; Temelli, 
Kurt ve Kurt, 2011; Liarakou, Athanasiadis ve 



14

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: I

ID:28

Gavrilakis, 2011; Kılınç, Stanisstreet ve Boyes, 
2008; Shepardson ve diğ., 2009; Andersson ve 
Wallin, 2000; Punter ve diğ, 2011).

Küresel iklim değişikliği 21. yüz yılda insanoğlu 
ve gezegenimizi etkileyen ve geri dönüşümü 
olmayan en önemli çevresel problemlerden 
birisidir. Bu konuda alınacak önlemlerden birisi 
bireylerin bu konuda bilgi seviyesini artırmaktır 
(Sternäng ve Lundholm, 2011; Dalelo, 2011). IEEP 
(1994) verilerine göre bireylerin çevre eğitimini 
en verimli şekilde alabilecekleri öğretim seviyesi 
ortaöğretimdir. Çevre eğitiminin amaçlarına 
ulaşabilmesindeki en önemli faktör ise öğretmendir 
ve doğal olarak ortaöğretim öğretmenleri çevre 
eğitimi verecek şekilde yetiştirilmelidirler (akt, 
Ünal & Dımışkı, 1998; 302).

Bu çalışma, ortaöğretim fen bölümleri öğretmen 
adaylarının sera etkisinin iklim değişikliği üzerindeki 
etkisine ilişkin görüşleri ve kavram yanılgılarını 
tespit etmek amacıyla yapılmıştır.

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır;

1- Öğretmen adaylarının sera etkisinin sebep, etki 
ve muhtemel çözüm yolları konusunda görüşleri 
ve sahip oldukları kavram yanılgıları nelerdir?

2- Bölümlere göre, sera etkisinin sebep, etki ve 
muhtemel çözüm yolları konusunda öğretmen 
adaylarının görüşleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark var mıdır?

3- Cinsiyete göre, sera etkisinin sebep, etki ve 
muhtemel çözüm yolları konusunda öğretmen 
adaylarının görüşleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı fark var mıdır?

4- Çevre eğitimi dersi almalarına göre, sera etkisinin 
sebep, etki ve muhtemel çözüm yolları konusunda 
öğretmen adaylarının görüşleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark var mıdır?

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli: Bu araştırmada betimsel tarama 
yöntemi kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya 
da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle 
betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. 
Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 
gösterilmez (Karasar, 2005: 77). 

Araştırma Evreni ve Örneklemi: Bu araştırmaya, 
2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim 
Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları 
Biyoloji, Fizik ve Kimya Eğitimi Bölümüne 
devam eden (N=187)  dördüncü ve beşinci sınıf 
öğrencileri dâhil edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları: Çalışmada iki adet veri 
toplama aracı kullanılmıştır. Birincisi, katılımcıların 
demografik özelliklerine ulaşmak üzere “kişisel 
bilgi formu” şeklinde oluşturulmuştur. Bu formda, 
öğrenci cinsiyetleri, bölüm ve çevre eğitimi dersi 
alma durumlarını belirlemeye yönelik sorulara 
yer verilmiştir.

İkinci veri toplama aracı Liarakou, Athanasiadis 
ve Gavrilakis (2011) tarafından geliştirilmiştir. 
Ölçek, sera etkisinin sebep (N=8), etkileri (N=8) 
ve muhtemel çözüm yolu (N=6) konusunda olmak 
üzere toplamda 22 maddeden oluşturulmuştur. 
Ölçekte ‘Katılıyorum’, ‘katılmıyorum’ ve ‘karasızım’ 
önermelerinden oluşan üçlü likert tipi ölçek 
kullanılmıştır. Ölçeğin cronbach alpha iç tutarlılık 
katsayısı 0.79 olarak bulunmuştur.

Verilerin Analizi: Verilerin analizi için SPSS 
istatistik paket programı kullanılmıştır.  
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Veriler, betimsel istatistik, t-testi tek yönlü 
varyans analizi ve scheffé tenkilleri kullanılarak 
değerlendirtmiştir. 

3.BULGULAR

Çalışmaya katılan Fizik, Kimya ve Biyoloji 
öğretmen adaylarını demografik özellikleri aşağıda 
verilmiştir.

Tablo 1: Demografik özellikler

Değişkenler f %

Bölüm Biyoloji 80 42,8

Fizik 52 27,8

Kimya 55 29,4

Değişkenler f %

Bölüm Biyoloji 80 42,8

Fizik 52 27,8

Cinsiyet
Kız 114 61,0

Erkek 73 39,0

Sınıf
4. Sınıf 99 52,9

5.  sınıf 88 47,1

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların % 
42,5’inin Biyoloji öğretmenliğinden, % 
27,8’inin Fizik öğretmenliğinden ve % 29,4’ü 
Kimya öğretmen adaylarından oluştuğu 
görülmektedir. Öğretmen adaylarının % 61,0’ı 
kız ve % 39,0’ı erkektir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının % 52,0’ı dördüncü sınıf ve % 
47,1’i beşinci sınıftır. 

Tablo 2: Öğretmen adaylarının sera etkisinin etki yolları konusunda görüşleri ve sahip oldukları 
kavram yanılgıları

Maddeler D/Y* KT**(%) KM**(%) KZ**(%)

 1.Son yıllarda ortalama deniz seviyesinde bir artış 
görülmüştür.  D 71,7 16,5 11,8

2.Sera etkisi küresel gıda üretimini etkilemeyecektir Y 16,0 74,9 9,1

12. Son yıllarda kutup bölgesinde bulunan buzulların 
seviyesinde bir yükselme görülmüştür. Y 47,6 44,9 7,5

13.Sera etkisi insanların göç etmesine neden 
olmayacaktır. Y 20,9 18,7 60,4

16.Sera etkisi sonucunda yeni hastalıklar ortaya 
çıkacaktır. D 70,1 10,1 19,8

17.Zaman geçtikçe küresel sıcaklık artacaktır. D 85,0 3,8 11,2

19.Son yıllardaki deri kanserindeki artışın sebebi sera 
etkisidir. Y 53,5 8,5 38,0

20.Sera etkisinden dolayı kötü hava koşulları daha sık 
ve şiddetli olacaktır. D 67,9 13,4 18,7

* Doğru/Yanlış: D/Y  **Katılıyorum(KT), Katılmıyorum(KM), Kararsızım(KZ) 
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Tablo 2 verileri incelendiğinde; ‘Son yıllarda ortalama 
deniz seviyesinde bir artış görülmüştür’  maddesine 
öğretmen adaylarının % 71,7’si “katılıyorum” ile 
doğru cevabı, % 16,5’i “katılmıyorum” ile yanlış 
cevabı ve % 11,8’inin de “kararsızım” görüşü ile 
kavram kargaşası içinde oldukları görülmüştür.  

‘Sera etkisi küresel gıda üretimini etkilemeyecektir’ 
maddesine öğretmen adaylarının % 16,0’ı “katılıyorum” 
ile yanlış cevabı, % 74,9’u “katılmıyorum” ile 
doğru cevabı , % 9,1’i ise “kararsızım” görüşü 
ile kavram kargaşası içinde oldukları görülmüştür 

‘Son yıllarda kutup bölgesinde bulunan buzulların 
seviyesinde bir yükselme görülmüştür’ şeklinde 
yöneltilen ifadeye öğretmen adaylarının % 47,6’sı 
“katılıyorum” ile yanlış cevap verdikleri, % 44,9’u 
“katılmıyorum”  şeklinde doğru cevap verdiği 
ve % 7,5’i ise “kararsızım” görüşü ile kavram 
kargaşasına sahip oldukları tespit edilmiştir.            

‘Sera etkisi insanların göç etmesine neden 
olmayacaktır’ maddesine öğretmen adaylarının 
% 20,9’u “katılıyorum” ile doğru cevabı, % 18,7’si 
“katılmıyorum” ile yanlış cevabı ve % 60,4’ü de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 

oldukları görülmüştür.  ‘Sera etkisi sonucunda yeni 
hastalıklar ortaya çıkacaktır’ maddesine öğretmen 
adaylarının % 70,1’i “katılıyorum” ile doğru 
cevabı, % 10,1’i  “katılmıyorum” ile yanlış cevabı 
ve % 19,8’i de “kararsızım” görüşü ile kavram 
kargaşası içinde oldukları görülmüştür.  ‘Zaman 
geçtikçe küresel sıcaklık artacaktır’ maddesine 
öğretmen adaylarının %85,0’ı “katılıyorum” ile 
doğru cevabı, % 3,8’i “katılmıyorum” ile yanlış 
cevabı ve % 11,2’si ise “kararsızım” görüşü ile 
kavram kargaşası içinde oldukları görülmüştür.  

‘Son yıllardaki deri kanserindeki artışın sebebi 
sera etkisidir’ maddesine öğretmen adaylarının 
% 53,5’i “katılıyorum” ile yanlış cevabı, % 8,5’i 
“katılmıyorum” ile yanlış cevabı ve % 38,0’ı 
ise “kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası 
içinde oldukları görülmüştür.  ‘Sera etkisinden 
dolayı kötü hava koşulları daha sık ve şiddetli 
olacaktır’ maddesine öğretmen adaylarının % 
67,9’u “katılıyorum” ile doğru cevabı, % 13,4’ü  
“katılmıyorum” ile yanlış cevabı ve % 18’7’si de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 
oldukları görülmüştür.  
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Tablo 3: Öğretmen adaylarının sera etkisinin sebepleri konusunda görüşleri ve sahip oldukları 
kavram yanılgıları

Maddeler D/Y* KT**(%) KM**(%) KZ**(%)

3.Solar enerji kullanımı sera etkisini artıracaktır Y 41,3 41,1 17,6

4.Doğal gaz sera etkisinin artmasına neden olmaz. Y 37,4 43,9 18,7

5.Hidrojen enerjisi kullanımı sera etkisinin 
oluşumunu artırmaz. D 32,0 33,7 34,3

6.Ozon tabakasının incelmesi sera etkisini artırır. Y 74,9 16,0 9,1

8. Yapay gübre kullanımı atmosferdeki karbondioksit 
miktarını artırır. Y 67,9 17,6 14,5

11. Karbondioksit sera etkisine neden olan bir gazdır. D 75,4 13,9 10,7

14. Yaşamın başlamasına katkı sağlayan sera gazları 
milyonlarca yıldır doğada mevcuttur. D 63,6 13,9 22,5

21. Fosil yakıtların kullanımı atmosferdeki 
karbondioksit miktarının artışına neden olmaktadır. D 71,7 15,0 13,3

* Doğru/Yanlış: D/Y  **Katılıyorum(KT), Katılmıyorum(KM), Kararsızım(KZ) 

Tablo 3 incelendiğinde; ‘Solar enerji kullanımı 
sera etkisini artıracaktır’ maddesine öğretmen 
adaylarının % 41,3’ü  “katılıyorum” ile yanlış 
cevabı, % 41,1’i  “katılmıyorum” ile doğru cevabı 
ve % 17,6’sı ise “kararsızım” görüşü ile kavram 
kargaşası içinde oldukları görülmüştür.

‘Doğal gaz sera etkisinin artmasına neden 
olmaz’  maddesine öğretmen adaylarının % 
37,4’ü “katılıyorum” ile doğru cevabı, % 43,9’u 
“katılmıyorum” ile yanlış cevabı ve % 18,7’si de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 
oldukları görülmüştür.

‘Hidrojen enerjisi kullanımı sera etkisinin oluşumunu 
artırmaz’ maddesine öğretmen adaylarının % 
32,0’ı  “katılıyorum” ile doğru cevabı, % 33,7’si 
“katılmıyorum” ile yanlış cevabı ve % 34,3’ü de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 
oldukları görülmüştür.

‘Ozon tabakasının incelmesi sera etkisini artırır’ 
maddesine öğretmen adaylarının % 74,9’u  “katılıyorum” 
ile yanlış cevabı, % 16,0’ı  “katılmıyorum” ile 
yanlış cevabı ve % 9,1’i de “kararsızım” görüşü 
ile kavram kargaşası içinde oldukları görülmüştür.

‘Yapay gübre kullanımı atmosferdeki karbondioksit 
miktarını artırır’ maddesine öğretmen adaylarının 
% 67,9’u “katılıyorum” ile yanlış cevabı, % 17,6’sı 
“katılmıyorum” ile yanlış cevabı ve % 14,5’i de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 
oldukları görülmüştür.

‘Karbondioksit sera etkisine neden olan bir 
gazdır’ maddesine öğretmen adaylarının % 
75,4’ü “katılıyorum” ile doğru cevabı, % 13,9’u 
“katılmıyorum” ile yanlış cevabı ve % 10,7’si de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 
oldukları görülmüştür.
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‘Yaşamın başlamasına katkı sağlayan sera gazları 
milyonlarca yıldır doğada mevcuttur’ maddesine 
öğretmen adaylarının % 63,6’sı “katılıyorum” ile 
doğru cevabı, % 13,9’u  “katılmıyorum” ile yanlış 
cevabı ve % 22,5’i de “kararsızım” görüşü ile 
kavram kargaşası içinde oldukları görülmüştür.

‘Fosil yakıtların kullanımı atmosferdeki karbondioksit 
miktarının artışına neden olmaktadır’ maddesine 
öğretmen adaylarının % 71,7’si  “katılıyorum” ile 
doğru cevabı, % 15,0’ı  “katılmıyorum” ile yanlış 
cevabı ve % 13,3’ü de “kararsızım” görüşü ile 
kavram kargaşası içinde oldukları görülmüştür.

Tablo 4: Öğretmen adaylarının sera etkisinin muhtemel çözüm yolları konusunda görüşleri ve 
sahip oldukları kavram yanılgıları

Maddeler D/Y* KT**(%) KM**(%) KZ**(%)

7. Rüzgar enerjisinin kullanılması sera etkisinin azalmasına katkı 
sağlar. D 63,1 17,1 19,8

9.Akkor(yüksek enerji) aydınlatma ampulleri enerji tasarrufu sağlar. Y 44,9 41,7 13,4

10.Televizyon kapalıyken elektrik enerjisi kullanmaz. Y 33,4 56,2 10,4

15. Kyoto protokolu  sera gazlarının azaltılmasıyla  ilgilenen bir 
kuruluştur. D 26,7 7,5 65,8

18. Yenilenebilir enerji kaynakları sera etkisini azaltan bir unsur 
değildir. Y 23,5 49,2 27,3

22. Toplu taşıma araçlarının kullanımı sera etkisinin azalmasına 
neden olacaktır. D 50,3 37,8 11,9

* Doğru/Yanlış: D/Y,  **Katılıyorum(KT), Katılmıyorum(KM), Kararsızım(KZ)

Tablo 4 incelendiğinde; ‘Rüzgar enerjisinin 
kullanılması sera etkisinin azalmasına katkı 
sağlar’ maddesine öğretmen adaylarının % 
63,1’i “katılıyorum” ile doğru cevabı, % 17,1’i 
“katılmıyorum” ile yanlış cevabı ve % 19,8’i de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 
oldukları görülmüştür.

‘Akkor (yüksek enerji) aydınlatma ampulleri enerji 
tasarrufu sağlar’ maddesine öğretmen adaylarının 
% 44,9’u “katılıyorum” ile yanlış cevabı, % 41,7’si 
“katılmıyorum” ile doğru cevabı ve % 13,4’ü de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 
oldukları görülmüştür.

‘Televizyon kapalıyken elektrik enerjisi kullanmaz’ 
maddesine öğretmen adaylarının % 33,4’ü “katılıyorum” 

ile yanlış cevabı, % 56,2’si “katılmıyorum” ile 
doğru cevabı ve % 10,4’ü de “kararsızım” görüşü 
ile kavram kargaşası içinde oldukları görülmüştür.

‘Kyoto protokolu sera gazlarının azaltılmasıyla 
ilgilenen bir kuruluştur’ maddesine öğretmen 
adaylarının % 26,7’i “katılıyorum” ile doğru 
cevabı, % 7,5’i “katılmıyorum” ile yanlış cevabı 
ve % 65,8’i de “kararsızım” görüşü ile kavram 
kargaşası içinde oldukları görülmüştür.

‘Yenilenebilir enerji kaynakları sera etkisini azaltan 
bir unsur değildir’ maddesine öğretmen adaylarının 
% 23,5’i “katılıyorum” ile yanlış cevabı, % 49,2’si 
“katılmıyorum” ile doğru cevabı ve % 27,3’ü de 
“kararsızım” görüşü ile kavram kargaşası içinde 
oldukları görülmüştür. 
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‘Toplu taşıma araçlarının kullanımı sera etkisinin 
azalmasına neden olacaktır’ maddesine öğretmen 
adaylarının % 50,3’ü “katılıyorum” ile doğru 
cevabı, % 37,8’i “katılmıyorum” ile yanlış cevabı 
ve % 11,9’u da “kararsızım” görüşü ile kavram 
kargaşası içinde oldukları görülmüştür.

Tablo 5: Bölümlere göre, sera etkisinin 
sebep, etki ve muhtemel çözüm yolları 

konusunda öğretmen adaylarının 
görüşlerine ilişkin betimsel istatistik 

sonuçları

Kategori Bölüm N X SD

Etki

Biyoloji 80 2,01 0,19

Fizik 52 1,94 0,18

Kimya 55 1,88 0,25

Sebep

Biyoloji 80 1,88 0,19

Fizik 52 1,82 0,17

Kimya 55 1,77 0,24

Muhtemel 
Çözüm

Biyoloji 80 1,67 0,20

Fizik 52 1,60 0,16

Kimya 55 1,56 0,24

Tablo 5’de bölümlere göre küresel ısınmanın 
iklim değişikliği üzerindeki etkisine ilişkin olarak 
Biyoloji Öğretmen adaylarının X= 2.01, Fizik 
Öğretmen adaylarının X=1.94 ve Kimya öğretmen 
adaylarının da X=1.88 ortalama puan aldıkları; 
sera etkisin sebeplerine ilişkin olarak Biyoloji 
Öğretmen adaylarının X= 1.88, Fizik Öğretmen 
adaylarının X=1.82 ve Kimya Öğretmen adaylarının 
da X=1.77 ortalama puan aldıkları; muhtemel 
çözüme ilişkin olarak Biyoloji Öğretmen adaylarının 
X= 1.67, Fizik öğretmen adaylarının X=1.60 ve 
Kimya öğretmen adaylarının da X=1.56 ortalama 
puan aldıkları görülmektedir.  Bu verilere göre 
Biyoloji Öğretmen adaylarının en yüksek Kimya 
Öğretmen adaylarının da en düşük puanı aldıkları 
söylenebilir.
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Tablo 6:  Bölümlere göre tek yönlü ANOVA analizi sonucu

Kategori Kareler toplamı sd Kareler ortalaması F p

Etki

Guruplar 
arası 0,502 2 0,251

5.636 0.000*
Gurup içi 8,190 184 0,045
Toplam 8,691 186

Sebep

Guruplar 
arası 0,458 2 0,229

5.526 0.000*
Gurup içi 7,633 184 0,041
Toplam 8,091 186

Muhtemel 
Çözüm

Guruplar 
arası 0,400 2 0,200 4.834 0.000*

Gurup içi 7,611 184 0,041
Toplam 8,011 186

*p<.05

Bölümlere göre yapılan tek yönlü ANOVA analizi 
sonuçlarına göre;   Etki F(2.184)= 5.636,  Sebep 
F(2.184)= 5.526 ve Muhtemel Çözüm F(2.184)= 
4.834 kategorilerinde p<.05 anlamlılık düzeyinde 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu söylenebilir. 
Scheffe testi sonuçlarına göre sera etkisinin 
iklim değişikliği üzerindeki etkileri ile ilgili olan 
kategoride(Etki), sera etkisinin sebepleri (Sebep) 

ve sera etkisi önlemek için muhtemel çözüm yolu 
(Muhtemel Çözüm) kategorilerinde istatistiksel olarak 
anlamlı farkın biyoloji öğretmenliği öğrencileri ile 
kimya öğretmenliği öğrencileri arasında olduğu 
ve anlamlı farkın biyoloji öğretmenliği bölümü 
öğrencilerinin lehinde olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 7: Cinsiyete göre İlişkisiz örneklemler t-testi sonuçları

Kategori Cinsiyet N X SS sd t p*

Etki
Kız 114 1,94 0,22

185 1,21 0,226
Erkek 73 1,98 0,21

Sebep Kız 114 1,82 0,21

185 0,80 0,423
Erkek 73 1,85 0,20

Muhtemel Çözüm
Kız 114 1,60 0,20

185 1,13 0,258
Erkek 73 1,64 0,21

*p<.05

İlişkisiz örneklemler t-testi sonuçlarına göre;   
Etki [t185=1.21; p>05], Sebep[t185=1.13; p>05] ve 

Muhtemel Çözüm[t185=.80; p>05] kategorilerinde 
p<.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
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anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. Ancak 
ortalama puanlara bakıldığında, sera etkisinin iklim 
değişikliği üzerindeki etkileri ile ilgili olan kategoride 
Etki (Erkek X=1.98; Kız X=1.94), sera etkisinin 
sebepleri Sebep (Erkek X=1.85; Kız X=1.82) ve 

sera etkisi önlemek için Muhtemel Çözüm (Erkek 
X=1.64; Kız X=1.60)  kategorilerinde erkeklerin 
ortalama puanlarının kızlara göre yüksek olduğu 
ve erkek öğretmen adaylarının bilgilerinin kızlara 
göre daha yüksek olduğu söylenebilir.

Tablo 8: Çevre eğitimi dersini alma durumlarına göre ilişkisiz örneklemler t-testi sonuçları

Kategori Çevre eğitimi dersi 
alma N X SS sd t p*

Etki
Evet 77 2,01 0,19

185 3,38 0,000
Hayır 110 1,93 0,21

Sebep

Evet 77 1,94 0,19
185 3,06 0,000

Hayır 110 1,81 0,20

Muhtemel Çözüm
Evet 77 1,72 0,19

185 3,28 0,000
Hayır 110 1,60 0,20

    *p<.05

İlişkisiz örneklemler t-testi sonuçlarına göre;   
Etki [t185=3.10; p<05], Sebep[t185=3.00; p<05] ve 
Muhtemel Çözüm[t185=3.30; p<05] kategorilerinde 
p<.05 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir. 

Ortalama puanlara bakıldığında anlamlı farkın 
çevre eğitimi dersini alanların lehinde olduğu 
söylenebilir. [Sera etkisinin iklim değişikliği 
üzerindeki etkileri ile ilgili olan kategoride Etki 
(Evet X=2.01; Hayır X=1.93), sera etkisinin 
sebepleri Sebep (Evet X=1.94; Hayır X=1.81) 
ve sera etkisini önlemek için Muhtemel Çözüm 
(Evet X=1.72; Hayır X=1.60)].

4.TARTIŞMA VE SONUÇ

Küresel iklim değişikliği sonucunda oluşacak 
durumlar sadece bölgesel anlamda olmayıp küresel 
boyutta etkilere sahip olacaktır. Bu olumsuz etkilere 
karşı önlemler almak için de toplumun bilinçli 

olması büyük önem arz etmektedir. Bu bilincin 
kazandırılmasında da kuşkusuz ki öğretmenlerin 
rolü çoktur.

Yapılan bu çalışmada öğrencilerin çoğunluğu sera 
etkisi sonucunda deniz seviyesinde, sıcaklık, hastalıklar 
konusunda bir atışın olacağını belirtmişlerdir; ancak 
deri kanserindeki artışı sera etkisine bağladıkları 
ve iklim değişikliğinin insanların göç etmesini 
etkilemeyeceğini belirtmişlerdir.

Rüzgâr enerjisi kullanımı ve taşımda özel araçların 
yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması sera 
etkisini azaltmada etkili bir çözüm yolu olacağını; 
ancak solar enerji ve hidrojen enerjisi konusunda 
olumsuz ve kararsız görüşler ifade ettikleri tespit 
edilmiştir.  Bununla birlikte ozan tabakasının 
incelmesinin küresel ısınmaya neden olduğunu, 
yapay gübrelerin karbondioksit artışına neden 
olacağı gibi yanlış bir bilgiye sahip oldukları 
tespit edilmiştir.  Küresel ısınma ve sera etkisi 
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konularında benzer kavram yanılgıları farklı eğitim 
kademelerinde benzerlik gösterdiği, akademik 
bilgi düzeylerinin yetersiz ve bilimsellikten uzak 
olduğu söylenebilir (Ünlü, Sever ve Akpınar; 2011; 
Orbay, Cansaran ve Kalkan, 2009; Kışoğlu ve 
ark., 2010b). Ancak Bozdoğan ve Yanar (2010) 
yaptıkları çalışmalarında öğretmen adaylarının 
sera etkisiyle ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını, 
buna karşı daha önce yapılan çalışmalara benzer 
kavram yanılgılarının olduğunu tespit etmiştir. 

Öğrencilerin kavram yanılgıları yüzdeleri %50-80 
arasında değişmesi ve sorulara verdikleri yanlış 
cevap yüzdelerinin ortalama olarak %50’nin 
üzerinde olması bu konuda bir eksikliğin olduğu 
ve bunun üzerinde durulması gerektiği söylenebilir. 
Bu durum oluşmasında olan etmenlerden biri de 
eğitim programlarında bu konulara yeterli yer 
verilmemesidir. Çünkü Çakmak ve ark. (2012) 
eğitim programlarını inceledikleri çalışmalarında 
sera etkisi konusunda öğretim kademelerinin 
tamamındaki öğrencilerin büyük oranda benzer 
kavram yanılgılarına ve düşük akademik bilgiye 
sahip oldukları görülüştür. İncelenen öğretim 
programlarında sera etkisi konusuna direkt ve ilk 
olarak ilköğretim 7.sınıf fen ve teknoloji dersi ile 
9.sınıf biyoloji dersinde yer verilerek bitirildiği 
görülmüştür. Sera etkisi konusunun sadece 9.sınıf 
biyoloji dersinde yoğun olarak verildiği de tespit 
edilmiştir. Diğer sınıflarda ise genel olarak çevre 
eğitimi konularındaki genel kazanımlara ve 
etkinliklere yer verildiği fark edilmiştir. Selvi 
ve Yıldız (2009) yaptığı çalışmada sera etkisi 
konusundaki kavram yanılgılarının sebebini sera 
etkisinin soyut bir kavram olması ve öğrencilerin 
bu fenomenlerin doğası ve işlevleri hakkında 
sözlü bilgiler almakta ve bu soyut kavramları 
açıklamak için kendi kavramsal modellerini 

oluşturmaktadırlar. Bu modellerin çoğu bilimsel 
olarak kabul edilen modellerle uyuşmamasından 
kaynaklandığını belirmiştir.

Bölümlere göre anlamlı farkın ortalama puanların 
yüksekliği biyoloji öğretmenliği programına 
devam eden ve çevre eğitimi dersin alanların 
lehinde olduğu anlaşılmaktadır. Biyoloji eğitimi 
programına bakıldığında öğretmen adaylarının 
alan dersleri kapsamında çevre ile ilgili çok 
sayıda ders aldıkları ve çevre sağlığı adı altında 
ayrıca ders almaları bunda büyük bir etkiye sahip 
olduğu söylenebilir. Çünkü çevre eğitimi, bir 
yandan ekolojik bilgileri aktarırken diğer yandan 
da bireylerde çevreye yönelik bilgi, tutumlarının 
gelişmesini ve bu tutumların davranışa dönüşmesini 
sağlar. Eğitim programlarında çevre eğitimi, çevre 
sağlığı ve çeşitli derslerde çevre ile ilgili bölümle 
alarak yetişen duyarlı bireyler farklı yaşam 
biçimleri oluşturarak dünyanın sürdürülebilir 
kalkınmasını, çevre problemlerine yönelik daha 
doğru ve sağlam kararlar vereceklerdir. Çevre 
eğitimi konusunda bu görev genellikle biyoloji 
öğretmenlerine düşmektedir. Çünkü diğer fen 
alanlarına nazaran biyoloji öğretmenleri bu 
konulara daha yakın oldukları bilinmektedir. Çevre 
eğitimi ömür boyu sürmesi gereken ve hem eğitim 
programlarında hem de informal ortamlarda gerekli 
yer verilmelidir. Sınıf ortamında öğrencilere çevre 
bilincinin kazandırılması ve kazandırılan bilincin 
kalıcı olabilmesi için öğretmenlerin derslerinde 
özellikle öğrencilerin ilgisini çekici yöntem ve 
tekniklere başvurması gerekmektedir. (Gürbüz, 
Çakmak ve Derman, 2012; Tikka, Kuitunen ve 
Tynys, 2000; Pedro ve Pedro; 2010; Kışoğlu ve 
ark., 2010b; Seçgin, Yalvaç ve Çetin, 2010).
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Cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulunmadı. Ancak erkek öğretmen adaylarının 
ortalama puanları kız öğretmen adaylarına göre daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Pekel, Kaya ve Demir 
(2007) benzer olarak yaptıkları çalışmada erkekler 
lehine sonuçların tespit edildiği görülmüştür. Bilgiye 
yönelik olmayan çalışmalarda, örneğin çevreye 
yönelik tutum, algı ve duyarlılık konusunda kızların 
lehine sonuçların çıktığı ancak bilgiye yönelik 
çalışmalarda ise erkeklerin lehinde sonuçların 
elde edildiği görülmüştür (Gürbüz, Çakmak ve 
Derman, 2012;. Pekel, Kaya ve Demir, 2007; 
Derman, Çakmak ve Gürbüz; 2012; Sağır, Aslan 
ve Cansaran, 2008)  Öğrencilerin sahip oldukları 
kavram yanılgılarının çokluğu ve bilgi eksikliğinin 
öğretmen adaylarında görünmesi, birçok çalışma 
neticesinde benzer sonuçları ortaya çıkması; çevre 
eğitiminin öğretim programlarında daha fazla yer 
alması gerektiği sonucuna ulaştırmaktadır.
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5-6 YAŞ ÇOCUKLARININ AKRAN İLİŞKİLERİ, OKULA UYUM DÜZEYLERİ 
VE SOSYAL KONUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İZLENMESİ(*)

FOLLOWING RELATIONS OF 5-6 YEAR-OLD CHILDREN IN TERMS 
OF PEER RELATIONSHIPS, SCHOOL ADJUSTMENT AND SOCIOMET-

RIC STATUS LEVELS 

Hülya GÜLAY OGELMAN1      Hatice ERTEN2 

(*) Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜLAY OGELMAN’ın danışmanlığında yapılan “Okul Öncesi Eğitime De-
vam Eden 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Beceri, Akran İlişkileri Ve Okula Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkile-
rin İzlenmesi” isimli (2011 SOBE 020) Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon 
Birimi (PAUBAP) tarafından desteklenen yüksek lisans tezi çalışması kapsamında yapılmıştır.

1 Öğretim Üyesi, Yrd. Doç.Dr., Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi 
Öğretmenliği Anabilim Dalı, hgulay@pau.edu.tr

2 Okul Öncesi Öğretmeni, Kızılcabölük HİA Anaokulu, erten_hatice@hotmail.com

Özet: Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitime devam 
eden 5-6 yaş çocuklarının akran ilişkileri, sosyal ko-
numları ve okula uyum düzeylerinin eğitim-öğretim 
yılı içerisinde değişiklik gösterip göstermediğinin 
incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 
eğitim-öğretim yılında Denizli ili merkezinde, Serinhisar 
ve Tavas ilçelerinde okul öncesi eğitimi almaya devam 
eden 175( 91 kız, 84 erkek) çocuk ve 12 anaokulu öğ-
retmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, Ladd ve Profilet 
Çocuk Davranış Ölçeği, Akran Şiddetine Maruz Kalma 
Ölçeği, 5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen 
Değerlendirme Ölçeği ve Resimli Sosyometri Ölçeği 
kullanılmıştır. Veri analizinde; ilişkili örneklemler için 
tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. 
Araştırmanın genel sonuçlarına göre, akran ilişkileri, 
sosyal konum düzeyleri, okula uyum düzeylerinin 
eğitim-öğretim yılı içinde artış gösterdiği bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Akran İlişkileri, Sosyal Ko-
num, Okula Uyum.

Abstract: In this study purpose includes examining 
whether or not the peer relationships, sociometric 
status and school adjustment levels of 5-6 year-old 
children, who attend preschool education, change 
within the school year. The sample group of the 
study is consisted of 175 (91 girls, 84 boys) children, 
who attend preschool education in the city center of 
Denizli and districts of Serinhisar and Tavas within 
the school year of 2010-2011, and 12 kindergarten 
teachers. Ladd and Profilet Child Behavior Scale, 
Peer Victimization Scale, Teacher Assessment Scale 
of School Adjustment for 5-6 year-old children, Picture 
Sociometry Scale and Social Skills Observation Form” 
were used as data collection tools in the study. During 
the analysis of the data, one-way analysis of variance 
(ANOVA) was used. According to the general results 
of the study, ıt was found out that peer relationships, 
levels of sociometric status and school adjustment 
levels increased within the school year.

Keywords: Peer Relationship, Sociomertric Status, 
School Adjustment.
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1. GİRİŞ

Akran ilişkileri çocuğa birçok beceri kazandırır. 
Akranlar çocukların kendi kişiliklerini geliştir-
melerine yardımcı olurlar. Çocuklar bu ilişkiler 
içinde kendileri hakkında geri bildirim alır, böylece 
kendileri hakkında algılar oluştururlar. Eşitliğe 
dayanan bu ilişkilerde, çocukların sosyal rolle-
rine, konumlarına ve cinsel kimliklerine uygun 
davranışlar belirlenir (Rowley, Sellers, Chavous 
ve Smith 1998). Akran ilişkileri, çocukta güven 
duygusunun oluşması, çocukların sosyal bilgi 
alışverişine girip bilgilerini sınamalarına olanak 
tanıması, sosyal bilişsel gelişmeyi arttırması, 
sosyal destek sağlaması, duygusal destek işlevi 
görmesi gibi nedenlerden ötürü çocukların sosyal, 
duygusal, bilişsel gelişimleri açısından önemlidir 
(Erwin, 2000). Ayrıca çocuklar akranlarıyla, yal-
nızca eşit ilişkilerde öğrenebilecek yeni beceriler 
kazanırlar. Bilişsel ve empati becerileri gelişir; 
işbirliği ve rekabet içeren etkinliklere katılmayı 
öğrenirler. Kazandıkları bu beceriler, onların 
diğer insanlarla uyum içinde yaşamalarını sağlar 
(Çetin, Alpa-Bilbay ve Albayrak-Arın, 2003). 
Akran ilişkileri, bilişsel açıdan, okula uyumun, 
akademik hazır oluşun (Ladd, Kochenderfer ve 
Goleman, 1997), akademik motivasyonun ve ba-
şarının (Chen, Chang, He ve Liu 2005; Mendez, 
Fantuzzo ve Cicchetti, 2002) ileriki yıllardaki 
psikolojik sağlığın önemli belirleyicilerindendir 
(Denham, 2003).

Akran ilişkileri aynı zamanda çocukların sosyal 
gelişimlerinin de vazgeçilmez bir parçasıdır. Sağ-
lıklı akran ilişkileri kurmak, psikolojik uyumun ve 
hayat boyu sosyal etkileşimin önemli öğelerinden 
biridir (Walker, 2004; Szewczyk vd, 2005: Akt. 
Gülay, 2008: 52). Çocuklar akran ilişkileri ile 

sosyal davranışları öğrenme fırsatı bulurlar. Öz-
düzenleme becerileri, sosyal kontrolleri, sosyal 
kurallar ve değerlerle ilgili farkındalıkları gelişir. 
Sırasını bekleme, paylaşma, işbirliği, yardımlaşma 
gibi becerileri akranlarından öğrenirler. Ayrıca 
akran ilişkileri, bireysel isteklerin sosyal ortamda 
nasıl ifade edileceği ile ilgili çocuklara deneyim 
kazandırır (Bradley, 2001; Green, Cillesen, Rechis, 
Peterson ve Hughes, 2008).

Duygusal açıdan, akranlar stresli durumlarda bir-
birlerine destek sağlayarak, birbirlerini rahatlatırlar. 
Akranlar tarafından sağlanan destek, çocukların 
stresli durumlarla baş etmesini,  zorbalıktan, 
şiddete maruz kalmaktan korunmasını, akademik 
başarısının artmasını sağlar. Akranların, gelişim 
alanlarına sağladığı katkıların yanı sıra bilgi 
kaynağı, model olma, paylaşım, eşitlik, rehber, 
destek olma gibi işlevleri de söz konusudur. Ak-
ranlar birbirlerine model olarak, bilişsel ve sosyal 
gelişimlerini desteklerler. Çocuklar akranlarıyla 
ilişkilerinde zamanla davranışsal açıdan birbirlerine 
benzerler. Örnek olarak, saldırgan akranlarıyla 
zaman geçiren çocukların bir süre sonra saldır-
ganlık düzeylerinde artışlar görülebilmektedir. 
Olumlu akran modelleri, olumlu davranışların 
öğrenilmesini sağlar (Gülay, 2008: 53).

Sonuç olarak okul öncesi dönemde akran ilişki-
leri gelişim açısından büyük önem taşımaktadır. 
Çocukların olumlu akran modelleriyle birlikte 
öğrenme süreçleri, bilişsel, sosyal ve duygusal 
gelişimleri desteklenebilmektedir. Her çocuk yatay 
ve dikey akran ilişkilerinde deneyimler kazanarak 
okul öncesi dönemini sağlıklı bir şekilde tamam-
lamalıdır. Çünkü çocuklar birbirlerinden çok şey 
öğrenmekte ve birbirlerine kolaylıkla çok şey 
öğretebilmektedir. Bu açıdan öğretmenler akran 
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ilişkilerini eğitim öğretimin bir parçası haline 
getirmeli ve buna göre planlarını düzenlemelidir.

Akran ilişkileri incelendiğinde çocukların farklı 
statülerde yer alabildikleri görülmektedir. Coie vd, 
(1982)’e göre kabul ve ret ölçütleri kullanıldığında 
ortaya beş grup çocuk çıkmaktadır: 

1. Popüler çocuklar: Çok sayıda çocukça seçilip 
az sayıda çocukça reddedilenler. 

2. Reddedilen çocuklar: Çok sayıca çocukça 
reddedilip az sayıda çocukça seçilenler.

3. Tartışmalı çocuklar: Hem çok sayıda çocukça 
seçilip hem de çok sayıda çocukça reddedilenler.

4. Dikkat çekmeyenler: Ne seçilip ne reddedilenler.

5. Diğer çocuklar: Yukarıdaki dört kategoriye 
girmeyenler (Akt. Hortaçsu, 2003).

Okul öncesinde sosyal konumu, fiziksel özellikler, 
göz rengi, boy, çekicilik; çeşitli davranış şekille-
ri, saldırganlık, olumlu sosyal davranış, iletişim 
becerileri, akran grubuna giriş becerileri, sosyal 
problem çözme becerileri; duygusal beceriler, 
empati kurma, farkındalık gibi beceriler etkile-
mektedir. Düzgün fiziksel özelliklere sahip olan 
çocuklar akranları tarafından daha kolay kabul 
görürken, engeli olan ya da çekici özelliklere 
sahip olmayan çocuklar ilk etapta arkadaşları 
tarafından reddedilmektedir. Ayrıca sosyal problem 
çözme becerilerinin, olumlu ve olumsuz akran 
ilişkilerinde önemli bir rolü vardır. Empatik 
olma, başkalarının ve kendi duygularının farkında 
olma, duygularını uygun biçimde gösterme gibi 
duygusal becerilere sahip çocuklar akranları ta-
rafından sevilmektedirler. Görülmektedir ki bir 
çocuğun akran grubundaki yerini birçok etmen 
belirlemektedir. Bu bağlamda okul öncesi dönem 

akran ilişkileri, ileriki yıllardaki sosyal ilişkilerin 
örneklerini sunması açısından oldukça önemlidir 
(Gülay, 2010). Okul öncesi dönem erken okul 
deneyimleri açısından da oldukça önemlidir.

Ana kucağından ayrılarak anaokuluna başlamak, 
çocukların hayatlarındaki en büyük değişikliktir. 
Çocuk anaokuluna başlamakla, bir akran grubunun 
üyesi olduğu gibi, öğretmen ve okul kavramıyla 
da tanışma fırsatını bulmaktadır. Anaokuluna 
başlama, çocuk ve ebeveynler için uyum süre-
cini temsil etmektedir. Okul öncesi eğitim alan 
çocuklar ilk olarak aile ortamından koparak farklı 
bir ortama girmenin heyecanını yaşamaktadırlar. 
Bu nedenle hem okula hem de aileye, çocuğun 
bu süreci uyumlu bir şekilde atlatması için bir-
çok görev düşmektedir. Anaokuluna başlarken 
çocuğun birçok özellikleri (yaş, gelişim düzeyi, 
doğum sırası, anne-baba tutumları vb.) dikkate 
alınmalıdır (Balkaya ve Tuğrul, 1998: 118). 

Okul uyumu, öğretim ortamındaki çok çeşitli 
özellikler ile öğrenci arasındaki en üst düzeydeki 
uyumu tanımlamaktadır (Spencer, 1999: Akt. 
Önder ve Gülay, 2007). Okul çocuğa akranları 
ile birlikte olma, grup olarak çalışma, işbirliği 
yapma gibi birçok fırsat sunmaktadır. 

Aile dünyasından ayrı bir dünyanın varlığını 
keşfeden çocuk için okul öncesi dönemde, sosyal 
ilişkiler açısından iyi temeller kurmanın önemi 
açıktır. Okulun sosyal çevresine uyum sağlamakta 
zorlanan çocuklar, çoğunlukla okul öncesi dönem-
de, aile çevresi dışına çıkmamış, sosyal ilişkiden 
yoksun bırakılmış çocuklardır (Yavuzer, 2005). 
Anaokuluna geçiş çocuklar için okul performansı 
üzerindeki uzun vadeli etkisi nedeniyle kritik bir 
deneyimdir. Bu etkinin bilincinde olarak, erken 
çocukluk eğitimi alanında çeşitli yaklaşımlar ile 
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çocukların anaokuluna uyumlarını kolaylaştırmak 
için büyük çaba gösterilmelidir.

Okula uyumu etkileyen faktörler incelendiğinde, 
aile içindeki faktörlerin daha baskın olduğu görül-
mektedir. Anneye aşırı bağımlılık, ailenin okula 
başlamayla ilgili çocuktan gelişim özellikleri 
üzerindeki beklentileri, annenin hamile olması, 
aile içinde geçimsizliğin olması, aile içindeki 
ölümler gibi birçok etken aile ile ilgilidir. Duygu-
sal olarak dengeli olmayan, aşırı derecede hassas 
ve anneye bağımlı, anneden ayrılmakta zorluk 
çeken çocukların okuldaki öğrenme faaliyetlerine 
katılmaları çok güçtür. Anneden ayrılmaları diğer 
çocuklardan daha uzun süren bu çocuklar, sonunda 
bunu başardıkları zaman da, artık sınıf arkadaşları 
öğrenme sürecinin büyük bölümünü aşmış olur-
lar (Oktay, 2000). Bunun dışında Öztürk (2008) 
cinsel ya da fiziksel tacize uğramayı da etkenler 
arasına eklemiştir. Okula uyumda okul, öğretmen 
değişikliği, arkadaşlık ilişkilerindeki eksiklik de 
ortak etmenler arasındadır. Bu sonuçlardan da 
anlaşılacağı gibi okula uyumu sağlıklı bir şekilde 
yaşamak için öğretmen aile iletişiminin güçlü 
olması, öğretmenin aileyi hem çok iyi tanıması 
hem de aileye doğru bilgileri vererek çocuğun 
hayatındaki bu kritik yaşı iyi değerlendirmeleri 
için rehberlik etmesi gerekmektedir. 

Okul öncesi dönem çocukları için akran ilişkileri, 
sosyal konum ve okula uyum düzeylerinin yakından 
incelenmesi ve çocukların bu değişkenler açısından 
desteklenmesi oldukça önemlidir. Buradan yola 
çıkarak, araştırmanın amacı, okul öncesi eğitime 
devam eden 5-6 yaş çocuklarının akran ilişkileri, 
sosyal konumları ve okula uyum düzeylerinin 
eğitim-öğretim yılı içerisinde değişiklik gösterip 
göstermediğinin incelenmesidir. Amacı gerçekleş-

tirmek için örneklem grubunun bir eğitim-öğretim 
yılı içerisinde dört defa öğretmen ve akran görüşleri 
doğrultusunda akran ilişkileri, sosyal konumları 
ve okula uyum düzeyleri izlenmiştir. 

Araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır: 5-6 yaş 
çocuklarının akran ilişkileri, eğitim-öğretim yılı 
içinde değişiklik göstermekte midir? 5-6 yaş ço-
cuklarının okula uyum düzeyleri, eğitim-öğretim 
yılı içinde değişiklik göstermekte midir? 5-6 yaş 
çocuklarının sosyal konum düzeyleri, eğitim-öğ-
retim yılı içinde değişiklik göstermekte midir?

2. YÖNTEM

Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. 
İlişkisel tarama yöntemi, iki ve daha çok sayıdaki 
değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/
veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 
modelleridir (Karasar, 2009: 81). 

2.1. Örneklem: Araştırmanın örneklem grubunu, 
2010-2011 eğitim-öğretim yılında Denizli il mer-
kezindeki 1 ilköğretim okuluna bağlı 2 anasınıfı ve 
1 özel anaokulu, Tavas ve Serinhisar ilçelerinden 
ise 2 bağımsız anaokulundan, 5-6 yaş grubu 175 
çocuk ve 12 anaokulu öğretmeni oluşturmakta-
dır. Çocuklardan 91’i (% 52) kız, 84’ü (% 48) 
erkektir. Örneklem grubunun % 33.7’sini 5 yaş 
grubu çocukları, % 66.3’ünü 6 yaş grubu çocuk-
ları oluşturmaktadır. Çocukların yaş ortalaması 6 
yıl, 2 ay, 25 gündür (en az 5 yıl, 1 ay; en çok 6 
yıl 7 ay, 8 gün). Örneklem grubunu belirlemede 
basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

2.2. Veri Toplama Araçları: Veri toplama süre-
cinde akranlar tarafından kabul edilme düzeyini 
belirlemek için Resimli Sosyometri Ölçeği, okul 
öncesi dönem çocuklarının okulda akranlarıyla 
olan ilişkilerini değerlendirmek ve akran şiddetine 
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maruz kalma düzeylerini belirlemek amacıyla 
Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği ve Akran 
Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği kullanılmıştır. 
Okula uyum değişkenlerinin belirlenmesi için de 
5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen 
Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.

2.2.1. Resimli Sosyometri Ölçeği; Asher, Sing-
leton, Tinsley ve Hymel tarafından 1979’da 
geliştirilmiştir. Uygulamasında her bir çocuğa 
sınıftaki arkadaşlarının fotoğrafları tek tek gös-
terilmektedir. Çocuk sorulan soruya vereceği 
cevaba göre arkadaşının fotoğrafını, üzerinde 
“Gülen Yüz” (Çok severim cevabını temsil et-
mektedir), “İfadesiz Yüz” (Az severim cevabını 
temsil etmektedir), “Üzgün Yüz” (Hiç sevmem 
cevabını temsil etmektedir) resimlerinin bulun-
duğu kutulardan birinin içine atar. Her fotoğrafta 
gösterilen çocuk için dört ayrı soru sorulmakta ve 
cevaplar sayısal olarak kaydedilmektedir. Ölçek 
2008’de Gülay tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Türkçe formunun iç tutarlılık katsayısı .91’dir. 
Test tekrar test uygulamalarında pozitif yönde, 
anlamlı ve yüksek bir ilişki vardır (r=.98, p<.01) 
(Gülay, 2008).    

Ölçeğin planlanmasında, her bir soru ile ilgili 
seçilen çocuğa 1-3 arasında puanlar verilmekte-
dir. Uygulamanın sonunda her bir çocuğun dört 
sorunun sonucunda elde ettiği toplam puanlar 
sosyal konumlarını ifade etmektedir. Yüksek 
puanlar çocukların akranları tarafından daha çok 
seçildiğini ve sevildiğini göstermektedir. Asher 
vd (1979), tarafından geliştirilen sosyometri 
tekniği bu çalışmada esas alınmıştır. Sosyometrik 
değerlendirmeler çocukların okul ortamındaki 
çeşitli durumları (oyun, etkinlik vb.) esas alınarak 
yapılmıştır. 

2.2.2. Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği; 
1996’da öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda, 
okul öncesi dönem çocuklarının okulda akranlarıyla 
olan ilişkilerini değerlendirmek amacıyla gelişti-
rilmiş bir ölçme aracıdır. Ölçeğin başında, ölçeğin 
doldurulmasıyla ilgili yönerge bulunmaktadır. 
Tüm maddeler “Uygun Değil”, “Bazen Uygun”, 
“Tamamen Uygun” ifadeleriyle öğretmenler 
tarafından değerlendirilmektedir. Ölçek Gülay 
tarafından 2008’de Türkçe’ye uyarlanmıştır.  

Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği altı 
alt ölçekten oluşmaktadır. Akranlarına karşı 
saldırganlık alt ölçeği 7 maddedir. Bu ölçeğin iç 
tutarlılık katsayısı .89’dur. Akranlarına karşı yar-
dımı amaçlayan sosyal davranışlar göstermek alt 
ölçeği 10 maddedir.  İç tutarlılık katsayısı .92’dir.  
Akranlarına karşı asosyal davranışlar göstermek 
alt ölçeği 7 maddedir. İç tutarlık katsayısı .87’dir. 
Akranlarına karşı korkulu-kaygılı olma alt ölçeği 
9 maddedir. İç tutarlılık katsayısı. 77’dir. Akranları 
tarafından dışlanma alt ölçeği 7 maddedir. İç tutar-
lılık katsayısı .94’tür. Aşırı hareketlilik alt ölçeği 
4 maddedir. İç tutarlılık katsayısı .88’dir. Ölçeğin 
tamamı 44 maddeden oluşmaktadır. Her bir alt 
ölçeğe ait test-tekrar test ölçümlerinin sonuçları 
doğrultusunda iki ölçüm arasında tüm ölçümlerin 
zamana karşı değişmezliği ortaya konulmuştur 
(r= .99, p<.001) (Gülay, 2008). 

Çocuk Davranış Ölçeği toplam puan üzerinden 
değerlendirilmemektedir. Ölçeğin alt ölçeklerinin 
toplam puanları ayrı ayrı kullanılmaktadır. Alt 
ölçeklerden çıkan toplam puanın yüksekliği, o 
davranışın çocukta gerçekleşme sıklığını ortaya 
koymaktadır. 

2.2.3. Akranların Şiddetine Maruz Kalma Öl-
çeği; 1997’de Kochenderfer ve Ladd tarafından 
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5-6 yaş çocukları için geliştirilen “Akranların 
Şiddetine Maruz Kalma-Kişisel Değerlendirme 
Ölçeği”nden yola çıkılarak 2002’de geliştiri-
len bir ölçme aracıdır. Öğretmenler tarafından 
doldurulmaktadır. Form, akran saldırganlığının 
dört tipi (fiziksel, dolaylı, doğrudan ve genel) ile 
ilgili birer tane olmak üzere dört maddeden oluş-
maktadır. Her madde “Hiçbir zaman”, “Bazen”, 
“Her zaman” ifadeleriyle değerlendirilmektedir. 
Ölçek 2008’de Gülay tarafından Türkçe’ye 
uyarlanmıştır. Akran Şiddetine Maruz Kalma 
Ölçeği’nin iç tutarlık katsayısı .79 (p<.01) olarak 
bulunmuştur. Kriter geçerliği olarak ise ölçekten 
elde edilen sonuçlarla, sosyal davranışlara ilişkin 
öğretmen değerlendirmeleri, akran reddine ilişkin 
akran görüşleri, yalnızlık ile ilgili kişisel görüşler 
arasında anlamlı düzeyde, olumlu yönde ilişki 
bulunmuştur (Ladd ve Kochenderfer-Ladd, 2002: 
Akt. Gülay, 2008: 132). Ölçekten alınan toplam 
puan çocukların akranlarının şiddetine ne kadar 
maruz kaldığını ifade etmektedir. 

2.2.4. 5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu 
Öğretmen Değerlendirme Ölçeği; 1996’da G.W. 
Ladd, B. Kochenderfer ve C. Coleman tarafından 
geliştirilmiştir. Orijinal ölçek, 27 maddeden ve 4 
alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçek Önder ve Gülay 
(2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Türkçe 
form 25 madde ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır. 
Okulu sevme alt ölçeği, 5 maddeden oluşmakta 
ve öğretmenin çocuğun okulu ne kadar sevdiği 
hakkındaki algısını ölçmektedir. İç tutarlılık 
katsayısı .81’dir.  İşbirlikli katılım alt ölçeği, 
10 maddeden oluşmakta, çocuğun öğretmenin 
otoritesini, sınıf kurallarını ve sorumluluklarını 
kabul derecesini ölçmektedir. İç tutarlılık katsayısı 
.84’tür.  Okuldan kaçınma alt ölçeği 5 maddeden 
oluşmakta, çocuğun sınıf ortamından kaçınma 

eğilimiyle ilgili öğretmen algısını belirlemekte-
dir.İç tutarlılık katsayısı .73’dür. Kendi kendini 
yönetme alt ölçeğinde 5 madde bulunmaktadır 
ve ölçek, çocuğun sınıf içerisindeki bağımsız 
ve benmerkezci davranışlarını ölçmektedir. İç 
tutarlılık katsayısı .67’dir. Ölçekteki her madde 
“Uygun Değil”, “Uygun” ve “Tamamen Uygun” 
ifadeleriyle değerlendirilmektedir Tüm ölçeğin 
Cronbach Alpha katsayısı .70’dir. Test-tekrar test 
uygulamaları arasında pozitif yönde, anlamlı ve 
yüksek bir ilişki vardır (r= .97, p< .01) (Önder 
ve Gülay, 2010: 214-219). 

Ölçeğin puanlanmasında iki yol izlenebilmektedir. 
İlki, toplam puandır. Ölçekteki bazı maddeleri ter-
sine çevrilerek elde edilen toplam puan, çocuğun 
okul öncesi eğitim kurumundaki uyum düzeyini 
ortaya koymaktadır. Puan yükseldikçe okula uyum 
düzeyi artmaktadır. Puanlamadaki diğer yöntem 
alt ölçeklerin toplam puanlarını hesaplamaktır. 
Yine bazı maddelerin tersine çevrilmesiyle her 
bir alt ölçek için toplam puan belirlenebilir. Alt 
ölçeklerdeki toplam puanın artması, alt ölçek-
teki davranışların daha sık sergilendiğini ortaya 
koymaktadır. 

2.3. Uygulama: Veri toplama süreci bir yıl içinde 
dört kez uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Okul ön-
cesi öğretmenleri “Çocuk Davranış Ölçeği, Akran 
Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve Okula Uyum 
Öğretmen Değerlendirme Ölçeği”ni her çocuk 
için her uygulama döneminde bir defa doldurmuş-
tur. Araştırma boyunca bu ölçekler öğretmenler 
tarafından dört kez doldurulmuştur. Araştırmacı 
tarafından “Resimli Sosyometri Ölçeği” her veri 
toplama sürecinde her çocuğa bireysel olarak bir 
kez olmak üzere araştırma boyunca her çocuğa 
toplam dört kez uygulamıştır. Uygulama sırasında 
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çocuklara arkadaşlarının resimleri gösterilerek, 
4 soru sorulmuş ve cevapları doğrultusunda her 
çocuğa ilişkin puanlar kaydedilmiştir. Her çocuk 
için uygulama süresi ortalama 15 dakika sürmüştür.

2.4. Verilerin Analizi: Verilerin analizinde; akran 
ilişkileri, sosyal konum ve okula uyum düzeyinin 

eğitim-öğretim yılı içinde değişiklik gösterip 
göstermediğini incelemek için ilişkili örneklemler 
için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kul-
lanılmıştır. Analizler bilgisayar ortamında SPSS 
16.00 paket programı yardımıyla test edilmiştir.

3. BULGULAR 

Tablo 1. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Akran Şiddetine Maruz Kalma Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Akran şiddetine maruz kalma birinci ölçüm
Akran şiddetine maruz kalma ikinci ölçüm
Akran şiddetine maruz kalma üçüncü ölçüm
Akran şiddetine maruz kalma dördüncü ölçüm

175
175
175
175

.38

.26

.22

.16

.778

.772

.617

.594

Tablo 2. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Akran Şiddetine Maruz Kalma Değişkeni Açı-
sından Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktör-
lü Varyans Analizi (ANOVA) Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F P

Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

151.949
4.644

169.606
326.199

174
3

522
699

.873
1.548
.325

-

-
4.765

-
-

-
.003

-
-

1-4

 1: Akran şiddetine maruz kalma birinci ölçüm 2: Akran şiddetine maruz kalma ikinci ölçüm
 3: Akran şiddetine maruz kalma üçüncü ölçüm 4: Akran şiddetine maruz kalma dördüncü ölçüm

Tablo 2.’de 5-6 yaş çocuklarının akran şiddetine 
maruz kalma düzeylerinin akran ilişkilerinin eğitim-
öğretim yılı içinde artış gösterip göstermediğine 
yönelik yapılan ilişkili örneklemler için tek yönlü 
varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, çocuk-
ların akran şiddetine maruz kalma düzeylerinin 
birinci ölçüm, ikinci ölçüm, üçüncü ölçüm ve 

dördüncü ölçüm puanları arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu bulunmuştur [F(3,522) = 4.765, 
p<.05]. Akran şiddetine maruz kalma düzeyine 
yönelik birinci ölçümün ortalama puanı ( X  =.38) 
ve ikinci ölçümün ortalama puanı ( X =.26), üçüncü 
ölçümün ortalama puanına ( X =.22)  göre daha 
yüksektir. Dördüncü ölçümün ortalama puanı (
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X =.16) üçüncü ölçümün ortalama puanına göre 
( X =.22) daha düşüktür. Birinci ölçümün ortalama 
puanı ( X =.38) ölçümler içindeki en yüksek puan-
dır. Dördüncü ölçümün ortalama puanı ( X =.16) 
ölçümler içindeki en düşük puandır. Bu bulgu, 
5-6 yaş çocuklarının akran şiddetine maruz kalma 

düzeylerinin ilk dört ölçüm içinde düşüş göster-
diğini belirlemiştir. Akran şiddetine maruz kalma 
düzeyinin azalması, akran şiddetini uygulayan 
çocukların bu davranışlarını eğitim-öğretim yılı 
boyunca azaltması ya da akran şiddetine maruz 
kalan çocukların akranlarının şiddeti ile baş etme 
stratejileri geliştirdikleri ile açıklanabilir.

Tablo 3. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Sosyal Olmayan Davranış Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Sosyal olmayan davranış birinci ölçüm
Sosyal olmayan davranış ikinci ölçüm 
Sosyal olmayan davranış üçüncü ölçüm
Sosyal olmayan davranış dördüncü ölçüm

175
175
175
175

2.20
1.65
1.41
1.16

3.277
2.757
2.430
2.098

Tablo 4. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Sosyal Olmayan Davranış Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Var-
yans Analizi (ANOVA)  Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı Kareler
Toplamı Sd Kareler

Ortalaması F P Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

2657.201
102.057
2300.443
5059.701

173
3

519
695

117.341
34.019
4.432

-

-
7.675

-
-

-
.000

-
-

1-3
1-4

1: Sosyal olmayan davranış birinci ölçüm  2: Sosyal olmayan davranış ikinci ölçüm

3: Sosyal olmayan davranış üçüncü ölçüm  4: Sosyal olmayan davranış dördüncü ölçüm

Tablo 4.’te 5-6 yaş çocuklarının akranlarına 
yönelik sosyal olmayan davranış düzeylerinin 
eğitim-öğretim yılı içinde artış gösterip gösterme-
diğine yönelik yapılan ilişkili örneklemler için tek 
yönlü varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, 
çocukların sosyal olmayan davranış birinci ölçüm, 
ikinci ölçüm, üçüncü ölçüm ve dördüncü ölçüm 

puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bu-
lunmuştur [F(3,522) = 7.675, p<.001]. Sosyal olmayan 
davranış düzeyine yönelik birinci ölçümün ( X
=2.20) ve ikinci ölçümün ortalama puanları ( X
=1.65), üçüncü ölçümün ortalama puanına göre 
( X =1.41) daha yüksektir. Dördüncü ölçümün 
ortalama puanı ise ( X =1.16) üçüncü ölçümün 
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ortalama puanına ( X =1.41) göre daha düşüktür. 
Birinci ölçümün ortalama puanı ( X =2.20) ölçümler 
içindeki en yüksek puandır. Dördüncü ölçümün 
ortalama puanı ( X =1.16) ölçümler içindeki en 

düşük puandır. Bu bulgu, 5-6 yaş çocuklarının 
sosyal olmayan davranış düzeylerinin ilk dört 
ölçüm içinde düşüş gösterdiğini belirtmektedir. 
Çocuklarda sosyal olmayan davranışları gösterme 
sıklığı dört ölçümde de sürekli azalmaktadır. 

Tablo 5. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Aşırı Hareketlilik Değişkeni Açısından Eğitim 
Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Aşırı hareketlilik birinci ölçüm 

Aşırı hareketlilik ikinci ölçüm 

Aşırı hareketlilik üçüncü ölçüm 

Aşırı hareketlilik dördüncü 
ölçüm 

175
175
175
175

2.22
2.29
1.84
2.66

2.292
2.277
2.126
2.551

Tablo 6. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Aşırı Hareketlilik Değişkeni Açısından Eğitim 
Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi 
(Anova)  Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı Kareler
Toplamı Sd Kareler

Ortalaması F p Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

2187.949
58.850

1549.400
3796.199

174
3

522
699

12.574
19.617
2.968

-

-
6.609

-
-

-
.000

-
-

2-3
3-4

1: Aşırı hareketlilik düzeyi birinci ölçüm  2: Aşırı hareketlilik düzeyi ikinci ölçüm

3: Aşırı hareketlilik düzeyi üçüncü ölçüm  4: Aşırı hareketlilik düzeyi dördüncü ölçüm

Tablo 6.’da 5-6 yaş çocuklarının akranlarına yö-
nelik aşırı hareketlilik düzeylerinin eğitim-öğretim 
yılı içinde farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik 
yapılan ilişkili örneklemler için tek yönlü varyans 

analizinin (ANOVA) sonucunda, çocukların aşırı 
hareketlilik düzeylerinin birinci ölçüm, ikinci öl-
çüm, üçüncü ölçüm ve dördüncü ölçüm puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 
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[F(3,522) = 6.609, p<.001]. Aşırı hareketlilik düzeyine 
yönelik dördüncü ölçümün ( X =2.66) ve ikinci 
ölçümün ortalama puanları ( X =2.29), birinci 
ölçümün ortalama puanına göre ( X =2.22) daha 
yüksektir. Üçüncü ölçümün ortalama puanı ise (
X =1.84) birinci ölçümün ortalama puanına ( X
=2.22) göre daha düşüktür. Dördüncü ölçümün 
ortalama puanı ( X =2.66) ölçümler içindeki en 
yüksek puandır. Üçüncü ölçümün ortalama puanı 

( X =1.84) ölçümler içindeki en düşük puandır. 
Bu bulgu, 5-6 yaş çocuklarının aşırı hareketlilik 
düzeylerinin eğitim-öğretim yılının ilk döneminin 
ve ikinci döneminin sonunda artış gösterdiğini, 
aşırı hareketlilik düzeyinin dördüncü ölçümde 
en yüksek düzeye ulaştığını göstermektedir. Ço-
cukların aşırı hareketlilik davranışlarını gösterme 
sıklığının birinci ve ikinci dönem sonunda arttığı 
görülmektedir.

Tablo 7. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Dışlanma Değişkeni Açısından Eğitim Öğretim 
Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Dışlanma düzeyi birinci ölçüm 

Dışlanma düzeyi ikinci ölçüm 

Dışlanma düzeyi üçüncü ölçüm 

Dışlanma düzeyi dördüncü ölçüm 

175
175
175
175

1.62
.97
.91
.44

2.730
2.170
2.256
1.262

Tablo 8. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Dışlanma Değişkeni Açısından Eğitim Öğretim 
Yılı İçindeki Dört Ölçüme Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) 
Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı Kareler
Toplamı Sd Kareler

Ortalaması F P Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

1761.180
125.330
1518.420
3404.93

174
3

522
699

10.122
41.777
2.909

-

-
14.362

-
-

-
.000

-
-

1-2
1-3
1-4
2-4
3-4

1: Dışlanma düzeyi birinci ölçüm  2: Dışlanma düzeyi ikinci ölçüm
3: Dışlanma düzeyi üçüncü ölçüm  4: Dışlanma düzeyi dördüncü ölçüm

Tablo 8.’de 5-6 yaş çocuklarının akranları tara-
fından dışlanma düzeylerinin eğitim-öğretim yılı 
içinde farklılaşıp farklılaşmadığına yönelik tek 
yönlü varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, 

çocukların dışlanma düzeylerinin birinci ölçüm, 
ikinci ölçüm, üçüncü ölçüm ve dördüncü ölçüm 
puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
bulunmuştur [F(3,522)=14.362, p<.001]. Dışlanma 
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düzeyine yönelik birinci( X  =1.62) ve ikinci 
ölçümün ortalama puanları ( X =.97), üçüncü 
ölçümün ortalama puanına göre ( X =.91) daha 
yüksektir. Dördüncü ölçümün ortalama puanı ise 
( X =.44) dördüncü ölçümün ortalama puanına (
X =.91) göre daha düşüktür. Birinci ölçümün 
ortalama puanı ( X =1.62) ölçümler içindeki en 

yüksek puandır. Dördüncü ölçümün ortalama pu-
anı ( X =.44) ölçümler içindeki en düşük puandır. 
Bu bulgu, 5-6 yaş çocuklarının dışlanma düzey-
lerinin dört ölçüm içinde de düşüş gösterdiğini 
ifade etmektedir. Okul öncesi dönemde akran 
ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen dışlanma 
düzeyinin düşüş göstermesi, dışlanmaya neden 
olan davranışların da azaldığını göstermektedir.

Tablo 9. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Korkulu-Kaygılı Olma Değişkeni Açısından Eğitim 
Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Korkulu-kaygılı olma düzeyi birinci ölçüm 

Korkulu-kaygılı olma düzeyi ikinci ölçüm 

Korkulu-kaygılı olma düzeyi üçüncü ölçüm 

Korkulu-kaygılı olma düzeyi dördüncü ölçüm

175
175
175
175

4.06
3.34
3.22
2.58

4.065
3.290
3.311
3.278

Tablo 10. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Korkulu-Kaygılı Olma Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçüme Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans 
Analizi (ANOVA)  Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı Kareler
Toplamı sd Kareler

Ortalaması F P Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

4857.937
191.764
3680.486
8730.187

174
3

522
699

27.919
63.921
7.051

-

-
9.066

-
-

-
.000

-
-

1-3
1-4
2-4

1: Korkulu-kaygılı olma düzeyi birinci ölçüm  2: Korkulu-kaygılı olma düzeyi ikinci ölçüm
3: Korkulu-kaygılı olma düzeyi üçüncü ölçüm  4: Korkulu-kaygılı olma düzeyi dördüncü ölçüm

Tablo 10.’da 5-6 yaş çocuklarının akranlarına 
yönelik korkulu-kaygılı olma düzeylerinin eğitim-
öğretim yılı içinde değişiklik gösterip göstermedi-

ğine yönelik yapılan ilişkili örneklemler için tek 
yönlü varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, 
çocukların korkulu-kaygılı olma düzeylerinin 
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birinci ölçüm, ikinci ölçüm, üçüncü ölçüm ve 
dördüncü ölçüm puanları arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu bulunmuştur [F(3,522)=9.066, 
p<.001]. Korkulu-kaygılı olma düzeyine yönelik 
birinci ölçümün ( X =4.06) ve ikinci ölçümün 
ortalama puanları ( X =3.34), üçüncü ölçümün 
ortalama puanına göre ( X =3.22) daha yüksektir. 
Üçüncü ölçümün ortalama puanı ise ( X =3.22) 
dördüncü ölçümün ortalama puanına ( X =2.58) 
göre daha yüksektir. Birinci ölçümün ortalama 

puanı ( X =4.06) ölçümler içindeki en yüksek 
puandır. Dördüncü ölçümün ortalama puanı (
X =2.58) ölçümler içindeki en düşük puandır. 
Bu bulgu, 5-6 yaş çocuklarının korkulu-kaygılı 
olma davranışı düzeylerinin dört ölçümde de 
düşüş gösterdiğini ifade etmektedir. Bulguya göre 
çocuklarda korkulu-kaygılı olma davranışları ve 
bu davranışa neden olabilecek faktörler eğitim-
öğretim yılı içinde azalmaktadır.

Tablo 11. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Saldırganlık Değişkeni Açısından Eğitim Öğretim 
Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Saldırganlık düzeyi birinci ölçüm 

Saldırganlık düzeyi ikinci ölçüm 

Saldırganlık düzeyi üçüncü ölçüm 

Saldırganlık düzeyi dördüncü ölçüm

175
175
175
175

2.10
1.66
1.70
1.09

2.901
2.512
2.079
1.826

Tablo 12. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Saldırganlık Değişkeni Açısından Eğitim Öğretim 
Yılı İçindeki Dört Ölçüme Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)  
Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı Kareler
Toplamı sd Kareler

Ortalaması F P Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

2235.714
91.914

1661.086
3988.714

174
3

522
699

12.849
30.638
3.182

-

-
9.628

-
-

-
.000

-
-

1-4
2-4
3-4

1: Saldırganlık düzeyi birinci ölçüm  2: Saldırganlık düzeyi ikinci ölçüm

3: Saldırganlık düzeyi üçüncü ölçüm  4: Saldırganlık düzeyi dördüncü ölçüm

Tablo 12.’de 5-6 yaş çocuklarının akranlarına 
yönelik saldırganlık düzeylerinin eğitim-öğretim 
yılı içinde değişiklik gösterip göstermediğine 

yönelik yapılan ilişkili örneklemler için tek yönlü 
varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, çocukla-
rın saldırganlık düzeylerinin birinci ölçüm, ikinci 
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ölçüm, üçüncü ölçüm ve dördüncü ölçüm puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 
[F(3,522)=9.628, p<.001]. Saldırganlık düzeyine yö-
nelik birinci       ( X  =2.10) ve üçüncü ölçümün 
ortalama puanları ( X =1.70), ikinci ölçümün 
ortalama puanına ( X =1.66) göre daha yüksektir. 
Dördüncü ölçümün ortalama puanı ( X =1.09) ise 
ikinci ölçümün ortalama puanına( X =1.66)  göre 
daha düşüktür. Birinci ölçümün ortalama puanı 
( X =2.10) ölçümler içindeki en yüksek puandır. 
Dördüncü ölçümün ortalama puanı ( X =1.09) 

ölçümler içindeki en düşük puandır. Bu bulgu, 
5-6 yaş çocuklarının saldırganlık düzeylerinin 
birinci ölçümden sonra azaldığını ancak üçüncü 
ölçümde yeniden yükseldiğini ve son ölçümde 
de en düşük seviyesine ulaştığı göstermektedir. 
Çocukların saldırgan davranışlar gösterme sıklığı, 
ilk iki ölçümde azalmıştır fakat yarıyıl tatilinden 
sonraki ölçümde çocukların saldırgan davranışla-
rında bir miktar artış gözlenmiştir. Son ölçümde 
ise çocukların saldırgan davranışlarında tekrar 
düşüş meydana gelmiştir.

Tablo 13. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Olumlu Sosyal Davranış Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Olumlu sosyal davranış düzeyi birinci ölçüm
Olumlu sosyal davranış düzeyi ikinci ölçüm
Olumlu sosyal davranış düzeyi üçüncü ölçüm
Olumlu sosyal davranış düzeyi dördüncü ölçüm

175
175
175
175

12.61
13.25
15.03
13.40

5.921
5.563
4.916
5.544

Tablo 14. 5-6 Yaş Çocuklarının Akran İlişkilerinin Başkalarına Yönelik Olumlu Sosyal Davranış 
Değişkeni Açısından Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçüme Yönelik İlişkili Örneklemler İçin 
Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)  Testi Sonuçları

Varyansın 
Kaynağı

Kareler
Toplamı

sd
Kareler

Ortalaması
F P

Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

12829.737
556.907
8022.343
21408.987

174
3

522
699

73.734
185.636
15.368

-

-
12.079

-
-

-
.000

-
-

1-3
2-3
3-4

1: Başkalarına yönelik olumlu sosyal davranış 
birinci ölçüm 2: Başkalarına yönelik olumlu 
sosyal davranış ikinci ölçüm

3: Başkalarına yönelik  olumlu sosyal davranış 
üçüncü ölçüm 4: Başkalarına yönelik  olumlu 
sosyal davranış dördüncü ölçüm

Tablo 14.’te 5-6 yaş çocuklarının başkalarına 
yönelik sosyal davranış düzeylerinin eğitim-öğ-
retim yılı içinde değişiklik gösterip göstermedi-
ğine yönelik yapılan ilişkili örneklemler için tek 
yönlü varyans analizinin (ANOVA) sonucunda, 
çocukların başkalarına yönelik olumlu sosyal 
davranış düzeylerinin birinci ölçüm, ikinci öl-
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çüm, üçüncü ölçüm ve dördüncü ölçüm puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 
[F(3,522)=12.079, p<.001]. 

Başkalarına yönelik olumlu sosyal davranış dü-
zeyine yönelik üçüncü ölçümün ortalama puanı (
X =15.00) ve dördüncü ölçümün ortalama puanı 
( X =13.40), ikinci ölçümün ortalama puanına ( X
=13.25) ve birinci ölçümün puanına ( X =12.61)  
göre daha yüksektir. Üçüncü ölçümün puanı ( X
=12.61) ölçümler içindeki en yüksek puandır. 

Birinci ölçümün ortalama puanı ( X =15.03) 
ölçümler içindeki en düşük puandır. Bu bulgu, 
5-6 yaş çocuklarının olumlu sosyal davranış dü-
zeylerinin eğitim-öğretim yılı içinde ilk ölçümden 
üçüncü ölçüme kadar artış gösterdiğini ancak son 
ölçümde azaldığını göstermektedir. Çocukların 
olumlu sosyal davranışlarını sergileme düzeyi üç 
ölçüme kadar sürekli artış göstermektedir. Son 
ölçümde çocukların olumlu sosyal davranışlarını 
gösterme düzeyleri düşüş göstermektedir.

Tablo 15. 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerinin İşbirlikli Katılım Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

İşbirlikli katılım düzeyi birinci ölçüm
İşbirlikli katılım düzeyi ikinci ölçüm
İşbirlikli katılım düzeyi üçüncü ölçüm
İşbirlikli katılım düzeyi dördüncü ölçüm

175
175
175
175

14.53
14.97
17.08
15.70

5.327
5.715
4.221
3.693

Tablo 16. 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerinin İşbirlikli Katılım Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçüme Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans 
Analizi (ANOVA)  Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı
Kareler
Toplamı

sd
Kareler

Ortalaması
F P

Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

8777.513
651.947
7226.803
16656.263

173
3

519
695

50.737
217.316
13.924

-

-
15.607

-
-

-
.000

-
-

1-3
1-4
2-3
3-4

1: İşbirlikli katılım birinci ölçüm  2: İşbirlikli katılım ikinci ölçüm

3: İşbirlikli katılım üçüncü ölçüm  4: İşbirlikli katılım dördüncü ölçüm

Tablo 16.’da 5-6 yaş çocuklarının işbirlikli katılım 
düzeylerinin eğitim-öğretim yılı içinde değişiklik 
gösterip göstermediğine yönelik yapılan ilişkili 

örneklemler için tek yönlü varyans analizinin 
(ANOVA) sonucunda, çocukların işbirlikli katılım 
düzeylerinin birinci ölçüm, ikinci ölçüm, üçüncü 
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ölçüm ve dördüncü ölçüm puanları arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu bulunmuştur [F(3,522)=15.607, 
p<.001]. İşbirlikli katılım düzeyine yönelik birinci 
ölçümün ( X =14.53) ve ikinci ölçümün ortalama 
puanları ( X =14.97), üçüncü ölçümün ortalama 
puanına ( X =17.08) ve dördüncü ölçümün orta-
lama puanına ( X =15.70) göre daha yüksektir. 
Üçüncü ölçümün ortalama puanı ( X =17.08) 
ölçümler içindeki en yüksek puandır. Birinci 
ölçümün ortalama puanı ( X =14.53) ölçümler 

içindeki en düşük puandır. Bu bulgu,  5-6 yaş 
çocuklarının işbirlikli katılım düzeylerinin ilk 
ölçümden sonra artış gösterdiğini üçüncü öl-
çümde artışın en yüksek düzeye ulaştığı, ancak 
üçüncü ölçümden sonra azaldığını göstermektedir. 
Çocuklar işbirlikli katılım davranışlarını ilk üç 
ölçüm içinde artarak sergilemişlerdir. Fakat son 
ölçümde çocukların işbirlikli katılım düzeyinde 
düşüş saptanmıştır.

Tablo 17. 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerinin Kendi Kendini Yönetme Değişkeni Açı-
sından Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS
Kendi kendini yönetme düzeyi birinci ölçüm
Kendi kendini yönetme düzeyi ikinci ölçüm
Kendi kendini yönetme düzeyi üçüncü ölçüm
Kendi kendini yönetme düzeyi dördüncü ölçüm

175
175
175
175

6.82
7.12
7.71
7.99

2.887
2.771
2.470
2.195

Tablo 18. 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerinin Kendi Kendini Yönetme Değişkeni 
Açısından Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçüme Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü 
Varyans Analizi (ANOVA)  Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p

Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

2973.857
149.811

1714.189
4837.857

174
3

522
699

17.091
49.937
3.284

-

-
15.207

-
-

-
.000

-
-

1-3
1-4
2-3
2-4

1: Kendi kendini yönetme birinci ölçüm  2: Kendi kendini yönetme ikinci ölçüm
3: Kendi kendini yönetme üçüncü ölçüm  4: Kendi kendini yönetme dördüncü ölçüm

Tablo 18.’de 5-6 yaş çocuklarının kendi kendini 
yönetme düzeylerinin eğitim-öğretim yılı içinde 
değişiklik gösterip göstermediğine yönelik ya-
pılan ilişkili örneklemler için tek yönlü varyans 

analizinin (ANOVA) sonucunda, çocukların kendi 
kendini yönetme düzeyi birinci ölçüm, ikinci öl-
çüm, üçüncü ölçüm ve dördüncü ölçüm puanları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 
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[F(3,522)=15.207, p<.001]. Kendi kendini yönetme 
düzeyine yönelik dördüncü ölçümün ( X =7.99) 
ve üçüncü ölçümün ortalama puanları ( X =7.71), 
ikinci ölçümün ortalama puanına ( X =7.12) göre 
daha yüksektir. Birinci ölçümün ortalama puanı 
ise ( X =6.82) diğer üç ölçümün ortalama puan-
larına göre daha düşüktür. Dördüncü ölçümün 
ortalama puanı ( X =7.99) ölçümler içindeki en 

yüksek puandır. Birinci ölçümün ortalama puanı 
( X =6.82) ölçümler içindeki en düşük puandır. 
Bu bulguya göre, 5-6 yaş çocuklarının kendi 
kendini yönetme düzeylerinin dört ölçüm içinde 
sürekli artış gösterdiğini ifade edilmiştir. Okul 
öncesi dönemde istenen bir davranış olan, kendi 
kendini yönetme davranışının sergilenme oranı 
eğitim-öğretim yılı içinde sürekli artmıştır.

Tablo 19. 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerinin Okuldan Kaçınma Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Okuldan kaçınma düzeyi birinci ölçüm
Okuldan kaçınma düzeyi ikinci ölçüm
Okuldan kaçınma düzeyi üçüncü ölçüm
Okuldan kaçınma düzeyi dördüncü ölçüm

175
175
175
175

8.47
8.85
9.48
9.57

2.146
1.728
1.221
.826

Tablo 20. 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerinin Okuldan Kaçınma Değişkeni Açısından 
Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçüme Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans 
Analizi (ANOVA)  Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F P

Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

841.777
143.469
858.531
1843.777

174
3

522
699

4.838
47.823
1.645

-

-
29.077

-
-

-
.000

-
-

1-2
1-3
1-4
2-3
2-4

1: Okuldan kaçınma düzeyi birinci ölçüm  2: Okuldan kaçınma düzeyi ikinci ölçüm
3: Okuldan kaçınma düzeyi üçüncü ölçüm  4: Okuldan kaçınma düzeyi dördüncü ölçüm

Tablo 20.’de 5-6 yaş çocuklarının okuldan kaçınma 
düzeylerinin eğitim-öğretim yılı içinde değişiklik 
gösterip göstermediğine yönelik yapılan ilişkili 
örneklemler için tek yönlü varyans analizinin 
(ANOVA) sonucunda, çocukların okuldan kaçınma 
düzeylerinin birinci ölçüm, ikinci ölçüm, üçüncü 
ölçüm ve dördüncü ölçüm puanları arasında anlamlı 

bir farklılık olduğu bulunmuştur [F(3,522)=29.077, 
p<.001]. Okuldan kaçınma düzeyine yönelik 
birinci ölçümün ( X =8.47) ve ikinci ölçümün 
ortalama puanları ( X =8.85), üçüncü ölçümün 
ortalama puanına ( X =9.48) göre daha düşüktür. 
Üçüncü ölçümün puanı ise    ( X =9.48) dördüncü 
ölçümün ortalama puanına göre daha ( X =9.57) 
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düşüktür. Dördüncü ölçümün ortalama puanı (
X =9.57) ölçümler içindeki en yüksek puandır. 
Birinci ölçümün ortalama puanı ( X =8.47) öl-
çümler içindeki en düşük puandır. Bu bulgu, 5-6 
yaş çocuklarının okuldan kaçınma düzeylerinin 

dört ölçüm içinde de sürekli artış gösterdiğini 
belirtmektedir. Eğitim-öğretim yılı sonuna kadar 
öğretmen algılarına göre çocukların okuldan 
kaçınma düzeylerinde artış meydana gelmiştir.

Tablo 21. 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerinin Okulu Sevme Değişkeni Açısından Eğitim 
Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Okulu sevme düzeyi birinci ölçüm
Okulu sevme düzeyi ikinci ölçüm
Okulu sevme düzeyi üçüncü ölçüm
Okulu sevme düzeyi dördüncü ölçüm

175
175
175
175

8.64
8.72
9.42
9.12

2.056
1.830
1.252
1.229

Tablo 22. 5-6 Yaş Çocuklarının Okula Uyum Düzeylerinin Okulu Sevme Açısından Eğitim Öğretim 
Yılı İçindeki Dört Ölçüme Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)  
Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F P

Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

957.720
70.314
897.686
1925.72

174
3

522
699

5.504
23.438
1.720

-

-
13.629

-
-

-
.000

-
-

1-3
1-4
2-3
2-4
3-4

1: Okulu sevme birinci ölçüm  2: Okulu sevme ikinci ölçüm

3: Okulu sevme üçüncü ölçüm  4: Okulu sevme dördüncü ölçüm
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Tablo 22.’de 5-6 yaş çocuklarının okulu sevme 
düzeylerinin eğitim-öğretim yılı içinde değişiklik 
gösterip göstermediğine yönelik yapılan ilişkili 
örneklemler için tek yönlü varyans analizinin 
(ANOVA) sonucunda, çocukların okulu sevme 
davranışı birinci ölçüm, ikinci ölçüm, üçüncü öl-
çüm ve dördüncü ölçüm puanları arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu bulunmuştur [F(3,522)=13.629, 
p<.001]. Okulu sevme düzeyine yönelik birinci 
ölçümün ortalama puanı ( X =8.64) ve ikinci 
ölçümün ortalama puanı ( X =8.72), üçüncü öl-
çümün ortalama puanına göre ( X =9.42) daha 

düşüktür. Üçüncü ölçümün puanı ise ( X =9.42) 
dördüncü ölçümün ortalama puanına ( X =9.12) 
göre daha yüksektir. Üçüncü ölçümün ortalama 
puanı ( X =9.42) ölçümler içindeki en yüksek pu-
andır. Birinci ölçümün ortalama puanı ( X =8.64) 
ölçümler içindeki en düşük puandır. Bu bulgu, 
5-6 yaş çocuklarının okulu sevme düzeylerinin ilk 
üç ölçüm içinde yükseldiğini fakat son ölçümde 
düşüş gösterdiğini ifade etmektedir. Çocukların 
okulu sevme düzeyleri ilk üç ölçümde artış gös-
termekte iken son ölçümde düşüş göstermiştir.

Tablo 23. 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Konum Düzeylerinin Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört 
Ölçümüne Yönelik Betimleyici İstatistikler

Ölçümler N X SS

Sosyometri birinci ölçüm
Sosyometri düzeyi ikinci ölçüm
Sosyometri düzeyi üçüncü ölçüm
Sosyometri düzeyi dördüncü ölçüm

175
175
175
175

1.30
1.40
1.41
1.45

22.185
22.378
25.934
25.009

Tablo 24. 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal Konumlarının Eğitim Öğretim Yılı İçindeki Dört Ölçüme 
Yönelik İlişkili Örneklemler İçin Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA)  Testi Sonuçları

Varyansın Kaynağı
Kareler
Toplamı

Sd
Kareler

Ortalaması
F p

Anlamlı 
Fark

Denekler arası
Ölçüm 
Hata 
Toplam 

361104.409
21296.450
37542.300
419943.159

174
3

522
699

2075.313
7098.817
71.920

-

-
98.704

-
-

-
.000

-
-

1-2
1-3
1-4
3-4

1: Sosyometri birinci ölçüm  2: Sosyometri ikinci ölçüm

3: Sosyometri üçüncü ölçüm  4: Sosyometrri dördüncü ölçüm

Tablo 24.’te 5-6 yaş çocuklarının sosyal konumla-
rının eğitim-öğretim yılı içinde değişiklik gösterip 

göstermediğine yönelik yapılan ilişkili örneklemler 
için tek yönlü varyans analizinin (ANOVA) so-
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nucunda, çocukların sosyal konumlarının birinci 
ölçüm, ikinci ölçüm, üçüncü ölçüm ve dördüncü 
ölçüm puanları arasında anlamlı bir farklılık oldu-
ğu bulunmuştur [F(3,522)=98.704, p<.001]. Sosyal 
konum düzeylerinin birinci ölçümün ( X  =1.30) 
ve ikinci ölçümün ortalama puanları ( X =1.40), 
üçüncü ölçümün ortalama puanına göre ( X =1.41) 
daha düşüktür. Üçüncü ölçümün ortalama puanı ise 
( X =1.41) dördüncü ölçümün ortalama puanına (
X =1.45) göre daha düşüktür. Dördüncü ölçümün 
ortalama puanı ( X =1.45) ölçümler içindeki en 
yüksek puandır. Birinci ölçümün ortalama puanı 
( X =1.30) ölçümler içindeki en düşük puandır. 
Bu bulgu, 5-6 yaş çocuklarının sosyal konum-
larının dört ölçümde de artış gösterdiğini ortaya 
koymaktadır. Sosyometri tekniği kullanılarak 
ölçülen sosyal konum düzeyleri eğitim-öğretim 
yılı içinde sürekli artış göstermektedir.

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Araştırmanın sonuçlarına göre 5-6 yaş çocukları-
nın akran ilişkilerine ve okula uyum düzeylerine 
bağlı değişkenler eğitim-öğretim yılı içinde sabit 
kalmamış, düşüşler ve artışlar göstermiştir. Sosyal 
konum düzeyleri ise eğitim-öğretim yılı içinde 
artış göstermektedir.

Akran ilişkilerinin eğitim-öğretim yılı içinde 
gösterdiği değişiklikler kullanılan ölçeklere ve alt 
ölçeklere göre tek tek ortaya konmuştur. Akran 
şiddetine maruz kalma düzeyi, sosyal olmayan 
davranış düzeyi, dışlanma düzeyi ve korkulu-
kaygılı olma düzeyi eğitim-öğretim yılı içinde 
sürekli düşüş göstermektedir. Aşırı hareketlilik 
düzeyi yıl içinde, yarıyıl tatiline girerken ve 
yıl sonu tatiline girerken, yani eğitim-öğretim 
yılının iki yarı yılının son dönemlerinde artış 
göstermektedir. Saldırganlık düzeyinin de birinci 

ölçümden sonra azaldığını ancak üçüncü ölçümde 
ilk ölçümden düşük olmak üzere, artış gösterdiğini 
ve dördüncü ölçümde yine azaldığı görülmektedir. 
Olumlu sosyal davranışın ilk ölçümden itibaren 
artış gösterdiği de sonuçlar arasındadır.

Okula uyum düzeylerinin eğitim-öğretim yılı 
içinde değişiklikler gösterdiği tespit edilmiştir. 
Bu sonuca ilişkin işbirlikli katılım düzeyinin 
ilk ölçümden sonra bir miktar arttığını, üçüncü 
ölçümde de artışın devam ettiğini fakat dördüncü 
ölçümde çocukların işbirlikli katılım düzeylerinin 
azaldığı görülmektedir. Kendi kendini yönetme ve 
okuldan kaçınma düzeyi dört ölçümde de sürekli 
artış göstermektedir. Okulu sevme düzeyi ise, ilk 
üç ölçümde artış göstermiş, dördüncü ölçümde 
okulu sevme düzeyinde düşüş meydana gelmiş-
tir. Sosyometri tekniği ile ölçülen sosyal konum 
düzeylerinin dört ölçümde de artış gösterdiği 
görülmektedir.

5. ÖNERİLER

Araştırmanın bulgularına göre, akran ilişkileri, 
okula uyum düzeyleri ve sosyal konum dü-
zeyleri eğitim-öğretim yılı içinde değişiklikler 
göstermektedir. Bu durum farklı değişkenlerin 
çocukların akran ilişkileri, sosyal konumları ve 
okula uyumlarının çeşitli değişkenlerden etkilen-
diğinin göstergesidir. Bu değişkenleri belirlemek 
amacıyla akran ilişkilerini, sosyal konumu, okula 
uyumu etkileyebilecek değişkenleri belirleyip 
izleme araştırmaları gerçekleşebilir. Böylece 
hangi değişkenlerin farklılaşmasında, bağımlı 
değişkenlerin nasıl etkilendiği ortaya çıkarılabilir. 

Araştırma sonuçlarından, okuldan kaçınma düzeyi 
yıl içinde sürekli artmıştır. Genelde öğretmen 
beklentilerinde çocukların okulu sevmesi, okula 
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uyum sağlaması istenilen bir durumken, araştırma 
sonucunda ortaya çıkan bu durumun açıklanabil-
mesi için farklı sayılarda farklı gruplardan oluşan 
örneklem gruplarında,  farklı değişkenler  (anne-
baba eğitim durumu, öğretmen ve anne-baba 
tutumları, öğretmen-çocuk ilişkisi, çocukların 
mizacı, öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejileri, 
sosyo-ekonomik düzey, daha önce okul öncesi 
eğitim almış olma, kardeş sayısı, köy, kent ya da 
ilçede yaşama) açısından araştırmalar yapılmalıdır.

Okula uyumsuzluğun çocuk ile ilgili faktörlerden 
kaynaklanabileceği gibi öğretmen ile ilgili fak-
törlerden de kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. 
Öğretmen kaynaklı okula uyum problemlerinde; 
öğretmenlere okula uyum ile ilgili bilgi verilebilir. 
Çocukları tanıma teknikleri, gözlem teknikleri 
okulun başlarında öğretmen tarafından uygulanması 
gereken teknikler olmalıdır. Ayrıca çocukların ilgi 
ve beklentilerini tahmin edemeyen, çocuklarla 
uygun bir iletişim dili oluşturamayan öğretmenler 
kendilerini bu yönde geliştirmelidir. Öğrtmenin 
mesleki ve kişisel yeterlilikleri çocukların okula 
uyumu açısından oldukça önemlidir. Güleryüzlü, 
sevecen, çocuklarla ilgili ve mesleki bilgilere, 
becerilere sahip olan öğretmenlerin sınıflarında 
okula uyum problemleri daha az gözlenebilir. Bu 
nedenle çocukla ilgili uyum problemlerinin yanı 
sıra öğretmenle ilgili okula uyum problemleri de 
önemlidir.

Okula uyum düzeyinine ilişkin aşırı hareketlilik 
değişkeni, eğitim-öğretim yılı içinde ikinci ve dör-
düncü ölçümlerde yani, birinci ve ikinci dönemin 
sonlarında artış göstermiştir. Bu bulgunun nedenini 
öğrenmek için farklı örneklem gruplarında 5 ve 6 
yaşı kendi içlerinde ayrı ayrı araştırmaya alarak, 
dönem sonlarında yapılan etkinlikler öğretmen 

görüşleri alınarak değişken haline getirilebilir 
ve bu değişkenlerin aşırı hareketlilikle ilişkisi 
incelenebilir. Ayrıca farklı değişkenlerin de (an-
ne-babanın birlikte ya da ayrı yaşaması, annenin 
çalışması, kardeş sayısı, yeni kardeşin dünyaya 
gelmesi, mizaç vb.) aşırı hareketlilik üzerinde 
etkili olup olmadığı incelenebilir.
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FİRMALAR ARASI PROJE YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ:  
UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA 

INTER-ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT ACTIVITY:  
AN APPLIED STUDY 

Gönül ÖKTEM1 

1 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet: Birçok üstünlüğü ve faydayı ortaya çıkaran proje 
yönetimi sayesinde, kuruluşlar ve kurumlar maliyet karı, 
zaman süresinin kısaltılması, sistematik çalışma, prog-
ramlı süreç, verimlilik ve en önemlisi kaliteli teknolojik 
yapılar meydana getirmektedir. Elde edilen bu veriler 
ile de vazgeçilmez ve en çok tercih edilenler arasında 
yerini almasını sağlamaktadır. Birçok dünya ülkesinin 
artık globalleşen kültür anlayışı ile birlikte çeşitlenen 
tercihlere aranması gereken cevaplar ve yenilikçilik 
farklı arayışlara sürüklemektedir. Sürüklenmeden en 
az zarar ve en çok fayda elde etmek isteyen taraflar 
ise ancak bu karlılığı proje yönetim sistemleri ve proje 
yönetimi ile elde edebileceklerini anlamış ve bu yöndeki 
çalışmalarına hız vermişlerdir.

Anahtar kelimeler: Proje, Proje Yönetimi, Firma-
lar Arası Proje Etkinliği

Abstract: Institutions and organizations create cost 
interest, shortening the time, systematic working, 
programmed process, efficiency and most importantly 
qualified technological structures thanks to the Pro-
ject management which presents many advantages 
and superiorities. These data enables it rank among 
the indispensable and the most preferred ones. The 
necessary answers in terms of many world countries 
for the differentiated preferences due to the concept 
of globalized culture and innovativeness drive to the 
new searches. Parties who want to gain the least loss 
and the most benefit from this drive understood that 
they should only get this profitability with Project 
management systems and Project management and 
they accelerated the studies in this direction.

Keywords: Project, Project Management, Inter-En-
terprise Project Activity 
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1. GİRİŞ

Bilim ve teknolojinin yüzyılımızda gösterdiği iler-
leme büyük bir üretkenlik artışına yol açmıştır. Bu 
gelişmenin işletmelere etkisi, onları da dönüşüm 
ve gelişme zorunda bırakmıştır. İşletmelerin bunu 
sağlamalarının tek yolu yeni projeler geliştirmek-
ten geçer. Özellikle CPM/PERT yöntemlerinin 
geliştirilmeleri proje yönetiminde verimliliği 
artırmıştır. Dolayısı ile projelere duyulan ilgi de 
her geçen gün artmıştır. Projelere duyulan ihtiyaç 
gittikçe hızlanmaya ve böylece proje yönetimi 
daha çok sayıda kişi ve geniş kitleler tarafından 
kullanılmaya başlanmıştır. Artık işler proje olarak 
ele alınmamaktadır. 

Projeler, kalkınmaya ilişkin geniş kapsamlı 
amaçların gerçekleştirilmesinin gereklerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Çağdaş dünyada 
hemen, hemen tüm ülkeler bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri yakalamak ve bunlara ayak uydurmak 
özlemini taşımaktadırlar. Bu özlemin nedeni, 
ekonomik kalkınmaları sağlamak, Uygur uluslar 
topluluğunun saygın ve rekabet gücüne sahip bir 
üyesi haline gelebilmektir. Bunları hedefleyen 
ülkeler bir takım projeleri gerçekleştirmek sureti 
ile ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri hız-
landırmışlardır. Gelişmelerini tamamlamış olan 
ülkeler ise gelişmiş olan ülkelere bağılım olmak 
zorunda kalmışlardır. 

Günümüz koşullarında ve gelişen teknolojiye bağlı 
olarak sorunların çözümlenmesi, yeni yaklaşımla 
ele alınması gereği ortaya çıkmış ve sistem kav-
ramından hareketle bütünü oluşturan öğelerini 
incelemek düşüncesi daha ağır basmıştır. Bunun 
sonucunda proje yönetiminde sistem yaklaşımı 
önem kazanmıştır. Sistem yaklaşımı proje yöne-

timinde bir düşünüş yolu olup, projenin başarılı 
yönetimi için gerekli ve zorunlu bir hal almıştır. 

Projeler, işlerin kolayca görülebilir bir biçimde 
yapılandırılmasına, sistemler içinde düşünme ve 
çalışma yolunun açılmasına olanak sağlamaktadır. 
Bu nedenle bir sistemin gerçekleştirilmesinde 
projeden söz edilebilir. Sistemler; bütünsellik, 
verimlilik, iletişim, etkileşim ve süreklilik ilke-
lerini içermektedir. Bütün bunların düzenlenip, 
planlanması ve geliştirilmesi ise ancak proje 
yönetimi ile sağlanabilmektedir. Proje yönetimi, 
hizmetlerin iyileştirilmesinde, ürünün verim-
li olmasında, işlerin ekonomik yapılmasında, 
karlılığın sağlanmasında ve proje taraftarlarının 
ilişkilerinin düzenlenmesinde liderliği onaylanmış 
bir metodolojidir. Dolayısı ile proje yönetimi de 
farklılık içermektedir. Projeler; 

•	 Fizibilite Etütlerini,

•	 Etkin ve etkili ve profesyonel bir yönetimi, 

•	 Yenlik ve yaratıcılık gerektiren çalışmaları, 

•	 Katılımın yanı sıra tutum ve davranış deği-
şikliğini içermektedir. 

Proje yönetiminde bilgi teknolojilerinin ve özellikle 
bilgisayar sistemlerinin önemi büyüktür. Gelişen 
teknoloji ile birlikte kullanılan bilgi sistemlerinin 
proje yönetiminde ve proje hazırlanmasında 
önemi büyüktür. Her geçen gün artan talep ve 
bu talepler nedeni ile zaman faktörünün önemi 
giderek artmaktadır. Bu nedenle artan taleplerin 
hızlı bir şekilde cevaplana bilmesi için bilgi 
teknoloji sistemleri ile bilgisayar teknolojisinin 
kullanımı proje yönetiminde bir zorunluluktur. 
Proje yönetiminin vazgeçilmezleri arasında bilgi 
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teknolojileri ve bilgisayar sistemleri önemli bir 
noktayı oluşturur. 

1.1. PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLERİ

Proje Nedir: Projenin faaliyet alanlarına göre 
değişik tanımları yapılmıştır. Bunlara örnek 
vermek gerektiğinde ise; inşaat ve makine vb. 
faaliyet alanlarına göre proje, yeni bir bina, bir 
makine, bir donanım ve bir kent düzenlenmesine 
ilişkin plan, kesit veya çizimler olarak tanım-
layabiliriz. Genel anlamda proje, soruna özel 
bir defaya özgü oluşturulan, belli bir zaman ve 
bütçe dâhilinde hedefe ulaşmayı sağlayan işlerin 
bütünüdür. Yaptığımız bu tanımlardan anlaşıldığı 
gibi sonuç, projenin bir hedefe ulaşmaya yönelik 
olduğu, kaynakların etkili kullanıldığı, bir defalık 
yapıldığı, başlama ve bitiş tarihleri belli olduğu 
ve organizasyon yapısı içinde gerçekleştirilmesi 
şeklinde yorumlayabiliriz. 

Sakar (2012)’a göre proje; başlangıç ve bitişi 
açıkça tanımlanmış bir süreçtir ve maliyet ile 
zaman kısıtları altında yeterli kapsama ulaşmaya 
çalışır. Her proje belirli bir amaç için yazılı hale 
getirilmiştir. Belirsizlik ve risk içeren proje sureci, 
kaynaklara (insan, para, teknik ekipman vb.) ve 
bu kaynakların sağlanacağı finansörlere ihtiyaç 
duyar (Esatoğlu,2010).

Gümüşel (2007)’e göre proje; karmaşık bir soru-
nun çözümüne yönelik tasarlanmış; tanımlanmış 
hedefleri ve beklenen sonuçları olan; ekonomik, 
teknik ve insan kaynakları, yer ve zaman açısından 
sınırlandırılmış, önceden planlanmış ve sonunda 
değerlendirilen, sonuç odaklı, somut, pratik ça-
lışmalar olarak ifade edilmektedir.

Proje, bir işin belirlenen kalitede minimum mali-
yette tamamlanmasını ve işten beklenen yararları 

sağlar. Proje, fizibilite çalışmalarını gerektirir. Proje 
çalışmalarında projenin her yönünün incelenerek 
araştırılması gerekir. Proje, işin gerçekleştirilmesi 
için gerekli olan mali kaynakların sağlanmasında 
yardımcı olur. Projenin karmaşık bir yapıda olması 
ve verimli biçimde gerçekleştirilmesi bilgisayar 
kullanımını zorunlu kılar. Projelerin kolay anla-
şılabilmesi için, yapılacak işlerin şematik olarak 
gösterilmesi gerekir. Projelere ilişkin yapılacak 
işler şemalar üzerinde gösterilirken projeler alt 
projelere ayrılabilir. Bu amaçla birçok şematik 
gösterme yöntemi geliştirilmiştir. (Gantt Şeması, 
İşlem oklu ve işlem düğümlü ağ yöntemleri) gibi. 

Gantt şeması, bir zaman çizgisi boyunca projenin 
her aşamasının veya işleminin planlanan ve ger-
çekleşen sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin 
belirlenmesiyle oluşturulur. Gantt şemasında yuka-
rıdan aşağıya aşamalar veya işlemler sıralanırken, 
soldan sağa ise zaman  sıralanır. Bu aşamalar veya 
işlemler; kutu, çizgi veya sembollerle gösterilir 
ve işlemlerin süresi, kutuların veya çizgilerin 
boyu ile orantılıdır. Kısacası bu şema  bahsedilen 
bütün işlemlerin ne zaman başlayıp ne zaman 
bitirileceğini ve işlemlerin nasıl yapılacağını 
gösterir (Temel 2011).

Birçok proje başlangıç aşamasından bitiş aşamasına 
kadar genel olarak aynı evrelerden geçer. Proje-
nin hayata geçmesi ile başlayan ömür döngüsü, 
projeye bir yönetici atanması ve proje takımı-
nın oluşturulmasıyla hareket eder. İlk aşamada 
ihtiyaç duyulacak kaynakların sağlanması ile 
devam edilmekte ve bununla birlikte iş programı 
organize edilmektedir. Daha sonra proje progra-
mına göre çalışmalar başlamakta ve devinim hız 
kazanmaktadır. Bu ilerleme proje  bitişine kadar 
devam etmektedir. Aşağıdaki şekilde proje ömür 
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döngüsünü geleneksel S-formu ile göstermektedir. Ancak bazı projelerin ömür döngüleri bu şekilde 
olmayabilir (Onur 2007).

Şekil 1: Proje Ömür Döngüsü 

Kaynak: Meredıth Jack R., Mantel, Jr, Samuel J., 
Project Management, A Managerial Approach, 4th 
Edition, John Wiley & Sons Inc., New York, 2000.

Bir projede olması gereken üç ana unsurdan var-
dır. Bunlar; Faaliyetler, kaynaklar ve kısıtlardır. 
Bir projenin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, 
öncelikle, maliyet ve zaman kısıtlarından dolayı 
her proje bir diğerinden yönetim anlamında 
farklılık gösterebilir. Bu nedenle projelerin bir 
defaya mahsus gerçekleştirildiği söylenebilir 
(Yanat 2006).

Tarihte ilk projelere örnek olarak Babil kulesi 
veya Mısır piramitlerinin inşası verilebilir. An-
cak modern Proje Yönetiminin ilk örneği olarak 
Manhattan Projesi (ilk atom bombası üretimi) 
gösterilmektedir. Proje Yönetiminde öncü olan 
askeri ve kamu kesimi olurken, özel sektör bu 

alanda daha çok kopyalayan konumunda olmuştur 
(Gürses 2007).

Proje etkinliğinin önemi eski zamanlara dayan-
maktadır. İlk çalışmaların 1699 yılında De La 
Hire’ın gözlemlerine dayandığı bilinmektedir. 
De La Hire, bir fabrikada çalışan işçinin merdi-
venleri az miktarda yük ile çıkıp, dönerken boş 
olarak dönmesinin işi uzatmasını gözlemlemiştir. 
Bu yüzden iki yönlü çalışan basit bir asansör ile 
taşınabilecek yük miktarının artacağını bunun 
yanı sıra asansör aşağı inerken işçinin asansöre 
yükleyeceği yükleri taşıyacağı için vakit kaybı 
olmayacağını belirtmiştir. Bu şekilde taşıma işlemi 
hem daha kısa sürede hem de daha az işgücü ile 
tamamlanmış olmaktadır.

1917 yılında Henry Gantt (1816 – 1919) , proje 
takvimi oluşturmada büyük kolaylıklar sağlayan 
Gantt Şemasını geliştirmiştir. Bu araç fazla bir 
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değişiklik geçirmeden günümüze kadar gelmiş 
ve etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Zamanla iş 
dünyasının daha da karmaşık bir hal alması bazı 
değişikliklerin yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. 
CPM ve PERT ağlarının geliştirilmesine neden 
olmuştur. İlk önce askeri alanda silah geliştirilmesi 
konusunda kullanılan proje teknikleri, endüstriyel 
projelerin de vazgeçilmez araçları haline gelmiştir.

1.2. PROJE YÖNETİMİ

Genel anlamda yönetim, insan ve cansız varlıklardan 
oluşan organizasyon güçlerinin yönlendirilerek, 
belirli bir amaç için aralarındaki işbirliğinin ve 
koordinasyonun sağlanması olarak tanımlana-
bilmektedir. Proje yönetiminin temelini genel 
yönetim bilgi ve becerileri oluşturmaktadır. Proje 
yönetimi, bütçe, zaman ve kaynakların olumlu 
sistemli ve başarılı bir şekilde kullanılmasıyla ilgili 
bir sanat ve aynı zamanda bir bilimdir denilebilir. 
Proje yönetiminin son yıllarda yaygınlaşmasının 
nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Sönmez 
2007): 

•	 Firmalarda çalışan işçilerde azalma olmasına 
rağmen ortaya çıkarılan işlerin niteliğinde ve 
kalitesindeki artış.

•	 Projelerin daha kapsamlı olması

•	 Küreselleşme ve rekabet ortamı.

•	 İletişim kolaylığı.

•	 Müşteri etkisi.

•	 Çok uluslu iş yapma olanaklarındaki artış ve 
gelişmeleri merkezden izleyebilme ve gerekirse 
müdahale edebilme isteğidir.

Proje yönetimi, bir amaca ulaşma yolunda girişilen 
işlerin ve eylemlerin toplamı olarak tanımlayabiliriz. 

Başka bir tanıma göre proje yönetimi, sorunların 
tanımlanması, çözümlenmesi ve uygulanması 
için, gerekli tüm önlemlerin alınmasıdır. Proje 
yönetimi, gereksinin ve beklentilerin karşılan-
ması amacı ile bilgi, yetenek, araç ve tekniklerin 
verimli kullanılması yanında bütün sürecin işle-
yişini kolaylaştıran bir yaklaşımı sergiler. Proje 
yönetiminin amacı, mevcut durumdan ders alarak 
gelecekte daha iyi performans sağlamanın ortaya 
konulmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için, de-
ğerlendirme sonucunda belirlenen temel sorunların 
çözümlenmesi, yani başarısızlığın temelinde yatan 
başlıca zayıflıkların ortadan kaldırılması gerekir. 
Bu zayıflıkları iki grup altında toplayabiliriz. 

a.) Projenin hazırlanması ve uygulanması sırasında 
başarının temel unsurlarından biri veya birkaçı 
gözden kaçmıştır veya 

b.) Projede doğru kararların alınması ve doğru 
zamanda verilmesi için gerekli disiplin eksiktir. 

Proje yönetimi, performans, maliyet ve zaman 
hedeflerine ulaşabilmek için eldeki kaynakları en 
verimli şekilde programlama ve proje aktivitelerini 
kontrol etme süreci olarak belirtilmektedir. Bu 
üç amaca sadece kaynakların verimli ve etkili 
kullanımıyla ulaşılabilir. Her organizasyonda 
sınırlı kaynak olup kaynaklarının iş yüklerinin 
doğru oluşturulamaması projelerin başarısızlıkla 
sonuçlanmasına sebep verebilir (Dalyan 2010). 
Proje yönetimi, uygulama geliştirme ekibinin 
kullanımında ve yapım maliyetinde verimlilik 
sağlayan bir programı hayata geçirirken sarf ettiği 
planlama, organize etme, yönetme ve denetleme 
çabalarıyla ilgilenir (Kır 2007). Projelerin, prog-
ramların ve etkinliklerin planlanması, organize 
edilmesi ve sunulması için bir yol ya da insan-
ların ve kaynakların yönetimi için bir araç olarak 
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kullanılması, projelerin neye yaradığı ile ilgili 
çok az şey söyler. Bu şekliyle proje planlaması 
ve yönetimi, özel sektör ve kamu sektöründe 
olduğu kadar, sivil toplumda da uygulanabilecek, 
neredeyse değerlerden bağımsız tekniklerdir 
(Martinelli 2000).

Proje yönetimi üç aşamada gerçekleştirilir (Uzun-
taş 2010);

•	 Planlama: Kısaca projelendirme uygulamanın 
temelini oluşturan çizimler detaylardır. Projenin 
detaylı bir şekilde çözümlenmesi; projeyi en iyi 
şekilde tanımlayacak faaliyetlerin saptanması; 
bu faaliyetler arasındaki ilişkilerin kurulması 
ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli 
kaynakların tespiti ile her bir faaliyetin süre-
sinin hesaplanması işlemlerini kapsamaktadır.

•	 Programlama: Planın zamana dönüştürülme-
sidir. Planlama sırasında projede yer alacak 
faaliyetlerin başlama ve bitiş zamanlarının 
belirlenmesi gerçekleştirilir.

•	 Kontrol: Uygulamada takip ve aksaklıkla-
rın giderilmesine, düzeltmelerin olmasına 
tam zamanında müdahaledir. Proje kontrolü, 
planlanmış programlanmış olan işin yani 
aktivitelerin uygulanmaya başlanmış olan bir 
projenin ne aşamalarda olduğunun, planlama 
ve programlamaları dikkate alınarak gözlem-
lendiği aşamadır. Bu aşamada projenin proje 
yöneticileri tarafından kullanılan süre, maliyet 
ve kalite kriterleri açısından değerlendirilir.

Günümüzde, küreselleşmeden sıkça söz edil-
mektedir. Küreselleşme, sermaye hareketlerinin 
ve ticaretin daha önce görülmemiş bir biçimde 
dünya çapında artması ve hızlanmasıdır. Çin ve 
Hindistan‟ın da dünya ölçeğinde ekonomik bü-

yüklüğe ulaşmaları ve dünya ticaretinde önemli 
bir yer almaları da bu süreci hızlandırmaktadır. 
Bugün uluslararası sermaye dünyanın hemen 
hemen her ülkesinde yatırım yapabilmekte, ofis 
açabilmekte ve o ülkenin ticareti içerisinde yer 
alabilmektedir (Çandur 2010). Bu gelişmeler 
proje ve proje yönetimini tetiklemektedir. Mal ve 
hizmetlerin üretiminde kullanılan girdiler, gerek 
çeşit, gerekse miktar olarak artmakta ve bunu 
gerçekleştirmeyi amaçlayan projeler artık disip-
linler arası bir niteliğe sahip olmaktadırlar. Bunlar, 
istenen mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için, 
faaliyetlerin düzenli bir şekilde organizasyonunu, 
koordinasyonu ve yardımlaşmayı gerektirmektedir. 
Ayrıca işletmeler arasında giderek artan rekabet, 
söz konusu projelerin sadece performansları açı-
sından değil, süre ve maliyet faktörleri açısından 
da değerlendirilmelerini zorunlu kılmaktadır. 
Bu durumda işletmelerin sadece mal ve hizmet 
üretmeleri yetersiz kalmaktadır. Bu anlamda 
mal ve hizmetleri rakiplerden daha kısa sürede 
ve daha uygun maliyetlerle üretmeleri önemli 
bir faktör olmaktadır. Bu faktörler de proje yö-
netiminin önemini arttıran etkenler arasında yer 
almaktadır(Kutlu 2001).

Projenin istenilen amaca öngörülen kaynaklarla 
ulaşabilmesi, paydaşların beklentilerini karşılaması 
ve yönetilmesi ile mümkündür. Proje yönetiminin 
dokuz temel unsuru olduğu kabul edilmektedir. 
Bir projeyi yönetebilmek için (İSO 2011);

•	 Proje Kapsam Yönetimi: Projenin gerekli 
tüm işleri kapsadığından emin olmak 
gereklidir. 

•	 Proje Zaman Yönetimi: Projenin her 
bileşeninin ne zaman başlayıp ne zaman 
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biteceğini bilmek ve projenin öngörülen 
zamanda bitmesini sağlamak önemlidir.

•	 Proje Maliyet Yönetimi: Projenin bileşen-
lerinin maliyetlerinin bilinmesi ve projenin 
belirlenen bütçe dahilinde tamamlanması 
oldukça önemlidir. 

•	 Proje Kalite Yönetimi: Projenin ihtiyaçları 
tam olarak karşılayacağına dair sistem 
oturmuş olmalıdır. 

•	 Proje İnsan Kaynakları Yönetimi: Projede 
yer alacak doğru kişilerin belirlenmesi ve 
bu kişilerin en etkili şekilde görevlerini 
yapması çok önemlidir.

•	 Proje İletişim Yönetimi: Projenin sağlıklı 
ilerleyebilmesi için, proje çerçevesinde 
bir araya gelmiş farklı kişiler, paydaşlar 
arasında etkin bir iletişim ağı kurulmalıdır. 

•	 Proje Risk Yönetimi: Projenin olası olum-
suz sonuçlarının en aza indirgenmesi için 
risklerin belirlenip, bunlara karşı önlemlerin 
alınması gereklidir. 

•	 Proje Tedarik Yönetimi: Hemen hemen 
tüm projelerde proje dışından mal ve 
hizmet alımı yapılır. 

•	 Proje Entegrasyon Yönetimi: Projelerin 
bütün parçalarının eşgüdümlü bir şekilde 
işlemesini sağlamaktır.

1.3. PROJE YÖNETİCİLİĞİ

 “Yönetici başkaları ile iş gören kişidir” şeklinde 
tanımlanabilir. Profesyonel yönetici bir işi meslek 
olarak yapan kişidir. Tarif gereği, profesyonel, 
öğrenilebilir bir bilgi topluluğunu uygulayan, bir 

meslek haline gelmiş bilgi topluluğunu uygulayan 
kişidir (Koontz, 1964). 

Ancak bu konuda karşılıklı sebep olan husus, 
yönetim işinin yalnızca yöneticilik yapan kişiler 
tarafından değil, fakat aynı zamanda başka işler 
ve görevler de yerine getirenler tarafından yapıl-
masıdır. Bunlar arasında en çok karışıklık yaratan 
işletme sahipleri ve girişimcilerdir. Bir girişimci 
işletme sahibi olabilir. Fakat bir işletme veya ilgili 
bir departman ve konu üzerindeki çalışmaların 
organizasyonu ancak bir yönetici tarafından 
gerçekleştirilir. Proje yönetiminde ise belirlenen 
bir taslak ve çalışmanın başladığı andan bitirildiği 
ana kadarki geçen süreç içinde tüm aktivitelerin 
her yönü ile tamamlanmasıdır. 

Adından anlaşılacağı üzere proje yöneticisi 
kısaca projeyi yöneten kişidir. Proje yöneticisi, 
belirli bir kısım amaçları gerçekleştirmek için 
bir sistem kuran ve kurulan bu sistemi işleten, 
proje yönetiminde anahtar rolü üstlenen, projenin 
tanımlanması ve denetimi sorumluluğunu başarılı 
bir biçimde yerine getiren, yönetme sorumluluğu 
olan ve bu sorumluluğu yerine getirmek için 
görevlendirilen, yetkilendirilen kişidir (Yurtcan 
2008).  “Profesyonel yönetici ve proje yöne-
ticileri” olarak adlandırılan kimseler, yönetim 
işini kendilerine meslek edinerek işletmenin ve 
kurumun sahibi haline gelmeden girişimcinin 
yaptığı her işi yapan ve bu hizmetleri karşılığında 
da aylık ve ücret alan kimselerdir. Bunlar kar ve 
riski başkalarının olmak üzere, mal veya hizmet 
ortaya koymak için üretim faktörlerini araştırıp 
bulmakta ve bunları belli bir ihtiyacı karşılama 
amacına yöneltmektedirler. Ekonomik ve tekno-
lojik gelişmeler ve sosyal, siyasal ve hukuki çevre 
koşullarındaki değişmeler ve bunlara bağlı olarak 



54

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M

ID:48

işletme faaliyetleri ve organizasyon yapılarında 
meydana gelen değişmeler,  işletme adı veriler 
ekonomik birimleri başarılı bir şekilde amaçlarına 
ulaştıracak tarzda eğitilmiş kişilere – yönetici-
lere – ihtiyacı artırmış ve bunun sonucu olarak 
da yönetim işi meslekleştirilerek “Profesyonel 
Yönetici” ortaya çıkmıştır. Böylece ekonomik 
teorideki tipik finansmanın sahip yöneticinin ye-
rini profesyonel ve bürokratik eğitimli yöneticiler 
almıştır (Gordon, 1966). 

Proje yönetimi ve proje yöneticisi ise belirlenen 
bir görevi ve çalışmayı başlangıçtan bittiği ana 
kadar her alanda yönetmek ve sonuçlandırmak ile 
sorumludur. Çünkü proje yöneticisi kendisi tüm 
organizasyonun veya kendi biriminin başarısından 
sorumludur. Kendisi için yeterli bir başarı seviyesi 
yoktur ve yaptığı iş bir çeşit “Açık – Uçlu” (open 
ended) iştir (Mıntzberg, 1957). 

2. UYGULAMA VE ANALİZ

2.1. Amaç

Bu çalışmanın amacı proje yönetimini nasıl daha 
etkin olabileceğini araştırmaktır. Yapılan analizler 
ışığında sonuç ortaya konmuştur.

2.2. Yöntem

Çalışan ve müşteri memnuniyeti anketinden 
yola çıkılmış; Spss 13.0 paket programından 
yaralanılmıştır. Yapılan anketler analiz edilirken 
güvenilirlik analizi, faktör analizi, tanımlayıcı 
istatistikler, çapraz tablo, çift yönlü MANOVA 
ve çoklu regresyon yöntemleri uygulanıp yo-
rumlanarak; firmanın başarısı ve satış hacmini 
arttırmasını etkileyen faktörler araştırılmış ve 
sonuçlar alınmıştır. Yapılan anket güvenilirlik 
varsayımlarını sağlamaktadır.

Yukarıdaki istatistiğe göre güvenilirliği ölçen 
Cronbach’s Alpha değeri 0.952 olarak hesap-
lanmıştır. Sıfır ortalamalı ve bir standart sapmalı 
standartlaştırılmış değişkenler için Cronbach’s 
Alpha değeri 0.953 olarak hesaplanmıştır. Bu 
değer 0.8 ile 1 arasında yer almaktadır; çok yüksek 
derecede güvenilir ölçek anlamındadır.

Düzeltilmiş terimlerin toplam korelâsyonuna 
baktığımızda 12 tane sorunun Düzeltilmiş te-
rim-bütün korelasyon katsayıları diğerlerinden 
çok düşüktür. Çok düşük değerler için ilgili soru 
ölçekten çıkarılmalıdır. Bu 12 sorunun ölçekten 
farklı sonuçlarının olması, bu sorulara verilen 
cevapların çok yüksek derecede tatminkâr ol-
masıdır. Bu sonuç, ölçek için iyi değildir; fakat 
analiz edilen firmanın en iyi yönlerinin ortaya 
çıkması bakımından önemlidir.
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   Tablo 1: ANOVA with Friedman’s Test and Tukey’s Test for Nonadditivity(b)

Sum of 
Squares df

M e a n 
Square

Friedman’s 
Chi-Square Sig

Between People 827,827 48 17,246   

W i t h i n 
People
 
 
 
 

Between Items 420,750 99 4,250 5,182 ,000

Residual
 
 

Nonadditivity ,431(a) 1 ,431 ,526 ,468

Balance 3897,089 4751 ,820   

Total 3897,520 4752 ,820   

Total 4318,270 4851 ,890   

Total 5146,097 4899 1,050   

Grand Mean = 3,33

a Tukey’s estimate of power to which observati-
ons must be raised to achieve additivity = ,740.

b. The covariance matrix is calculated and used 
in the analysis.

İncelenen örnek için varyans analizi tablosuna 
bakıldığında, nesneler arası farklılık (between 
items) P=0.000 değeri istatistiksel olarak anlam-
lıdır ve toplanamazlık özelliği (nonadditivity) 
P=0.468 değeri ise istatistiksel olarak anlamlı 
değildir. Diğer bir deyişle beş soruluk alt ölçek 
toplanabilir özelliktedir fakat ölçümler arasında 
farklılıklar vardır.  

Communality (ortak varyans) bir değişkenin 
analizinde yer alan diğer değişkenlerle paylaştığı 
varyans miktarıdır. Faktör analizinde düşük ortak 
varyansa sahip olan değişkenler analizden çıkar-
tılarak, faktör analizi yeniden yapılabilinmektedir. 
Analize göre değişkenlerin ortak varyansı >0.6’dır. 
Analize dâhil edilen değişkenler iyi derecede 
ortak varyansa sahiptir. Bu durumda herhangi bir 
değişkeni çıkarmamız gerekmemektedir.

Özdeğer istatistiği tablosuna göre değer istatistiği 
1’den büyük olan 24 faktör söz konusudur. Birinci 
faktör toplam varyansın %13.180’ini açıklamaktadır. 
Birinci ve ikinci faktörler birlikte toplam varyansın 
%22,325’ini açıklamaktadır. Yirmi dört faktör 
toplam varyansın %88.527’sini açıklamaktadır. 
Faktörler toplamı varyansın %70’ini açıklaması 
durumunda diğer faktörler gözardı edilebilmekte-
dir. Tabloya göre ilk 16 faktör toplam varyansın 
%72,585’ini açıklamaktadır. Elbette 24 faktörün 
toplam varyansın %88.527’sini açıklamasından 
yola çıkarak bu faktörleri kullanmak değişkenleri 
temsil etmesi açısından daha iyidir; fakat faktör 
sayısını gözardı edilebilir biçimde azaltmak için 
16 faktör kullanmak yeterlidir.
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Rotasyona tabi olacak faktör sayısını belirlerken 
öz değer istatistiğinden başka kullanılabilecek 
yöntemler de vardır. Yukarıdaki şekilde faktör 
analizi çizgi grafiğinde eğimin kaybolmaya başla-
dığı noktanın işaret ettiği sayıda faktör belirlenir. 
Buna göre, grafikte yirmi altıncı faktörden itibaren 
çizgi grafiği eğimini önemli ölçüde kaybetmeye 
başlamaktadır. Bu nedenle faktör sayısını yirmi 
altı veya duruma göre daha az sayıda faktör ile 
sınırlandırabiliriz. 

Rotasyonun amacı, yorumlanabilir, anlamlı faktör-
ler elde etmektir. “Firmamda/kurumumda firma/
kurum yönetimi, çalışanları özendirmek amacıyla, 
onların gerek ekonomik gerekse iş ortamındaki 
ihtiyaçlarını karşılar.” değişkeni bulunduğu satırda 
en büyük ağırlığı 1. faktör altında almıştır. Soru: 
65 ile ifade edilen “Firmam/kurumum yapı malze-
meleri konusunda yetkilidir.” değişkeni bulunduğu 
satırda en büyük ağırlığı 2. faktör altında almıştır. 
Her bir değişken satırındaki en yüksek ağırlıklar 

gözlendiğinde 24 faktör, firmaların satış hacimlerini 
arttırmasını etkileyen 24 etken halini almaktadır. 
0.6’dan yüksek faktör ağırlıklarıyla çalışmak hem 
çalışmayı daha ekonomik hale getirir hem de 
çalışmanın amacını etkileyen en kritik değerler 
üzerinde yoğunlaşmayı sağlamaktadır. Faktörleri 
isimlendirmek için bir faktör altında büyük ağır-
lığı olan değişkenleri gruplamak gerekmektedir. 

Bu durumda yukarıdaki en kritik faktörler şu 
başlıklar altında toplanabilir:

Faktörler:

1. Firmanın proje öncesi hazırlık ve sonra-
sındaki değerlendirme aşamaları

2. Yöneticinin stratejik ve etkin davranışı

3. Personele verilen sorumluklar ve personel 
hakları

4. Firmanın genel olarak yönetim ve liderlik 
nitelikleri
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5. Personelin genel olarak firmadan ve 
firmanın proje yönetimi bölümünden 
memnuniyeti

6. Firmanın kaynakları verimli kullanması

7. Firmanın kalite ve değer yönetimi ve 
organizasyon başarısı 

8. Ürün destekleri

9. Müşteri ilişkileri ve destekleri

10. Proje hakkında karar verme ve proje 
modellemesi

11. Projenin başlangıç aşamaları

12. Personel arasındaki iletişim ve adalet

13. Firmanın faaliyet raporları ve performans 
değerlendirmeleri

Faktör analizine başlamadan 100 değişkenimiz 
vardı. Faktör analizi sonrasında 100 değişken 24 
faktöre indirgenmiştir. Bu faktörlerin değişken 
ağırlıklarının değerlendirilmesi ve 0.6’dan büyük 
olanlarının faktöre dahil edilmesiyle 13 ana kriter 
elde edilmiştir. Faktör sayısı kadar faktör skoru 
elde edilmiştir. Elde edilen faktör skorlarının 
özelliği normal dağılım şartını sağlıyor olmaları 
ve çoklu bağlantı sorununu taşımıyor olmalarıdır 
(Kalaycı, 2009). Bu faktörler daha sonra araştı-
rılacak “regresyon analizi” için değişken olarak 
kullanılacaktır.

2.3. BETİMSEL İSTATİSTİKLER

Tablo 2: Statistics

Cinsiyet Deneyim Çalışma

N
 

Valid 50 50 50

Missing 0 0 0

Mean 1,58 8,68 4,64

Median 2,00 8,00 4,00

Mode 2 7 4

Std. Deviation ,499 4,419 3,729

Skewness -,334 ,988 2,002

Std. Error of Skewness ,337 ,337 ,337

Kurtosis -1,969 1,070 4,725

Std. Error of Kurtosis ,662 ,662 ,662

Range 1 20 18

Minimum 1 1 1

Maximum 2 21 19
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  Tablo 3: Cinsiyet

Frequency Percent Valid Percent
Cumulat ive 
Percent

Valid
 
 

1 21 42,0 42,0 42,0

2 29 58,0 58,0 100,0

Total 50 100,0 100,0  

Yukarıdaki tabloda cinsiyet değişkeni dikotomik-
tir. Erkek:2, Bayan:1 şeklinde numaralanmıştır. 
Ortalamanın bir buçuktan fazla çıkması, ankete 
katılanların içinde erkeklerin sayısının fazla ol-
duğunu göstermektedir, bu sonucu ayrıca mode 
ve median değerlerinin iki olarak hesaplanması 
da desteklemektedir. “Maximum” ve “Minimum” 

haricindeki diğer istatistikler cinsiyet değişkeni 
hakkında kayda değer bilgi vermemektedir.Erkek 
personel sayısının bayan personel sayısına eşitliği 
t testine göre analiz edilerek, erkek personel sayı-
sının bayan personel sayısına eşit kabul edilebilir 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Deneyim değişkeni için ankete katılanların orta-
lama 8.68 yıl deneyimleri olduğu hesaplanmıştır. 
Deneyim değişkeninin çarpıklığı pozitiftir(sağa 
çarpık). Pozitif çarpıklık küçük değerlerin fazla 

olduğunu göstermektedir. Basıklık değeri pozi-
tif olduğundan normalden daha dik bir dağılım 
olduğu ortaya çıkmıştır.
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Çalışma değişkeni incelendiğinde çok büyük 
yoğunlukla bir ile beş yıldır firmada çalışan perso-
nelin ankete tabi tutulduğu yukarıdaki histogramda 
görülmektedir. Basıklık ve çarpıklık açsından 
pozitif sonuçları; dik ve küçük değerlerin fazla 
bir dağılıma sahip olduğu yönünde değerlendiril-
mektedir. Histogramlara bakıldığında “deneyim” 
ile “çalışma” dağılımlarının çok benzer olduğu 
istatistikî olarak basıklık ve çarpıklık değerlerinin 
yakınlığında da görülebilir. Bu açıdan firmanın 
yeni mezun personel yerine en az birkaç sene 
deneyimli personel ile çalıştığı görülmektedir. 
Dikkat çekici bir diğer nokta yedi ve on yıllık 
deneyimi olan daha çok üst kademe personel 
sayısının diğerlerine oranla hayli fazla olmasıdır, 
bu firmanın deneyimli personel bulundurduğunu 
göstermektedir. Diğer taraftan firmada ortalama 
yaş yüksek değildir, verilere bakıldığında diğer 
personelden tecrübeli olanların genellikle müdürler 
ve yöneticiler olduğu görülmektedir. Yine ankete 
göre cinsiyet açısından firma adaletlidir.

Personelin firmanın proje yönetimi hakkındaki 
memnuniyeti kademe bazında rastgele olup 

olmadığı merak edilmiş, Pearson Chi-Square 
değerlerine bakıldığında personelin proje yöneti-
minden memnuniyetinin kademelere göre değişimi 
anlamlı değildir sonucunu vermektedir. Kademe 
bazında personelin proje yönetimi memnuniyeti 
farklılık göstermemektedir.

Her bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerdeki 
gruplara göre varyansları eşit olup olmadığına 
bakılmış, Levene’s Test of Equality of Error 
Variances tablosuna göre s10 dışındaki her de-
ğişkenin bağımsız değişekenlerdeki gruplara göre 
varyans eşitliği sağlanmıştır ve Sig kolonundaki 
değerler 0.05’ten büyüktür. S10 analizden çıkar-
tılarak varyans eşitliği testi tekrar yapılmalıdır. 
Böylece MANOVA’nın temel değerleri sağlanmış 
olmaktadır.
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Levene’ s Test of Equality of Error Variances(a)

F df1 df2 Sig.

s7 2,004 10 39 ,060

s10 2,213 10 39 ,038

s19 1,511 10 39 ,172

s25 ,804 10 39 ,626

s97 ,950 10 39 ,501

Test yeniden yapılmıştır ve Levene’s Test of 
Equality of Error Variances tablosuna göre her 
bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerdeki 
gruplara göre varyans eşitliği sağlanmıştır. Sig 
kolonundaki değerler 0.05’ten büyüktür. Böy-
lece MANOVA’ nın temel değerleri sağlanmış 
olmaktadır.

Levene’s Test of Equality of Error Variances(a)

F df1 df2 Sig.

s7 2,004 10 39 ,060

s19 1,511 10 39 ,172

s25 ,804 10 39 ,626

s97 ,950 10 39 ,501

a Design: Intercept+egitim+dengrup+egitim * 
dengrup

Multivariate tests tablosunda deneyim ve eğitim 
değişkenlerinin bağımsız değişkenler üzerindeki 
ana etkileri bulunmakla beraber, deneyim*eğitim 
etkileşiminin de bağımsız değişkenler üzerindeki 
etkisinin sonuçları gösterilmiştir. Deneyim, eğitim 
ve deneyim*eğitim etkileşim değişkenlerinin 
bağımsız değişkenler üzerindeki etkileri anlamlı 
değildir. Eğitim değişkeni diğer değişkenlere göre 
bağımsız değişkenler üzerinde daha fazla anlamlı 
etkileri bulunmuştur. %95 güven ile belirlenen 
değişkenlerin bağımsız değişkenler üzerinde 

anlamlı etkileri bulunmamakla beraber firmadaki 
eğitimli personelin firmanın proje yönetimi üze-
rinde diğerlerinden daha farklı görüşleri olduğu 
belirlenmiştir. 

Tests of Between-Subjects Effects  tablosu 
incelendiğinde bağımsız değişkenlerin, bağımlı 
değişkenler üzerindeki etkisi görülecektir. Bağımsız 
değişkenleri tek, tek incelersek:

a.) Çalışanlar arasında proje yönetiminin kalite 
olgusu eğitim seviyesine, deneyime ve ikisi-
nin etkileşimine göre %95 güven sınırlarında 
anlamlı derecede değişmemektedir. Genelde 
çalışanlar firmanın oldukça kaliteli proje yöne-
timine sahip olduğu görüşünü bildirmişlerdir.

b.) Çalışanların kendiişlerini etkileyecek kararlarda 
fikirlerine genel olarak oldukça önem verildiği 
görüşü eğitim seviyesine, deneyime ve ikisinin 
etkileşimine göre %95 güven sınırlarında anlamlı 
derecede değişmemektedir. Sig. Değerine göre 
bu anlamlılık deneyimde diğer değişkenlerden 
daha çok olduğu belirlenmiştir. 

c.) Çalışanların firmada aldıkları eğitim programla-
rının bilgilerine olan katkısı eğitim seviyesine, 
deneyime ve ikisinin etkileşimine göre %95 
güven sınırlarında anlamlı derecede değiş-
memektedir; fakat anlamlılık, diğer bağımlı 
değişkenlere oranla fazladır. 

d.) Çalışanlar firmada demokratik/katılımcı yöne-
tim biçiminin mevcut olduğu düşüncesi eğitim 
seviyesine, deneyime ve ikisinin etkileşimine 
göre %95 güven sınırlarında anlamlı derecede 
değişmemektedir. Eğitim bağımlı değişkenine 
göre anlamlılık %95 güven sınırları içerisinde 
yer almasa da gruplar arasında fark olduğu 
görülmektedir.
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Deneyim ve eğitim değişkenlerinin etkileşimleri, 
bağımsız değişkenler üzerine %95 seviyesinde 
anlamlı fark yaratmamıştır. Bağımsız değişkenlerin 
kriterinde çalışanların firmanın proje yönetiminin 
etkinliği konusunda genellikle deneyim ve eğitim 
durumuna bakmaksızın benzer düşüncelere ve 
hedeflere sahip oldukları belirlenmiştir.

Çoklu karşılaştırmalara bakıldığında farklı eğitim 
seviyelerinde s7, s19, s25, s97 değişkenleri için 
anlamlı fark bulunmamaktadır. Bu dört soru 
için anketin uygulandığı personel farklı eğitim 
seviyelerinde olmalarına rağmen birbirilerine 
yaklaşık cevaplar vermişlerdir. Sig. Değerlerine 
göre anlamlılık açısında aşağıdaki tahminler yü-
rütülebilmektedir. En yüksek eğitim seviyesindeki 
personel, diğer eğitim seviyelerindeki personele 
göre firmada proje yönetiminin kaliteli olduğu 
konusunda daha olumlu düşünmektedir. 

Personelin işini etkileyecek kararlarda kendi fikir-
lerine değer verilmesi eğitim seviyesi açısından 
neredeyse hiç fark yaratmamaktadır; fakat bu 
ortalama verilen cevap değeri grafik analizinde 
de görüleceği gibi yanıltıcıdır. Eğitim program-
larının personelin gelişmesine olanak sağladığı 
görüşü en yüksek eğitim seviyesindeki persone-
lin diğer personele göre daha olumlu yaklaştığı 
gözlemlenmiştir. 

Firmada demokratik/katılımcı yönetim biçiminin 
olduğu konusunda yine en yüksek eğitim sevi-
yesinde özellikle ikinci ve üçüncü eğitim sevi-
yelerindeki personelle aralarında belirgin görüş 
farklılığı olduğu gözlemlenmektedir. En yüksek 
eğitim seviyesindeki personel firmada demokratik 
bir yönetim anlayışının olmadığını savunmuştur.  

Tahmin edilen marjinal ortalamalara göre eğitim 
seviyesi yükseldiğinde personelin firmanın proje 
yönetiminin kalitesi konusunda daha olumlu 
düşüncelere sahip olduğu gözlenmektedir. Per-
sonelin deneyimi arttığı durumda ise firmanın 
proje yönetiminin kalitesinin yüksek seviyeden 
orta seviyelere indiği gözlenmektedir. Üçüncü 
eğitim seviyesi ve 10 ile 15 yıl arasında deneyim 
sahibi personel haricinde diğer personel genel 
olarak firmanın proje yönetiminin kaliteli oldu-
ğunu düşünmektedir. En yüksek eğitim seviyesi 
ve 6 yıla kadar deneyim sahibi olan personel 
ise firmanın çok kaliteli proje yönetimine sahip 
olduğunu düşünmektedir. 

Eğitim seviyesi arttıkça en fazla 6 yıl deneyim 
sahibi personel dışında çalışanlar kendiişlerini 
etkileyecek kararlarda fikirlerine verilen önemden 
orta seviyede memnun iken en fazla 6 yıl deneyim 
sahibi personelin eğitim seviyesi arttıkça bahsi 
geçen kararlarda kendi görüşlerinin alınmasından 
oldukça memnundurlar. Dikkat edilmesi gereken 
nokta birinci ve üçüncü deneyim gruplarında en 
yüksek eğitim seviyelerindeki görüş farklılığıdır; 
bunun nedeni deneyim arttıkça personelin işinde 
kendi düşüncelerine verilen değerin kendisi için 
öneminin gittikçe azalması olması mümkündür. 

6 yıla kadar deneyimi bulunan personelin eğitim 
seviyesi farkı gözetmeksizin firmada aldıkları 
eğitimlerin kendilerini geliştirdiğini ve memnun 
olduklarını düşündükleri görülmektedir. Daha 
deneyimli personelin ise gördükleri eğitimlerden 
orta derecede verim aldıkları ve bu personelin 
eğitim seviyesi değişikliğinin görüşlerinde çok 
farklılık yarattığı sonucunu çıkarmak mümkündür. 

Eğitim seviyesi ve deneyim grupları arasında be-
lirgin görüş farklılıkları ve değişimler gözlenmiştir. 
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Genel olarak personelin anket sorusuna verdiği 
cevaplar firmanın demokratik ve katılımcı yöne-
tim biçimine sahip olmadığını ortaya koymuştur. 
İkinci ve üçüncü eğitim seviyesindeki personel 
diğer personele göre proje yönetiminin demokratik 
ve katılımcılığına daha olumlu cevaplar verdiği 
görülmektedir. En son eğitim seviyesindeki perso-
nel soruya genel olarak olumsuz cevap vermiştir 
ve bu personel çok fazla deneyimi bulunmayan 
çalışanlardan oluşmaktadır.  Yapılan çoklu reg-
resyona göre faktörlerin seriyi iyi derece temsil 
ettiği belirlenmiştir.

Bir bağımlı, beş bağımsız değişkenden oluşan 
regresyon modeli, %95 güven aralığında anlamlı 
olup olmadığı test edilmiştir. Yapılan ANOVA 
sonucunda, modele giren bütün bağımsız değiş-
kenler modeli anlamlı kılmaktadır. 

Bağımlı değişken: Firmanın proje yönetiminin 
etkinliği, 

Bağımsız değişkenler: Yöneticilerin etkin ve 
stratejik davranışları, personele sağlanan hak ve 
verilen sorumluluklar, firmanın yönetim ve liderlik 
vasıfları, personelin proje yönetimi memnuniyeti, 
firmanın kaynakları verimli kullanması. 

Regresyon denklemi değişken isimleriyle: Firmanın 
Proje Yönetimi Etkinliği=3.420+0.052* Yöneti-
cilerin etkin ve stratejik davranışları +0.093*per-
sonele sağlanan hak ve verilen sorumluluklar 
+0.043*firmanın yönetim ve liderlik vasıfları 
+0.208*personelin proje yönetimi memnuniyeti 
+0.044* firmanın kaynakları verimli kullanması 
şeklindeki gibidir.

3. SONUÇ

Proje yönetiminde seçilen projeye başlamadan 
gerekli bilgiler, yeniden veya veritabanlarından 
elde edilmelidir. Projenin fayda/maliyet analizleri 
istatistikler ile sayısal hesaplamalara dayanmalıdır. 
Devam eden projenin belirli zaman aralıklarında 
değerlendirilmeli, kaynak analizi yapılmalı, büt-
çe gözden geçirilmelidir. Proje tamamlandıktan 
sonra proje hakkında içerisinde müşterinin ve 
projede rol almış çalışanların görüşlerinin de 
yer aldığı ayrıntılı raporlar ve incelemeler hazır-
lanmalıdır. Proje öncesinde yapılan planlama ile 
proje tamamlandığında bilgiler karşılaştırılmalı, 
eksik ve hatalardan ders alınmalıdır. Personelin 
motivasyonu için çalışanlar belirlenen şekillerde 
ödüllendirilmelidirler. Çalışmadan çıkan bir diğer 
sonuç da personelin firmada proje yönetimiyle 
ilgili aldığı eğitimlerin çalışmalarına olumlu 
yansıdığıdır. Eğitim seviyesi yüksek personel 
proje yönetimiyle ilgili konulara daha hâkim ve 
yer aldığı firmadan diğer personele göre daha 
memnun olduğu gözlenmiştir. Personelin firma-
da çalışma memnuniyetinin hangi kriterler esas 
alınarak belirlendiği incelendiğinde, en anlamlı 
kriter personelin firmanın proje yönetimini kaliteli 
bulduğu ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu ilişki 
çift yönlü olarak değerlendirilebilinir ve proje yö-
netimi kalitesi ile personelin proje yönetiminden 
memnuniyeti doğrusal olduğu savunulmaktadır.

4. ÖNERİ

Proje yönetimi nasıl daha etkin olabilir?

Proje yönetiminde seçilen projeye başlamadan 
gerekli bilgiler, yeniden veya veritabanlarından 
elde edilmelidir. Projenin fayda/maliyet analizleri 
istatistikler ile sayısal hesaplamalara dayanmalıdır. 
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Projenin her aşaması için simülasyonlar bütün şart-
lar ve içinde bulunulan durum göz önüne alınarak 
dikkatlice uygulanmalıdır. Proje etkin planlanmalı, 
uzun ve kısa vadeli hedefler belirlenmelidir.

Devam eden projenin belirli zaman aralıklarında 
değerlendirilmeli, kaynak analizi yapılmalı, bütçe 
gözden geçirilmelidir. Bu değerlendirme sonuçları 
proje yönetimince raporlanmalı, üst kurumlara şeffaf 
şekilde iletilmelidir. Bir sonraki aşamada feed-back 
mekanizmasıyla projenin sonraki adımları şekil-
lenmeli ve bilgiler veri tabanına kaydedilmelidir. 
Proje faaliyeti esnasında proje yönetimi dikkatli 
risk analizleri yapmalı ve değerlendirilmelidir. 
Proje faaliyeti sırasında müşterilerle sürekli di-
yalog halinde olunmalıdır. Müşterilere hizmet ve 
destekler verilerek memnuniyeti sağlanmalıdır. 

Proje tamamlandıktan sonra proje hakkında içeri-
sinde müşterinin ve projede rol almış çalışanların 
görüşlerinin de yer aldığı ayrıntılı raporlar ve 
incelemeler hazırlanmalıdır. Proje öncesinde ya-
pılan planlama ile proje tamamlandığında bilgiler 
karşılaştırılmalı, eksik ve hatalardan ders alınmalıdır. 
Personelin motivasyonu için çalışanlar belirlenen 
şekillerde ödüllendirilmelidirler. 

Proje yönetiminde yer alan personelin kendine 
özel iş tanımı yapılmalıdır. Personel arasındaki 
hiyerarşinin önemli olmasının yanı sıra, bilgi alış-
verişi eksiksiz sağlanmalıdır. Yapınla araştırmada 
personelin proje yönetiminde yeterince katılımı 
sağlanamadığı belirlenmiştir. 

Personel memnuniyetinin bir yansıması kendilerine 
verilen görevlerde yeni fikirler üretebilmeleri ve 
önemli konularda karar almalarına olanak sağ-
lanmasıdır. Çalışmadan çıkan bir diğer sonuç da 

personelin firmada proje yönetimiyle ilgili aldığı 
eğitimlerin çalışmalarına olumlu yansıdığıdır. 

Eğitim seviyesi yüksek personel proje yönetimiyle 
ilgili konulara daha hakim ve yer aldığı firmadan 
diğer personele göre daha memnun olduğu gözlen-
miştir. Deneyimli personelin ise proje yönetimindeki 
kararlarda daha etkin rol aldığı ortaya çıkmıştır. 

Firmanın proje yönetiminde deneyimli personelin 
yanı sıra yeni mezun veya birkaç yıllık çalışma 
deneyimi bulunan personel yer almaktadır. Daha 
az deneyimli personel de yüksek eğitim seviye-
lerindeki çalışanlardan seçildiği belirlenmiştir. 

Firma proje yönetimindeki personelin erkek ve 
bayan çalışan sayısına bakıldığında anlamlı fark 
görülmemektedir. Kıdem bazında cinsiyetler arasında 
farka bakıldığında ikinci kıdem erkek personelin 
bayan personele göre firmanın proje yönetiminden 
daha memnun oldukları görülmektedir.

Personelin firmada çalışma memnuniyetinin hangi 
kriterler esas alınarak belirlendiği incelendiğinde, en 
anlamlı kriter personelin firmanın proje yönetimini 
kaliteli bulduğu ile ilişkili olduğu görülmektedir. 
Bu ilişki çift yönlü olarak değerlendirilebilinir 
ve proje yönetimi kalitesi ile personelin proje 
yönetiminden memnuniyeti doğrusal olduğu 
savunulmaktadır.

Personelin proje yönetimi anketine verdiği cevaplar 
çoğunlukla benzerdir. Mevzu bahis firma anket 
sonuçlarına göre genel olarak oldukça başarılıdır. 
Bu başarı aynı zamanda personelin memnuni-
yetine de yansımıştır. Özellikle firmanın proje 
yönetiminin; kriz yönetimi, kalite yönetimi, değer 
yönetimi, risk yönetimi konularındaki başarısı 
dikkate alınmalıdır. 
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KİŞİSEL BİR DÜNYA MODELİ:  
İNTERAKTİF TELEVİZYON YAYINCILIĞI

AN INDIVIDUAL MODEL OF THE WORLD:  
INTERACTIVE TELEVISION BROADCASTING

Ali Murat KIRIK1 

1 1Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü

Özet: Çağımızda teknoloji çok hızlı bir biçimde gelişim 
gösterirken, başta televizyon olmak üzere birçok kitle 
iletişim aracı bu teknolojik gelişmelerden olumlu bir 
şekilde etkilenmektedir. Teknolojik gelişmeler tele-
vizyon yayıncılığına farklı standartlar kazandırmıştır. 
Bu standartların en yenisi ve en kapsamlısı interaktif 
televizyon teknolojisidir. İnteraktif televizyon uygu-
lamaları, sayısal televizyon yayıncılığı aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Bu açıdan interaktif televizyon 
ve sayısal televizyon yayıncılığı arasında sıkı bir ilişki 
bulunmaktadır. Öte yandan; interaktif televizyon tek-
nolojisi internet uygulamalarından da yararlanarak git 
gide daha büyük gelişmeler göstermekte ve kapsama 
alanını genişletmektedir. İnteraktivite olgusunun iletişim 
alanına etki etmesi ile birlikte interaktif televizyon 
yayıncılığı ortaya çıkmıştır. Giderek kapsamını arttıran 
yeni medya olgusu aracılığıyla çizgisel iletişim süre-
cinin interaktif bir sürece dönüşmesi beklenmektedir.  
Literatür taraması yöntemi kullanılarak hazırlanan bu 
çalışmada interaktif televizyon yayıncılığının geldiği 
nokta tespit edilmeye çalışılmış ve interaktif televizyon 
yayıncılığının sunduğu hizmetlerle birlikte yayıncılığın 
çehresinin değişeceği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: İnteraktivite, Çoklu ortam, 
Sayısal Televizyon, İnternet, Yeni Medya

Abstract: Mass media communications and in par-
ticular TV broadcasting are beneficiaries of the fast 
development of technology in our era. Thetechnological 
developments, brought with them new standards to 
television broadcasting.  The most recent of which 
and the most encompassing one is the Interactive 
Television. The application of Interactive televisi-
on is achieved by making use of digital television 
broadcasting.  As such there is a strong connection 
between Interactive Television and digital television 
broadcasting.  Interactive Television however owes 
its rapid development also to its deployment over the 
Internet. In fact, Interactive Television came into being 
as a result of interest in interactivity in communications 
offered by Internet. The linear communications model 
of the media is expected to transform itself into an 
interactive model. This study, conducted as a search 
of the relevant literature, has the aim of establishing 
the present position of Interactive Television broad-
casting.  The result of the study shows that Interactive 
Television broadcasting, with the services it offers will 
change the looks of television broadcasting.

Keywords: Interactivity, Multimedia, Digital Tele-
vision, Internet, New Media 
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GİRİŞ 

Günümüze değin birçok kitle iletişim aracı gelişim 
göstermesine rağmen televizyon gerek görsel, 
gerekse de işitsel yönü nedeniyle hep bir adım 
önde yer almıştır. Özellikle internet ve bilgisayar 
teknolojisindeki köklü değişimler televizyon 
yayıncılığının çehresinin değişmesine neden 
olmuştur. Buna ek olarak sayısal ses ve görüntü 
teknolojilerinin televizyona entegre edilmesi, 
yayıncılığın farklı bir bakış açısına kavuşmasını 
sağlamıştır. Teknolojik gelişmelerin ard arda 
yaşanmasıyla birlikte geleceğin yayın standardı olan 
interaktif televizyon teknolojisi ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar internet teknolojisine büyük önem 
atfetmek yerinde olsa da diğer kitle iletişim 
araçlarını ikinci plana atmak doğru olmayacaktır. 
Çünkü iletişim alanında meydana gelen her türlü 
değişim başlangıçta insanoğlu tarafından şaşkınlıkla 
karşılanmıştır. Bununla birlikte, her yeni buluş 
eski buluşun değer kaybetmesine neden olmuştur. 
Örnek vermek gerekirse radyo o dönem için çok 
önemli bir buluşken televizyonun icadıyla birlikte 
sese dayalı bu kitle iletişim aracı popülaritesini 
kaybetmiştir. İnternete rağmen televizyonun önemini 
kaybetmemesi teknolojik bakımdan kendini sürekli 
yenilemesinden kaynaklanmaktadır.  Zengininden 
fakirine, gencinden yaşlısına hemen hemen herkes 
televizyon izlemektedir. İnteraktivite olgusunun 
televizyon yayıncılığında kendisini açık bir şekilde 
göstermesi ile birlikte tamamen bireyin temel 
alındığı bir yayın sistemi oluşmaya başlamıştır. 
Bu çalışmada kapsamlı bir literatür çalışması 
yapılarak interaktif televizyon yayıncılığının 
hizmet ve uygulamaları aktarılmaya çalışılacak 
ve televizyon teknolojisinin geleceğine yönelik 
çıkarımlarda bulunulacaktır. 

1.İNTERAKTİVE VE İLETİŞİM KAVRAMINA 
BAKIŞ

İnteraktivite; İngilizce kökenli olup “Interaction” 
sözcüğüne karşılık gelmektedir. İnteraktivite 
birçok bilim dalında kullanılan bir sözcüktür. 
Fizik biliminde interaktivite; “iki ve ya daha 
fazla sistemin birbirini etkilemesi” anlamına 
gelmektedir. Sosyal psikolojide ise “grup içinde 
bulunan ferdin durumundan doğan etkileri bu 
ferdin faaliyeti açısından ele alan sosyal psikoloji 
bilginlerinin incelediği fenomenlerin tümü” 
şeklinde tanımlanmaktadır. İnteraktivite; diyalektik 
felsefenin de temel kavramlarından biridir. Felsefe 
biliminde interaktivite; çeşitli felsefik görüşlerden 
etkilenme anlamına gelmektedir. (Meydan Larousse 
1992: 432) 

Yeni iletişim ortamlarının gelişim göstermesiyle 
birlikte interaktivite kavramı ön plana çıkmıştır. Bu 
ortamlarda izleyici/alıcı kesinlikle pasif durumda 
değildir. Aksine ortamın içeriğini değiştirebilme 
özelliğine sahiptir. 

İnteraktivite sürecinde her öğe birbiriyle ilişkili ve 
belli ölçüde birbirinden bağımsızdır. Bundan dolayı 
interaktivite bağlamında gerçekleşebilecek bütün 
faaliyetlerin kendine özgü sonuçları bulunmaktadır. 
İnteraktivite sürecinde geri bildirim (feedback) 
çok etkin bir konumdadır. Alıcı, belirli bir kaynak 
tarafından iletişim araçları aracılığıyla kendisine 
gönderilen iletileri geri bildirim yoluyla tekrardan 
kaynağa iletebilmektedir. Bu iletim, klasik iletişim 
sürecindekinden farklı olarak kaynağın da alıcıdan 
etkilenmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla etki 
süreci kaynak ve alıcı arasında karşılıklı bir boyut 
kazanmaktadır. Yani alıcı aynı zamanda kaynak 
durumuna geçebilmektedir. 
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İnteraktivite kavramı ilk olarak eğitim ve öğretim 
amaçlı kullanılmıştır. 1950-1960’lı yıllarda 
öğrencilerin davranışları ve çalışmaları araştırılmış, 
bu araştırmalar sonucunda; öğrencilerin konuları 
algılamada pasif kaldıkları anlaşılmıştır. Bu soruna 
çözüm aranmaya başlanmış ve iletişim sürecinde 
interaktivitenin önemi ortaya çıkmıştır. 

İletişim ve interaktivite arasında sıkı bir ilişki 
bulunmaktadır. Bu ilişkiye değinmeden önce iletişim 
kavramını irdelemek yerinde olacaktır. Genel bir 
ifadeyle iletişim; dil aracılığıyla haberleşme, ilişki 
kurma ve bir konuşmacıyla ondan yanıt bekleyen 
bir dinleyici arasındaki sözlü alış-veriştir.  İki kişi 
arasındaki sözlü alışverişin gerçekleşebilmesi için 
etkileşime gerek yoktur; ancak etkileşimin meydana 
gelmesi için iletişim mutlaka suretle şarttır. 

İletişim kavramına yönelik farklı bakış açılarına 
rastlamak mümkündür. “İki ya da daha çok 
kişi arasında bir anlaşma, düşünsel açıdan bir 
yakınlaşma oluşmasını sağlayan ve karşılıklı 
konuşmaya dayalı bir ilişkidir.” Bu tanımdan 
anlaşılacağı gibi iletişimde karşılıklı diyalog çok 
önemlidir.  Günümüzde bilgi akışı genellikle kitle 
iletişim araçları ile gerçekleşmektedir. (Büyük 
Larousse 1986: 5634) Radyo, televizyon, kişisel 
bilgisayar, telefon… v.b. yaygın şekilde kullanılan 
kitle iletişim araçları arasında yer almaktadır. 

1.1. İLETİŞİM SÜRECİNDE İNTERAKTİVİTENİN 
ROLÜ

İletişim süreci, “Tek Yönlü İletişim” ve “Çift Yönlü 
İletişim” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tek 
yönlü iletişimde yalnızca kaynaktan gönderilen 
ileti karşı tarafa aktarılırken çift yönlü iletişimde 
buna ek olarak alıcı aktarılanlara yönelik geri 
bildirim (feedback) yapabilmektedir. “Çok Yönlü 

İletişim” süreci ise interaktivite aracılığıyla 
meydana gelmektedir. Çok yönlü iletişimde alıcı 
kaynak, kaynak da alıcı durumuna geçebilmektedir. 
Günümüzde yaşanan iletişim çağı ise giderek 
interaktivite çağına dönüşmektedir. (Iuppa 2001: 
2–5) 

İletişimin sadece kişilerarası bir olgu olduğu 
düşünülmektedir. Ancak kitle iletişim araçları 
sayesinde iletişim, kişilerarası bir olgu olmaktan 
çıkmıştır. (Erdoğan 2002: 12–19) Kitle iletişim 
araçları aracılığıyla iletileri gönderenler bireylerdir. 
Bu nedenle kitle iletişim araçlarını ve bireyleri 
birbirinden ayırmak doğru olmayacaktır. 

1.2. İNTERAKTİVİTENİN ÖNEMİ

İnsani ilişkiler toplumsal yapının temelini 
oluşturmaktadır. Toplum yapısı ve toplumsal 
kuramlar bu ilişkiler sayesinde düzenlenmektedir. 
İnsan sosyal bir varlık olduğu için grup içerisinde 
yaşamak zorundadır. Grup halinde yaşamanın 
getirdiği bazı sorumluluklar mevcuttur. Ancak ve 
ancak sorumluluklarını yerine getiren birey grup 
içerisinde barınabilmektedir. Topluluk içerisinde 
yaşayan bireyler birbirlerinden etkilenmektedir. 
(Kongar 1995: 82) 

İnteraktivite olgusu yaşamın her alanında kendisini 
göstermektedir. Günlük hayatta da interaktiviteye 
ihtiyaç duyulmaktadır. Alışveriş yaparken, telefonla 
konuşurken, çevreyle sohbet ederken interaktivite 
süreci kendisini var etmektedir. (Hilf 2012) 
İnteraktivite çeşitli şekillerde yaşanmaktadır. 
İnteraktiviteye gerek duyulmasının en temel sebebi; 
iki nesne arasında karşılıklı ilişkinin yaratılmasıdır. 

İnteraktivite toplumsal değişme ile sınırlı kalmayarak 
teknolojik değişmeyi de beraberinde getirmektedir. 
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Teknoloji içinde yaşadığı toplumdan bağımsız 
olmamakla birlikte bir o kadar geniş bir kapsama 
sahiptir. Teknoloji olgusu içinde; icatlar, keşifler ve 
bunların topluma mal edilme süreci yer almaktadır.

2. ANA HATLARIYLA İNTERAKTİF 
TELEVİZYON YAYINCILIĞI

Kişilerarası iletişimin sınırlı ve kopuk olması 
bireylerin birbirlerini daha az tanımalarına neden 
olmakta ve hayatı derinden etkilemektedir. İnteraktif 
televizyon tam da bu gelişmelerin yaşadığı bir 
ortamda meydana getirilmiştir. 

2000’li yıllarda yaşanan teknolojik dönüşümle 
birlikte televizyon yayıncılığının çehresi değişmeye 
başlamış ve televizyon internet teknolojisiyle sıkı 
bir şekilde ilişkiye girmiştir. İzleyiciler, izlediklerini 
tartışabilme, paylaşabilme ve tekrardan izleme fırsatı 
yakalamışlardır. Özellikle yeni medyanın yaratmış 
olduğu değişim ve gelişim süreci içerisinde internet 
temel dayanak noktası olmuştur. (Özsoy 2011: 125) 
Yakınsama aracılığıyla kitle iletişim araçlarının 
tümü internet teknolojisinden faydalanmaya 
başlamıştır. 

İnteraktif televizyon; insanların evlerinde, gece ve 
gündüz, günün her saatinde yayınları takip edebileceği, 
uzaktan kişisel profillerini oluşturabileceği, onları 
neyin motive ettiğini, neyin kızdırdığını, kendilerini 
nasıl hissetiklerini, kısaca insanların neler yaptıklarını 
bilecek yepyeni bir televizyon teknolojisidir. 
İnteraktif televizyon teknolojisi internetin sunmuş 
olduğu birçok hizmet ve uygulamayı eksiksiz bir 
biçimde kullanıcılarına sunabilmektedir. İnteraktif 
televizyon uygulamalarının birçoğu kişiye özel 
olduğu için bireysellik ön plana çıkmaktadır. 
(Odaman 2007: 114) Günümüzde dünya geneline 
bakacak olursak interaktif televizyon modelinin 

yedi başlık altında incelendiği görülmektedir: Bu 
modeller; Wink, RespondTV, Worldgate, WebTV, 
Open TV, LiberateTV ve CommerceTV ’dir.   

İnteraktif televizyon yayıncılığında önem arz 
eden en önemli unsur ise Java teknolojisidir. Java 
teknolojisi, televizyon yayıncılarının izleyicilere 
daha etkili yayınlar sunmasına olanak tanımaktadır. 
Java teknolojisini destekleyen interaktif televizyon, 
kullanıcıların kendi istek ve beğenilerine göre 
şekillenmektedir. Java programlama diliyle hazırlanan 
ilk televizyon Philips tarafından üretilmiştir; ancak 
bu televizyon tam olarak interaktif uygulamalara 
yönelik yapılmamıştır. (Kırık 2010: 46) İnteraktif 
televizyon çok yeni bir model olduğu için bütün 
üreticiler bu teknolojiyi daha hızlı geliştirmek için 
birbirleriyle sürekli rekabet etmektedir. 

İnteraktif televizyon, bütün çevrimiçi servisleri 
(elektronik program akışı ve program seçimi, 
elektronik mektuplaşma, elektronik ticaret, elektronik 
reklâmlar, internet erişimi v.b.)  televizyon alıcısı 
üzerinden bir demet halinde izleyicilere sunmaktadır. 
(Srivastava 2002: 2) Bu demet sürekli bir gelişim 
ve değişim halindedir. 

İnteraktif televizyon modelinin yararlandığı en 
büyük kaynak internettir. İnternet hizmetleri 
bilgisayar modemleri aracılığıyla alınmaktadır. 
Günümüzde birçok eve internet teknolojisi girmiştir. 
İnternete bağlanan herkes sanal ağ içerisinde yer 
almaktadır. İnternet teknolojisinin desteğiyle 
interaktif televizyonun yeni bir ağ oluşturmasına 
gerek kalmamıştır. İnteraktif televizyon, hizmetlerini 
alıcılara iletirken doğrudan internet ağlarından 
faydalanmaktadır. Video on demand (VoD) 
teknolojisi ve interaktif televizyon programları, 
internet teknolojisi sayesinde rahat bir şekilde 
gerçekleştirilebilmektedir. (Simpson & Greenfield 
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2007: 2) Dosya paylaşımı, internet ortamında sörf, 
elektronik posta gönderimi, bankacılık hizmetleri 
v.b. interaktif televizyon aracılığıyla kullanıcılara 
sunulabilmektedir.    

İnteraktif televizyon diğer teknolojik araçlara 
ornala daha yavaş gelişme göstermektedir. Her 
yayın içeriği ve her program interaktif televizyon 
modeline uygun değildir. (Gawlinski 2003: 35) 
Özel donanımlar aracılığıyla interaktif programlar 
üretilebilmektedir. Cihazların üretilmesi, alınması 
ekonomik açıdan çok masraflı olduğundan interaktif 
televizyon teknolojisinin gelişim göstermesi 
zaman almaktadır. 

İnteraktif televizyon kavramını açıklarken bu 
teknolojinin ticari boyutu da asla unutulmamalıdır. 
İnteraktif televizyonla amaçlanan bir diğer nokta, 
internetteki ticaret anlayışının çok üstünde bir 
çevrimiçi market anlayışıdır. (Morris ve Chaigneau 
2005: 1) İnteraktif televizyon özel şebekelere 
ihtiyaç duymaktadır. İnteraktif uygulamaların 
tek ve standart bir şebeke üzerinden dağıtımının 
yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde uygulama 
ve hizmetler arasında uyum sorunları meydana 
gelmektedir. 

İnteraktif televizyon teknolojisinde en önemli 
etmenlerden bir diğeri de geribildirimdir. Geribildirim 
olmadıktan sonra kaynağın etkilenmesi ve bilgilenmesi 
söz konusu olamamaktadır. İngiltere’deki Freeview 
sistemi, interaktif televizyon modeline örnek olarak 
gösterilebilmektedir. Ancak bu tarz yayınlarda 
geri dönüş yolu bulunmamaktadır. Bundan dolayı 
izleyiciler televizyon programlarına aktif olarak 
katılamamakta, oylamalarda yer alamamakta, ürün 
sipariş edememektedir. Dolayısıyla interaktivite 
çok sınırlı kalmaktadır. Freeview’de izleyici sadece 
farklı kamera açılarıyla yayınları izleyebilmektedir.

2.1. İNTERAKTİF TELEVİZYONUN ÖĞELERİ

İnteraktif televizyon yayıncılığının yapılabilmesi 
için beş öğenin eksiksiz bir biçimde bir arada 
bulunması gerekmektedir. İnteraktif televizyon 
uygulamaları hazırlanırken izleyicilerin zevk 
ve beğenileri bilinememektedir. Bu nedenden 
dolayı hazırlanan uygulamaların tümü farklılık 
göstermektedir. İnteraktif televizyonun öğeleri 
ise şunlardır:

•	 Yayınları alacak izleyici,
•	 Televizyon seti,
•	 Yayınları iletici şebeke ve platform,
•	 Set top box (Set üstü kutusu)
•	 İnteraktif yayın üretim araçları  (Gawlinski 

2003: 35–37)

İnterkaktif televizyon hizmetlerinin set üstü kutusu 
aracılığıyla takip edilebilmesi için internete erişimi 
sağlayan dış ağ bağlantısı (external network 
connection) gerekmektedir. Ekipman özelliklerinden 
dolayı interaktif televizyon yayıncılığının maliyeti 
de bir o kadar yüksektir. Sistemin meydana 
getirilmesi, uygulamaların oluşturulması ve 
verilerin yüklenmesi yüksek maliyetli olduğu 
kadar zaman alıcıdır.

İnteraktif televizyon modeli tamamen sayısal bir 
temele oturtulmuştur. Analog televizyon yayıncılığı 
interaktif televizyon modeline uygun değildir. Sayısal 
televizyon yayıncılığında program kapasitesi çok 
daha fazladır. (Simpson & Greenfield 2007: 1) 
Bununla birlikte görüntüler MPEG-2 ya da MPEG-
4 (Moving Pictures Experts Group) sıkıştırma 
standartlarıyla gönderildiği için kullanılan alan 
miktarı minimum seviyededir. 
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2.2. İNTERAKTİF TELEVİZYONUN HİZMET 
VE UYGULAMA DÜNYASI

İnteraktif televizyon yayıncılığı ses, görüntü ve 
veri hizmetlerini bir arada yürütmekle birlikte; 
geleneksel televizyon yayıncılığının çok ötesinde 
hem canlı hem de kişisel tercihlere göre oluşturulan 
program akışına olanak tanımaktadır. İnteraktif 
televizyon aracılığıyla oluşturulan yayın içeriği çok 
daha zengindir. Başka bir ifadeyle zamana bağlı 
olan anındalık kavramı interaktif yayıncılıkla yok 
olmaktadır. Televizyon ve internet teknolojisinin 
yakınsaması ile birlikte meydana gelen interaktif 
televizyon teknolojisi kullanıcıların beğenilerine 
yönelik çok kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. 
Bu hizmetleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 
(Özarslan 2011: 3) 

İnteraktif Reklâm Hizmeti: İnteraktif televizyonun 
reklâm hizmetleri internet reklâmcılığıyla direk 
bağlantılı bir durumdadır. İnternet daha çok göze 
hitap ederken televizyon hem göze, hem de 
kulağa hitap etmektedir. Bundan dolayı interaktif 
televizyonun reklâm gelirlerinin internete kıyasla 
çok daha fazla olacağı açıktır. İnteraktif televizyon 
reklâmları aracılığıyla izleyiciler kontrol edilebilmekte 
ve kullanıcılara seçme hakkı tanınmaktadır. 
(Gawlinski 2003: 104)

İnteraktif Ticaret Hizmeti: Elektronik ticaret 
günümüzde daha çok internet üzerinden 
gerçekleştirilmektedir. Fakat sayısal interaktif 
televizyon setlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte 
ticaret interaktif bir boyut kazanmaya başlamıştır. 
İnteraktif ticaretin özellikleri şunlardır:

•	 İnteraktif ticaret kumanda aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir.

•	 İnteraktif ticaret izleyici profiline göre 
biçimlenmektedir. 

•	 İnteraktif ticaret sayesinde kitle marketleri 
oluşmaktadır.

•	 İnteraktif ticaret yapılırken satılan ürünler 
hakkında daha detaylı bilgiler elde edilmektedir.

•	 İnteraktif ticaret güvenli, garantili, gizlilik 
ilkesine sadık olmaktadır. (Srivastava 2002: 95)

İnteraktif Bankacılık Hizmeti: İnteraktif televizyon 
aracılığıyla sadece geleneksel bankacılık işlemleri 
değil; interaktif televizyona yönelik farklı işlemler 
de gerçekleştirilebilmektedir. (Gawlinski 2003: 
127) Program satın alma, çevrimiçi ücretli oyunlar 
oynama, televizyon üzerinden alışveriş yapma… 
v.b. gibi birçok seçenek interaktif banka şubesi 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

İnteraktif Eğlence Hizmeti: Televizyonun temel 
amaçlarından biri de izleyicileri eğlendirmektir. 
Bundan dolayı interaktif televizyon hizmetlerinde 
eğlencenin yeri çok büyüktür. İnteraktif televizyonun 
sunduğu eğlence hizmetleri daha çok oyun kanalları 
üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kullanıcılar 
kumandalarının interaktif tuşunu kullanarak, gelen 
menüden interaktif oyunlar şıkkını seçebilmekte 
ve oyun dünyasına adımlarını atabilmektedir.

İnteraktif İzle-Öde Hizmeti:  İnteraktif televizyon 
Pay TV olarak bilinen izle-öde sistemini de bünyesinde 
barındırmaktadır. Kullanıcılar istedikleri filmleri, 
dizileri ve spor müsabakalarını satın alabilmektedir. 
Satın alma isteği öncelikle sunucuya gönderilmekte 
ve satın alınan içerik faturalandırılmaktadır. Bunun 
dışında kullanıcı spor müsabakalarını isterse 
değişik açılardan da izleyebilmektedir. Ayrıca 
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aboneler gösterimde olan filmleri de izleyebilme 
olanağına sahip olacaktır.

İnteraktif Spor Bahisleri Hizmeti: İnteraktif 
televizyon yayıncılığı hayatı daha da kolaylaştırmaktadır. 
Zamandan kazanım bu kolaylıklardan en önemlisidir. 
Özellikle günümüzde spor bahislerine rağbet 
oldukça fazladır. (Srivastava 2002: 98) Futbol, 
basketbol, at yarışı başta olmak üzere diğer spor 
dalları da toplumun geniş kesimi tarafından ilgi 
görmektedir. Kullanıcılar, interaktif televizyon 
aracılığıyla çevrimiçi bahislere katılabilecektir. 

İnteraktif e-Devlet Uygulamaları: İnteraktif 
televizyonun alt yapısı e-devlet uygulamalarına 
olanaklı bir durumdadır. İnteraktif televizyonun 
alt yapısı sayesinde tüm seçmenlerin çevrimiçi bir 
şekilde yerel, bölgesel ve ulusal bütün seçimlerde 
oy kullanabilmeleri mümkündür. Bu sistemde 
seçmenlere merkez tarafından bir seçmen numarası 
ve şifresi gönderilebilmekte ve kişisel kumandalar 
aracılığıyla gönderilen numara ve şifre girilmektedir. 
Daha sonra gelen menüden seçim yapılmaktadır. 
İnteraktif oy kullanma hizmetinin artıları çok 
fazladır. Hizmetin en büyük artısı verileri sisteme 
teker teker girme derdinin ortadan kalkacak 
olmasıdır. Kullanılan oylar direk olarak veri tabanına 
gönderilebilecektir. (Srivastava 2002: 98) Bununla 
birlikte interaktif televizyona sahip seçmenler 
evlerinden çıkmadan oylarını kullanabilecektir. 
Ayrıca verilen şifre ve seçmen numarası sayesinde 
herhangi bir karışıklık yaşanmayacaktır. 

3.İNTERAKTİF TELEVİZYON VE İNTERNET 
BİLEŞKESİ

İnternet, günümüzde “bilgisayar ağlarının ağı” 
olarak adlandırılmaktadır. Milyonlarca insan 
internetin oluşturduğu sanal evrende buluşmaktadır. 

Bu açıdan internet hem sosyolojik bir olgu hem 
de teknolojik bir fenomen durumuna gelmiştir. 
Yatırımcılar, psikologlar, sosyologlar, araştırmacılar 
yeni medya çağında internete daha fazla ilgi 
göstermeye başlamış ve internet Türkiye’de 
de gündem oluşturur bir hale gelmiştir. (Tutar, 
Yılmaz, Erdönmez 2004: 195) Sürekli olarak 
yeni kullanıcıların katıldığı internet evreninde 
yeni programlar ve yeni iletişim sistemleri sürekli 
ivme kazanmaktadır. Kullanıcılar internetin ticari 
boyutuyla birlikte aynı zamanda satıcı ve alıcı 
durumuna gelebilmektedir.  

Özellikle Türkiye koşulları göz önüne alındığında 
çağın fenomeni olan internetin tıpkı alkol, sigara 
ve kumar gibi bağımlılık yarattığı açık bir şekilde 
görülmektedir. Her yaştan her kesimden insan 
internet bağımlısı olabilmektedir. İnternet başında 
harcanan zamanın inkâr edilmesi, günde birçok defa 
elektronik posta gelip gelmediğine göz atılması, 
yapılması gereken işler olduğu halde internetin 
başından kalkılmaması bağımlılık göstergelerinden 
sadece birkaç tanesidir. İnternet bağımlıları, internette 
geçirdikleri zaman konusunda çevresindekilere 
yalan söyleme eğilimi göstermekte ve internet 
arkadaşlıklarına daha fazla önem vermektedirler. 
İnternet bağımlısı olan çoğu kullanıcı internette 
değilken bile sürekli olarak internet ortamını 
düşünmektedir. İnternet bağımlılığı yeme-içme 
alışkanlıklarını da köklü bir biçimde değişikliğe 
uğratabilmektedir. İnternet bağımlısı kullanıcı 
daha çok hazır ve pratik yemekler yemekte ve 
yediklerini çiğnemeden yutma gibi kötü alışkanlıklar 
kazanmaktadır. (Dinç 2010: 24) İnternet bağımlılığı 
özellikle gençlerde sıklıkla görülen bir durumdur.

Yeni medya internet alt yapısı üzerine oturtulmuştur. 
Yeni medya bireylerin çalışma, eğlence, düşünme 
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ve yaşam biçimlerini değiştirmektedir. Kitle iletişim 
araçlarının yeni sıfatını alması ise tamamen internet 
teknoloji ve yakınsama aracılığıyla gerçekleşmiştir. 
Yeni iletişim teknolojileri çağımızda giderek gelişme 
göstermektedir. (Aytekin 2012: 103) Bu sayede 
televizyon video, metin, internet, bilgisayar hizmeti 
veren interaktif bir mecraya dönüşmektedir. Ses, 
görüntü ve verinin tek bir kaynaktan gönderilmesi 
internet teknolojisi aracılığıyla gerçekleşmektedir. 

İnternet, interaktif olarak iletişim sağlamaktadır. 
McMillan ve Downes, bireylerin çift yönlü iletişim 
aracılığıyla mesajlara etki-tepki verdiklerini belirtmiş 
ve var olan iletişim ortamının bir mekân hissi 
uyandırdığında interaktivite oranının arttığını ifade 
etmiştir. (Birsen 2005: 69) Tam da bu noktada 
interaktif yayıncılığının çok yönlü iletişime olanak 
sağladığını hatırlamak yerinde olacaktır.

İnteraktif televizyon modeli, internet teknolojisi 
üzerine oturtulmuştur. İnternet, kaynağı alıcı, alıcıyı 
da kaynak yapan çok önemli bir teknolojidir. (Kırık 
2010: 33–36) İnternet tabanına oturtulmuş olan 
interaktif televizyon yayıncılığının sunduğu hizmet 
ve uygulamaların sürekli ivme kazanacağı açıktır.

İnteraktif televizyon gibi kitle iletişim araçlarına 
internet teknolojisinin entegre edilmesi sosyal 
paylaşım ağlarının cazibesini de önemli ölçüde 
arttırmıştır. Ayrıca bilgisayar tabanlı sistemlerin 
gelişim göstermesi, geleneksel medyanın giderek güç 
kaybı yaşamasına neden olmuş, yeni medyayı ön 
plana çıkarmıştır. Günümüzde taşınabilir, hareketli 
(mobil) her türlü kitle iletişim aracından sosyal 
paylaşım ağlarına erişim mümkündür. Bu sayede 
yaşamın hemen hemen her noktasında çevrimiçi 
kalabilmek ve sanal topluluklar arasında yer almak 
olanaklı bir duruma gelmiştir. (Köseoğlu 2006:  
152) İnteraktif televizyonun internet tabanlı bir 

teknoloji olması nedeniyle bilginin üretilmesi, 
çoğaltılması, saklanması ve aktarılması çok 
daha kolaydır. Sosyal paylaşım ağları ise bu 
yeni oluşumun tam merkezinde yer almaktadır. 
Bilginin eğlence ile desteklenmesi sosyal paylaşım 
ağlarının cazibesini arttırmış, yeni iş kollarının 
oluşmasına öncülük etmiştir. 

Sosyal paylaşım ağları internetin etkisiyle merkezsiz 
bir iletişim ortamı oluşturmaya başlamıştır. Sanal 
ortamın her bir noktasından farklı görüşler ve 
düşünceler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle 
sosyal paylaşım ağlarında kaynak ve alıcı yer 
değiştirebildiği için birçok noktadan sınırsız bir bilgi 
akışı mevcuttur. (Akter 2009: 94) Sosyal medya 
uygulamalarına da yer verecek olan interaktif 
televizyon internet teknolojisinin gelişimiyle 
birlikte daha geniş kitlelere yayılabilecektir. 

SONUÇ

Görsel ve işitsel yönü nedeniyle televizyon 
günümüzün en önemli kitle iletişim aracı olma 
özelliğini taşımaktadır. Çok yönlü iletişime 
imkân veren interaktif televizyonun gelişim 
göstermesiyle birlikte kullanıcılar adına zaman 
tasarrufu ve yayınlar adına da ekonomik kazanç 
meydana gelmeye başlamıştır. Zamanla dünyanın 
önde gelen yayıncıları interaktif televizyon 
teknolojisine yatırım yapmanın gerekli olduğu 
fikrine varmışlardır. Özellikle Avrupa’nın gelişmiş 
ülkelerindeki televizyon yayıncıları devlet desteğini 
yanlarına almışlardır.   

İnteraktif televizyon yayıncılığı tamamen yeni 
bir teknoloji üzerine kurulmuştur. Alışılagelmiş 
geleneksel televizyon anlayışı ile hiçbir ilişkisi 
bulunmamaktadır. Aksine bu sistem kendine özgü bir 
yapıya sahiptir. İnteraktif televizyon yayıncılığının 
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ne zaman ve nasıl yaygınlaştırılacağı, tüketicilerin 
bu sistemi kabullenip kabullenmeyecekleri şu an 
itibariyle bir muammadır. 

İnteraktif televizyon yayıncılığının büyük bir 
pazar oluşturabilmesi için yatırım miktarının 
arttırılması gerekmektedir. Ayrıca bu sisteme 
talep oluşturulması şarttır. Yatırımcıların ise bu 
riski göze alıp almayacağı yakın gelecekte belli 
olacaktır. İnteraktif televizyon uygulamalarının 
büyük çoğunluğu ücretli olacağından dolayı 
bu sistem maddi açıdan toplumun her kesimi 
tarafından kullanılamayacaktır. Yatırımcılara 
düşen en büyük görev ise izleyicilere interaktif 
televizyon yayıncılığını tanıtmaları ve avantajlarını 
belirtmeleridir. Hatta doğrudan interaktif televizyona 
yönelik kapmayanların yapılması sistemi yaygın 
bir hale getirebilecektir.  

Türkiye’de şu an itibariyle interaktif televizyon 
alanında en fazla ilerlemiş yayın kuruluşu Digiturk’tur. 
Digiturk’u web tabanlı yayıncılık yapan Tivibu 
isimli platform takip etmektedir. D-Smart ve Tele 
Dünya ise interaktif yayıncılık uygulamalarını henüz 
istenilen düzeyde sunamamaktadır. Digiturk; sayısal 
uydu yayıncılığı ve internet teknolojisini kullanarak 
interaktif yayınları kullanıcılara iletmektedir. 
İnteraktif televizyon tamamen sayısal teknoloji 
üzerine kurulu olduğu için görüntü kalitesi 
çok yüksektir ve verilerde kayıplar minimum 
düzeydedir. Bu sistem televizyona bağlanan ek 
cihazların sonunu getirmektedir İzleyicilerin 
programları kayıt edebilmesi için video kayıt 
cihazlarına ihtiyaçları kalmayacaktır. İzleyiciler 
istediği programları istediği saatte izleyebilecek, 
istediği programları kaydedebilecek, programlar 
hakkındaki düşüncelerini bir kaynak gibi yayıncılara 
gönderebilecektir.

İnteraktif televizyonun yayıncılık dünyası adına 
büyük bir çığır açacağı ortadadır. Ayrıca geniş 
hizmet yelpazesinin gençler ve özellikle çocuklar 
üzerinde bağımlılık yaratacağı çok açıktır. Bu 
hizmetlerin birçoğunun ücretli olması interaktif 
televizyon yayıncılığının olumsuz bir diğer 
özelliğidir.

Görüldüğü gibi sunacağı hizmet ve uygulamalar 
bakımından interaktif televizyon yayıncılığının çok 
önemli bir teknoloji olduğu açıktır. Günümüz itibariyle 
ulaşılan teknoloji bakımından interaktif televizyon 
yayıncılığı istenilen düzeyde görünmemesine 
rağmen, bu sistemin ara teknoloji olması ve 
interaktif televizyon yayıncılığından çok daha 
kapsamlı bir sisteme geçişin gerçekleşmesi olasıdır. 
İnteraktif televizyon yayıncılığının gelişebilmesi 
için gerek akademik gerekse de ticari çevreler 
tarafından önem verilmesi ve projeler üretilmesi 
gerekmektedir. 
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DEVELOPMENT: THE CASE OF BOZCAADA ISLAND
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Özet: Bu çalışmanın amacı dışarıya kısmen daha kapalı 
adalarda yaşayan yerel halkın, sürdürülebilir turizm 
gelişimine yönelik tutumlarını araştırmaya dönük 
bir yapısal model sunmaktır. Yerel halk tutumlarını 
etkileyen faktörler beş gizil yapı ve altı hipotezden 
oluşan bir model üzerinden sınanmıştır. Bu kapsamda 
Bozcada Türkiye’de yaşayan 130 haneden elde edilen 
veriler analize tabii tutulmuştur. Elde edilen verilere 
LİSREL 8,54 yapısal eşitlik paket programı aracılığıyla 
doğrulayıcı faktör analizi ve yol analizi başarıyla uygu-
lanmıştır. Aynı zamanda açık uçlu soruların çözümünde 
içerik analizinden faydalanılmıştır. Sonuçlar yerel halk 
desteğinin tüm yapılardan; özellikle “turizmden fayda 
sağlama” ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik 
“uzun dönem planlama” faktörleri arasındaki ilişki 
düzeyinden, yüksek oranda etkilendiğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Turizm gelişimi, Yerel halk, 
Tutum, Yapısal eşitlik modeli, İçerik analizi

Abstract: The objective of this study is to showcase 
a structural model that explores residents’ attitudes 
towards sustainable tourism development in islands 
which are partially isolated to the external world. 
Factors influencing residents’ attitudes were examined 
using a model consisting five latent constructs and 
six path hypotheses. Within this context, findings 
from 130 resident-respondent houses from Bozcaada 
Island, Turkey were analyzed. Utilizing LISREL 8,54 
structural equation analysis package, a confirmatory 
factor analysis and path analysis were performed suc-
cessively on the collected data. Also content analysis 
was employed for testing the data from open-ended 
questions. Results indicated that the residents’ support 
is likely to be strongly affected by most constructs, 
especially by the relationship between “tourism be-
nefits” and “long term plan” factors for sustainability. 

Keywords: Tourism development, Residents, Atti-
tude, Structural equation model, Content analysis 
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GİRİŞ 

Dünyada en hızlı ve istikrarlı büyüyen sektörler-
den biri olarak turizm, doğal, çevresel ve kültürel 
kaynaklara yoğun olarak ihtiyaç duyan ve bunları 
ekonomik bir girdi olarak kullanan bir endüstri-
dir (Duran, 2011). Bu bakımdan, giderek artan 
uluslararası turist hareketleri, beraberinde mevcut 
destinasyonlarda sosyal, kültürel ve çevresel taşı-
ma sorunları yarattığı gibi, yeni destinasyonlara 
yönelik ilgiye ve düzenli bir arayışa da neden 
olmaktadır. Yeni destinasyonların bir turistik ürün 
olarak sunulması, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 
gelişme kavramlarını da beraberinde getirmiştir. 
Turizme yeni açılan bir yörede sağlıklı turizm 
gelişiminin sağlanması, yerel halk-turist ilişkileri-
nin ve etkileşiminin daha sağlıklı yürütülmesiyle, 
turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel 
boyutlarıyla olumlu etkilerinin olabilecek en 
yüksek seviyelere çıkarılması, olumsuz etkilerinin 
ise olabilecek en düşük seviyelere indirilmesiyle 
mümkündür.

Sürdürülebilir turizm gelişimi, her alanında yerel 
halkın desteğini ve faydasını gerektiren uzun 
dönemli bir yaklaşım olarak düşünülmektedir 
(Assante, Wen ve Lottig, 2010; 4). Araştırmalar 
herhangi bir turizm gelişim projesinin başarısı-
nın yerel halk farkındalığı, bilgisi ve desteği ile 
mümkün olabileceğini vurgulamaktadır (Gürsoy, 
Jurowski ve Uysal, 2002, Jurowski 1994) . Bu 
bakımdan, turizme yeni açılan destinasyonlarda, 
sadece yerel kültüre ve kimliğe, çevresel değerlere 
ve yapısal bütünlüğe saygılı turizm gelişim proje-
leri yürütmeye çalışmak, yerel halk farkındalığı, 
bilgisi ve desteğinden yoksun olduğu sürece çok 
büyük başarılar elde edemeyecektir. Bu nedenle 
yerel halkın turist ve turizm algısının belirlenme-

si, gelişim sürecine katılımını sağlayacak bilgi, 
farkındalık ve desteğin yaratılması turizm gelişim 
projeleri ve süreçleri açısından önemli bir konudur.  
Günümüzde kitlesel turizm hareketlerinin yıkıcı 
etkilerine maruz kalmamış olan adalar, sürdürü-
lebilir turizm gelişiminin odağında yer almakta, 
yavaş ada, eko-ada vb. kavramlarla adalar turizme 
sunulmaktadır. Bu kapsamda Bozcaada, bağları, 
bağ evleri, bol iyotlu havası, restore edilerek tu-
rizme kazandırılan yerel mimarisi, tarihsel kimliği 
ve doğal zenginlikleri ile sürdürülebilir turizm 
gelişimi için önemli bir kaynak teşkil etmektedir 
(Türemez ve Kalpaklıoğlu, 2008).

Bu çalışmada, uluslararası turizm hareketlerine 
kitlesel çapta maruz kalmamış olan Bozcaada’da 
yerel halkın turizme ve sürdürülebilir turizm ge-
lişimine yönelik tutumu, sosyal değişim teorisi 
çerçevesinde belirlenen 4 faktör üzerinden bir 
model oluşturularak yapısal eşitlik modeli (YEM) 
ile ölçülmüştür. Sosyal değişim teorisine göre 
yerel halk, turizm sonucu istenmeyen ve kabul-
lenilmeyecek maliyetlerin olmayacağına inandığı 
takdirde turistlerle mübadelede bulunacaktır. 
Başka bir deyişle, yerel halk turizmin farklı etki 
alanlarındaki sonuçlarının olumlu taraflarının, 
olumsuz yönlerinden daha fazla olacağı fikrine 
sahip olursa, turizm gelişim sürecine dâhil ola-
cak ve turizme katkı sağlayacaktır (Cengiz ve 
Kırkbir, 2007).  

İLGİLİ YAZIN

Araştırmacılar ana kıtalarla karşılaştırıldığında 
adaların sahip oldukları özellikler sebebi ile 
ekonomik gelişim sürecinde bazı temel engellerle 
karşılaştıklarını belirtmektedirler (Briguglio ve 
Briguglio, 1996; Falcon ve Munoz, 1999). Ra-
jotte (1980), European Island Agenda (1997) ve 
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Lockhart ve diğerlerine (1993) göre bu özellikler, 
sosyo-demografik, kısıtlı kaynaklar ve ekonomik 
kısıtlılıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Hızlı nüfus 
artışı ve buna cevap veremeyen işsizlik oranları 
ile kalifiye insan gücü yetersizlikleri gibi faktörler, 
gelişim sürecini engelleyen temel sosyo-demog-
rafik faktörler olarak vurgulanmaktadır. Kaynak 
kısıtlılıkları ise gelişim sürecinde önemli bir diğer 
faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle su kay-
naklarının kısıtlılığını, karasal alan yetersizliğini, 
tarım alanlarının ve gıda ürünlerinin yetiştirilme-
sindeki temel unsurların kısıtlılığını bu kapsamda 
değerlendirmek mümkündür. Son olarak büyük 
pazarlara girişi kısıtlayan coğrafi izolasyon gibi 
ekonomik faktörler, turizmi adalar için önemli 
bir gelişim unsuru olarak ortaya çıkarmaktadır. 
Bu durum adaların mevcut kaynaklarını sıkıntıya 
sokmadan, planlı bir turizm gelişim sürecine gir-
mesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 
turizm gelişim süreci, aynı zamanda bu gelişim 
sürecinden etkileneceği varsayılan yerel halkın 
da desteğini gerektirmektedir. Araştırmalar, yerel 
halkın turizme desteğinin, ekonomik (Perdue vd, 
1990, Cengiz ve Kırkbir, 2007), sosyal (Fesenma-
ier, 1996; Duran, 2010; ), kültürel (Duran, 2011, 
Mason, 2000; Harrill ve Potts, 2003) ve çevresel 
(Liu vd., 1987; McGehee vd., 2002; Vesey ve 
Dimanche, 2000) sonuçlara göre şekillendiğini 
göstermektedir. 

Turizmin etkileri ile yerel halkın turizme yönelik 
tutumları arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik 
olarak ilk olarak Doxey bir model önermiştir. 
Doxey (1975) geliştirdiği irridex (kızgınlık) 
modeli ile turizmin geliştiği bölgelerde bazı evre-
lerden geçtiğini belirtmiş ve bu evreleri modelde 
‘hoşnutluk’ ‘ilgisizlik’ ‘kızgınlık’ ve düşmanlık’ 
evreleri olarak gruplandırmıştır. Model, Long ve 

arkadaşları, (1990) tarafından yapılan araştırma 
sonuçları ile geliştirilmiş, yerel halk tutumlarının 
turizm gelişim sürecinin ilk dönemlerinde olumlu 
iken ilerleyen evrelerde olumsuza döndüğü vur-
gulanmıştır. Model ile yerel halk tutumlarının 
turizm gelişim evreleri çerçevesinde tek yönlü 
(olumludan-olumsuza) değiştiği vurgulanmakta, 
yerel halk tutumlarının her evrede homojen bir 
nitelik taşıdığı belirtilmektedir (Mason, 2000). 
Bunun yanında turizm gelişim evreleri boyunca 
yerel halkın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
yapısı ve özellikleri çerçevesinde turizm gelişi-
mine yönelik tutumların heterojen (çok boyutlu) 
bir yapı sergilediği de vurgulanmıştır (Brougham 
ve Butler, 1981, Rothman, 1978). Bu kapsamda 
Jurowski vd. (1997) önerdikleri model çalışması 
ile yerel halkın turizmden sağladıkları ekonomik 
faydaya göre turizm gelişiminin çevresel, sosyo-
kültürel ve sosyo-ekonomik etkilerine yönelik 
algılarının ve tutumlarının değişim gösterdiğini 
vurgulamıştır. 

Son yıllarda kitlesel turizm hareketlerinden ziyade, 
sosyal, kültürel, çevresel ve mimari açıdan turiz-
min yoğun etkisiyle yıpranmaya maruz kalmamış 
bölgelere yönelik talebin arttığı görülmektedir. 
2000’li yıllarda tatil turizmi talebi yerine kültür, 
sağlık, kongre, yatçılık, eğlence, kırsal yaşam tarzı 
vb. alternatif turizm faaliyetleri ve türleri tercih 
edilmeye başlanmış ve bu yönde bir talep artışı 
meydana gelmiştir. Bu talep, beraberinde yeni 
destinasyonların oluşması ve bu destinasyonlarda 
sürdürülebilir turizm gelişiminin sağlanması gibi 
kavramlar beraberinde getirmektedir. Bu durum, 
son yıllarda turizme yeni açılan destinasyonlarda 
yaşayan yerel halkın turizm algısı ve tutumları-
nın değişik boyutlarıyla incelenmesine yönelik 
araştırmaların tekrar artmasını sağlamıştır. Bu 
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kapsamda Harrill ve Potts (2003) Charlston’da 
yaptıkları çalışma ile yoğun turistik faaliyetlerin 
yoğun olduğu bölgelerde yaşayan insanların, bu 
bölgelerden biraz daha uzak mesafelerde yaşa-
yanlara göre daha olumsuz bir tutum sergiledik-
lerini belirlemişlerdir. Benzer şekilde, Gürsoy 
ve Jurowski (2002) turizmin yoğun olduğu bir 
rekreasyon alanının çevresinde bulunan yerleşim 
alanlarında yaptıkları çalışmada, turistik ön bölge-
lere yaklaştıkça yerel halkın turizmin faydalarına 
yönelik olumsuz bir algıya sahip olduklarını ve 
turizm gelişim sürecine dahil olmak ve destek 
olmak istemediklerini belirlemişlerdir. Vesey ve 
Dimanche (2000), yaptıkları araştırma ile yerel 
halk tutumları ile ekonomik bağımlılık arasında 
ilişki belirlemişlerdir. Buna göre, turizmden 
gelir elde eden yerel halkın turizme ve turizm 
gelişim sürecine yönelik daha olumlu bir algıya 
sahip oldukları ve bu sürece aktif olarak destek 
vermeye çalıştıkları görülmüştür. McGehee vd. 
(2002) Arizona’da bulunan on iki değişik toplum 
üzerinde yaptıkları çalışma ile sosyal değişim 
teorisi kapsamında bireysel fayda ile turizm 
gelişimine destek olma faktörleri arasında ilişki 
belirlemişlerdir. Buna göre turizmden bireysel 
olarak fayda sağlayan yerel halkın turizm kav-
ramına yönelik olumlu bir algıya sahip oldukları 
ve turizm gelişim sürecine aktif olarak destek 
verdikleri belirlenmiştir. 

Türkiye’ye yönelik yapılan çalışmalarda ise yine 
benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. 
Buna göre; Var vd. (1985), Marmaris’te yaşayan 
yerel halk üzerinde yaptıkları bir araştırmada, 
turizme yeni açılmaya başlayan bölgede yerel 
halkın turizmi konaklama ve ağırlama hizmet-
lerini arttıran ve dolayısıyla ek gelir getiren, 
yeni iş olanakları yaratan ve işsizliği azaltan bir 

sektör olarak algıladıklarını belirlemişlerdir. Liu 
vd. (1987), Hawai, Kuzey Galler ve İstanbul’da 
yaptıkları bir araştırmada, yerel halkın turizmin, 
ekonomik faydalarına rağmen çöp ve atıklardan 
ve doğal yaşamın dejenerasyonundan oluşan 
bazı olumsuz çevresel etkilere sahip olduğunu 
düşündüklerini belirlemişlerdir. Akış vd. (1996), 
Kıbrıs’ta yaşayan Rum ve Türk toplumu üze-
rinde yaptıkları bir araştırma ile turizm gelişim 
sürecinde, yüksek ücretli işlerden düşük ücretli 
işlere doğru düşüş, vergi yükümlülüklerin artması, 
yerel sosyal statülerin ve ekonomik statülerin 
değişiminden kaynaklanan olumsuz bir algının 
ve buna bağlı olarak olumsuz bir tutumun ortaya 
çıktığını belirlemişlerdir. Çavuş ve Tanrısevdi 
(2002), Kuşadası’nda yaptıkları bir çalışma ile 
yerel halkın yaşı ve yörede yaşama süresi ile 
turizm gelişimine yönelik tutumları arasında ilişki 
bulmuşlardır. Buna göre Kuşadası’nda yaşayanların, 
yörede yaşama süreleri arttıkça turizm gelişimine 
yönelik algılarının ve tutumlarının olumsuza doğru 
yöneliş gösterdiği belirlenmiştir. Akova (2006), 
Cumalıkızık’ta yaptığı araştırma ile 2001 ve 2003 
yılları arasında yerel halkın turizm gelişimine 
yönelik algılarının ve tutumlarının olumsuzdan 
olumluya doğru bir gelişim gösterdiğini belir-
lemiştir. Cengiz ve Kırkbir (2007), Bodrum’da 
yaptıkları araştırmada, turizmin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve çevresel boyutlarının, turizmin toplam 
etkisini farklı derecede belirlediğini, turizmin 
toplam etkisinin de yerel halkın turizme destek 
verme düzeyini şekillendirdiğini belirlemiştir. 
Gümüş ve Özüpekce (2009) Foça’da yaşayan 
yerel halkın turizmin etkilerine yönelik olumlu 
bir algıya sahip olduğunu, bunun yanında öğre-
nim durumu arttıkça turizmin çevresel etkilerine 
yönelik kaygıların daha yüksek olduğunu belirle-
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mişlerdir. Çalışmada, Foça’da turizmin yerel halk 
tarafından ekonomik getiri boyutuyla algılandığı 
ve değerlendirildiği belirlenmiştir. Duran ve Öz-
kul (2012), yaptıkları araştırma ile Akaçakoca’da 
yaşayan yerel halkın turizmden fayda sağladıkça 
turizm gelişimine yönelik tutumlarının da pozitif 
yönde artış sergilediğini bulmuşlardır.

Yapılmış olan araştırmaların ortak özellikleri, 
gelişim aşamalarının başlangıcından sonuna doğru 
yerel halk desteğinden yoksun turizm gelişim 
planlarının, olumludan olumsuza doğru bir algı 
ve tutuma sebep olduğunu ve uzun dönemde 
yörede geri dönülmesi zor tahribatlara yol açtığını 
göstermeleridir. 

BOZCAADA’DA TURİZMİN MEVCUT 
YAPISI

Antik çağda Leukophrys, Yunan Mitolojisinde ise 
Tenedos adıyla bilinen Bozcaada’nın ilk sakinleri 
Akaların bir kolu olduğu ve M.Ö. 2000 yıllarında 
yerleştikleri tahmin edilen Pelasglar’dır (Pelazzi-
ler). Akalardan sonra Ada’ya sırasıyla Fenikeliler, 
Atinalılar ve Yunanlılar, Persler, Büyük İskender 
imparatorluğu, Bergama Krallığı, Romalılar, 
Bizans imparatorluğu hâkim olmuştur. Ada ilk 
defa 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet devrinde 
Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. Osmanlı 
ile Venedik arasında Bozcaada için mücadeleler 
olmuş, Ada zaman zaman Venedik hâkimiyetine 
girmiştir. 1912 yılında Balkan Savaşı sırasında 
Yunan donanmasınca işgal edilmiş olup, Lozan 
Antlaşması sonucunda 20 Eylül 1923 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır. Çanakkale 
İline bağlı olan Bozcaada İlçesi, Ege Denizi’nin 
kuzey-doğusunda Çanakkale Boğazı’nın 12 
denizmili güneyinde yer alan bir adadır. Çanak-
kale İl Merkezine 25 mil, Gökçeada’ya 17 mil, 

Limni’ye 26 mil, Midilli’ye 27 mil, ulaşımın 
sağlandığı Ezine İlçesi Geyikli Beldesi Yükyeri 
Feribot İskelesine 4 mil uzaklıktadır. Çevresi 38 
km tutan Bozcaada’nın alanı 36.67 km2 olup, 
etrafındaki irili ufaklı 17 adacık (0.93 km2) dâhil 
olmak üzere 37.6 km2’lik yüzölçümüne sahiptir. 
Bu adacıklardan en büyüğü 800 dönümlük ara-
zisi ile halk arasında Tavşan Adası diye bilinen 
Mavriya Adası’dır (www.bozcaada.gov.tr).

Bozcaada, Türkiye’nin köyü olmayan tek ilçesi 
konumundadır. Küçük yüzölçümüne rağmen sahip 
olduğu turistik ürün çeşitliliği ile deniz güneş kum 
üçlüsünün oluşturduğu kitlesel kıyı turizminden 
çok alternatif turizm türlerine hitap etmektedir. 
Dolayısıyla adaya yönelik turist hareketleri bü-
yük kitlesel gruplardan çok bireysel ziyaretçiler 
üzerinden ortaya çıkmaktadır (Türemez ve Kal-
paklıoğlu, 2008). Adada yıl boyunca düzenlenen 
uçurtma festivali, Şarap Tadım günleri, Yerel 
Tatlar Festivali, Açık Deniz Yat Yarışı, Ayazma 
Panayırı, Dostluk Gecesi, Ozanın Günü ve İlyada 
Okumaları, Bağbozumu Festivali ve Dağ Bisikleti 
Festivali gibi etkinlikler önemli bir turistik ürün 
niteliği taşımaktadır. Bunun yanında, zengin flora 
ve faunası ile temiz deniz ve plajlarına ek olarak 
Bozcaada Kalesi, Yeni Kale, Namazgâh Çeşmesi, 
Meryemana Kilisesi, Aya Paraskevi Ayazması, 
Alaybey Camii gibi tarihi eserleri ve adaya özgü 
mimari kimlik, adanın turistik ürün çeşitliliğini 
oluşturmaktadır (www.bozcaada.gov.tr). 

ARAŞTIRMA MODELİ 

Araştırma süresince elde edilen verilerin analizinde 
iki yöntem bir arada kullanılmıştır. Veri setinde 
oluşturulan birinci ve ikinci bölümdeki soruların 
analizinde Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kulla-
nılmış, açık uçlu soruların bulunduğu üçüncü 
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bölüm verilerinin çözümünde ise içerik analizi 
kullanılmıştır. 

Araştırmacılar veri setini oluştururken doğru-
dan gözlenen ve ölçülen değişkenlerin yanında 
gözlenemeyen değişkenlerle de ilgilenirler. Bu 
değişkenler direkt gözlenemediğinden doğru-
dan ölçülemezler. Bu değişkenlere gizil (latent) 
değişkenler veya faktörler denir. Yapısal eşitlik 
modelleri (YEM) gözlenen ve gözlenemeyen 
değişkenler arasındaki nedensel ilişkilerin sı-
nanmasında kullanılan kapsamlı bir istatistiksel 
tekniktir. YEM gizil değişkenler seti arasında 
bir nedensellik yapısının var olduğunu ve gizil 
değişkenlerin gözlenen değişkenler aracılığıyla 
ölçülebildiğini varsayar (Yılmaz, 2004). YEM, 
verilen bir modeldeki gözlenen değişkenlere (hem 
bağımlı hem bağımsız) ilişkin ölçüm hatalarını 
açıkça hesaba katan bir yöntemdir. İçerik analizi 
ise,  her türlü sembolik davranışın betimlenmesin-
de ve içeriğinin analizinde kullanılan, sistematik, 
nicel ve nesnel bir yöntemdir (Berry, 1999: 3).

Yapılan araştırmalar, bir destinasyonda turizm 
gelişiminin yerel halk desteğinden ve paydaş 
işbirliğinden yoksun bir şekilde yürütüldüğünde 
Doxey’in İrridex modelindeki aşamaların genel 
olarak gerçekleştiğini göstermektedir (Doxey, 1975; 
Long vd, 1990, Mason ve Cheyne, 2000). Bu 
kapsamda turizm gelişim süreci öncelikle yörede 
olası potansiyel faydaları nedeniyle mutlulukla 
karşılanmakta, gelişim sürecinin ilerleyen aşama-
larında turizme ve turiste yönelik bir ilgisizliğe 
dönüşmektedir. Turizmin hareketlerinin yoğun-
laşmasından kaynaklanan hizmetlerin gecikmesi, 
sosyal statülerin değişmesi, geçmişe dönük özlemin 
artması vb., sorunlar yüzünden turizme ve turiste 
yönelik algılar ve tutumlar kızgınlığa dönüşmekte 

ve yörenin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel 
taşıma kapasitesinin aşılmasından kaynaklanan 
çok boyutlu yozlaşmanın başlamasıyla oluşan 
son evrede ise yerini turizme yönelik düşmanca 
bir algıya ve turiste karşı düşmanca bir tutuma 
bırakmaktadır (Doğan, 2004, Rızaoğlu, 2003).  
Bu noktada bireysel olarak turizmden ekonomik 
fayda sağlanması, turistlerle kurulan iletişimin 
boyutları ve sıklığı, eğitim düzeyini yüksekliği 
gibi faktörler mevcut algı ve tutum evrelerinde 
farklılıklara yol açabilmektedir (Gürsoy vd., 2000; 
Jurowski vd., 1997; Gümüş ve Özüpekce, 2009; 
Keogh, 1990 ). 

Araştırmada yerel halkın turizmin sosyo-kültürel 
etkileri, çevresel etkileri, ekonomik etkileri ve 
uzun dönemli planlamaya dönük tutumları ile 
turizmden fayda sağlama faktörü gizil değişken 
olarak belirlenmiştir. Ayrıca uzun dönem planlama 
ve turizmden fayda sağlama gizil değişkenleri 
ikinci düzey ölçüm modeline sahiptir. Beş gizil 
değişken arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik 
model Şekil 1 de verilmiştir. Araştırma kapsamında 
kurulmuş olan hipotezler aşağıdaki gibidir. 

H1: Turizmden fayda sağlayan yerel halkın turizmin 
olumlu etkilerine yönelik algıları ve tutumları artar. 

Yerel halkın turizmden gelir elde ettikçe, turizm 
gelişimine ve turiste yönelik daha olumlu bir tutum 
sergiledikleri yapılan araştırmalarda sıkça vurgu-
lanmıştır. Bu kapsamda pek çok araştırmacı uzun 
dönemli sürdürülebilir turizm gelişimi ve turistik 
ürün oluşum süreci için yerel halkın turizmden gelir 
elde etmesinin önemine değinmiştir. Turizmden 
dolaylı ya da doğrudan gelir elde eden yerel halk 
bulunduğu bölgenin toplumsal, kültürel, çevresel 
ve mimari değerlerinin de koruyucusu olmaktadır 
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(Doğan, 2003, Avcıkurt, 2004, McKercher ve Ho, 
2006, Duran ve Özkul, 2012). 

H2: Turizmin ekonomik etkileri ile uzun dönem 
planlamaya ilişkin yerel halk tutumları arasında 
doğrudan ilişki vardır. 

Yapılan araştırmalar, turizmin yerel halk için 
yeni iş olanakları, ürün ve hizmet fiyatlarının 
artışı vb. geniş bir ekonomik fayda çeşitliliğine 
sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla yerel 
halkın turizmden sağladığı ekonomik ekonomik 
fayda arttıkça uzun dönemde turizm gelişimine 
yönelik katkının da arttığı görülmektedir (Özdemir, 
1992, Lankford ve Howard, 1994, Lindberg ve 
Johnson, 1997).

H3: Yerel halkın turizmin sosyo-kültürel etkilerine 
yönelik tutumları ile çevresel etkilerine yönelik 
tutumları arasında doğrudan bir ilişki vardır. 

Araştırmacılar turizmin plansız geliştiği bölge-
lerde, yoğun turistik faaliyetlerden dolayı ortaya 
çıkan sosyal, kültürel ve çevresel bozulmanın 
yerel halk üzerinde kızgınlık ve nefrete giden bir 
seyir gösterdiğini belirtmektedirler (Greenwood, 
1978; Holloway, 1994; Grisvold, 2004; Günlü, 
2007; Rızaoğlu, 2003). Bunun yanında, yerel halk 
desteği ve faydasını ön plana alan turizm gelişim 
planlarında ise turizmden fayda sağlayan yerel 
halkın, bir turistik ürün olarak gördüğü sosyal, 
kültürel, çevresel ve mimari değerlerine daha 
fazla sahip çıktığı, kaybolmaya yüz tutmuş bazı 
değerleri ortaya çıkardığı ve koruyucu bir rol 
üstlendiği görülmektedir (Perdue, Long ve Allen, 
1987; Rızaoğlu, 2003; Lea, 2001; Çakılcıoğlu, 
2002, Duran ve Özkul, 2012). 

H4: Yerel halkın turizmin sosyo-kültürel etkilerine 
yönelik olumlu tutumları, turizme yönelik uzun 
dönem planlama tutumunu arttırır.

Turizmin yerel halk tarafından kendi kültürünü 
tanıtma, farklı kültürleri tanıma ve bundan gelir 
elde etme aracı olarak görülmesi, uzun dönem 
planlama çalışmaları açısından yerel halk desteğini 
beraberinde getirmektedir (Gürsoy vd., 2000; Ju-
rowski vd., 1997; Avcıkurt, 2003; Doğan; 2004). 

H5: Turizm eğitimi alan yerel halkın turizm geli-
şimine yönelik tutumları daha olumludur. 

Turizm eğitimi alarak turizmle ilgili herhangi bir 
alanda çalışan ve buradan gelir elde eden yerel 
halkın turizme ve turizm gelişimine yönelik 
daha olumlu bir tutum sergiledikleri ve gelişim 
sürecini aktif olarak destekledikleri görülmekte-
dir (Gümüş ve Özüpekce, 2009; Keogh, 1990; 
Perdue vd., 1990). 

H6: Turizmin sosyo-kültürel, çevresel ve ekonomik 
etkileri, turizm gelişimine yönelik uzun dönemli 
planlama yaklaşımlarını direkt olarak etkilemektedir. 

Turizmin olumlu ekonomik, sosyo-kültürel ve 
çevresel etkilerine yönelik bilinç ve farkındalık 
düzeyi arttırıldıkça, turizm gelişimine yönelik 
daha olumlu bir tutum sergilendiği ve daha aktif 
destek sağlandığı görülmektedir (Avcıkurt, 2003, 
Smith, 2007, Duran, 2010).
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Şekil 1: Araştırma Modeli

YÖNTEM

Araştırma kapsamında Bozcaada’da yaşayan yerel 
halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik 
tutumlarını belirlemek amacıyla anket tekniği 
uygulanmıştır. Araştırmada anket tekniği yüz 
yüze gerçekleştirilmiştir. 2012 Mart - Mayıs dö-
nemlerinde gerçekleştirilen ve yerel halkın turizm 
gelişimine yönelik tutumlarını etkileyen faktörlerin 
belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmış olan 
anketlerde, yazında yapılmış olan çalışmalardan 
ve kavramsal çerçevede yer alan faktörlerden 
yola çıkılarak ortaya konan değişkenlerle ilgili 
varsayımlara yönelik açık ve kapalı uçlu sorular 
sorulmuştur. Kapalı uçlu sorularda 5’li Likert 
ölçeği kullanılmıştır. Anket soruları Suk, Choi ve 
Sırakaya (2005) tarafından yapılmış “Measuring 
Residents’ Attitude toward Sustainable Tourism: 
Development of Sustainable Tourism Attitude 
Scale” ile Besculides, Lee ve McCormick (2002) 
tarafından yapılmış olan “Residents perceptions 
of the cultural benefits of tourism” adlı çalış-
malar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Adı geçen 

çalışmalarda, Suk, Choi ve Sırakaya (2005) yerel 
halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik 
tutumlarının ölçülmesine dayalı bir ölçek ve bir 
ölçüm modeli geliştirilmiştir. Bu kapsamda 51 
maddelik bir anket ölçeği geliştirilmiş ve sür-
dürülebilir toplumsal turizme yönelik yerel halk 
tutumlarını ölçmek amacıyla Teksas’ta küçük bir 
turistik kasabada 800 kişi üzerinde uygulanmıştır. 
Besculides, Lee ve McCormick (2002) ise turiz-
min kültürel faydalarına yönelik algıyı ölçmek 
amacıyla güneybatı Kolorado da yaşayan İspanyol 
ve İspanyol olmayan halk üzerinde bir araştırma 
yapmışlardır. Araştırmada İspanyol vatandaşların 
turizmin kültürel tanıtımı ve zenginliği arttırıcı 
yönleriyle yüksek oranda fayda sağladığına 
yönelik algılarının İspanyol olmayanlara oranla 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Hazırlanmış olan anket formu 3 bölümden 
oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünü hane 
halkının demografik özelliklerini belirlemeye 
yönelik olarak hazırlanmış olan sorular oluştur-
maktadır. İkinci bölüm ise 5’li Likert tipi ölçekle 
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hazırlanmış kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. 
Bu bölümde katılımcıların turizm gelişimine 
yönelik tutumlarını ölçmeye yönelik 4 faktörden 
oluşan 42 adet kapalı uçlu soru bulunmaktadır. 
Anketin üçüncü bölümü ise yörenin hitap ettiği 
turizm türü, sahip olduğu turistik ürün tipi ve 
turizm gelişim sürecinin yönünün belirlenme-
sine yönelik açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. 
Anketin birinci bölümünü oluşturan demografik 
sorular ile ikinci bölümünü oluşturan kapalı uçlu 
5’li Likert ölçeğiyle hazırlanmış sorular SPSS 13 
istatistiksel paket programı ve Lisrel 8,54 paket 
programı kullanılarak Yapısal Eşitlik Modeli 
(YEM) ile analiz edilmiş ve araştırılmıştır. Anketin 
üçüncü bölümünü oluşturan açık uçlu soruların 
çözümünde ise içerik analizi yapılmıştır. 

Örneklem ve Veri Toplama Tekniği

Bozcaada’da yaşayan yerel halkın yaşadığı hane 
sayısı araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. 
Bozcaada 2.500 kişilik nüfusa sahiptir. Bu rakam 
ortalama 500 haneye tekabül etmektedir. Soru 
formları katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemiyle 
doldurulmuştur. Anket tekniğinin uygulanması 
aşamasında katılımcıların yöredeki tüm sosyo-
ekonomik ve sosyo-kültürel düzeyleri yansıtan 
hanelerden seçilmesine özen gösterilmiştir. Soru 
formlarının dağıtılmasında konu ile ilgili olarak 
eğitilen anketörler kullanılmış, anketörler sürekli 
olarak kontrol edilerek olası sorunların önüne ge-
çilmeye çalışılmıştır. Dağıtılan soru formlarından 
139 adet geri dönüş gerçekleşmiştir.

BULGULAR 

Araştırmaya katılanların % 40,3 ü kadın, %59,7’si 
ise erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Katılım-
cıların mesleki dağılımlarına bakıldığında, esnaf 

(%18), memur (%28,1) ve işçilerin (%22,3) ile 
ağırlıkta olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
%54’ü evli, %46’sı ise bekâr vatandaşlardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların eğitim durumları 
incelendiğinde ise %37,4’lük bir kesimin lise ve 
dengi, %19,4’ lük bir kesimin ön lisans, %18’lik 
bir kesimin lisans ve % 11,5’lik bir kesimin ise 
yüksek lisans ve doktora seviyesinde oldukları 
belirlenmiştir. Kalan kesim ise ilköğretim mezunu 
olduğunu beyan etmiştir. Katılımcıların ortalama 
aylık geliri 1763,78 TL ve yörede ortalama yaşama 
süresi 11,43 yıl olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirlik kat-
sayısı yüksek bulunmuştur (Cronbach’s Alpha 
=,809 ). Bu da araştırmada kullanılan ölçeğin 
güvenilirlik ve geçerlilik kıstaslarını karşıladığını 
göstermektedir. Buna ek olarak, yapısal eşitlik 
modeline başlamadan önce araştırmada kullanılan 
ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğinin ölçülmesi için 
gizli (latent) değişkenlerle bu değişkenlerin ilgili 
olduğu gözlenen değişkenler arasındaki uyumu 
gösteren uyum iyiliği indekslerinin belirlenmesi 
gerekmektedir. Eğer ölçüm modelinin uyum iyi-
liği indeksleri belirli kritik değerlerin altındaysa 
ölçüm modelinde bazı değişiklikler yapılır. Uyum 
iyiliği indeksleri kritik değeri aşan ölçüm modeli, 
bir sonraki aşamaya geçer. Bu aşamada yapı 
geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA), 
güvenilirlik için ise faktörlerin açıklanan varyans 
tahminleri ve faktörlerin güvenilirlik katsayıları 
kullanılır. Doğrulayıcı faktör analizinde model 
içinde kullanılacak gizli değişkenlerin doğruluk 
oranı araştırılarak her gizli değişkene ait göz-
lenen değişkenlerin gerçekten bağlı oldukları 
gizli değişkeni açıklayıp açıklamadığı ölçülür. 
DFA sonucunda gizli değişkenlerin ilgili gözle-
nen değişkenleri üzerindeki standardize faktör 
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yüklerinin 0.70’ten yüksek bir değer alması ve 
“t” değerinin de anlamlı olması gerekmektedir. 
Güvenilirlik için ise gizli değişkenlerin güvenilirlik 
katsayıların %70 in üzerinde, açıklanan varyans 
tahmin değerlerinin de % 50’nin üstünde olması 
beklenmektedir (Yuan vd., 2008).

Yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumlarını 
belirlemeye yönelik ölçeklerin ikinci düzey (Second 
Order) Doğrulayıcı Faktör Analizleri yapılmıştır. 
Buna göre, turizmden fayda sağlama ölçeğinde x2/
df=3,12 ve RMSA=0,80 hesaplanmıştır. Sosyokül-
türel etkiler ölçeğinde x2/df= 3,46 ve RMSA= 0,86 
olarak hesaplanmıştır. Çevresel etkiler ölçeğinde 
x2/df=3,05 ve RMSA=0,85, ekonomik erkiler 
ölçeğinde x2/df=3,22 ve RMSA= 0,83 ve uzun 
dönem planlamaya ilişkin ölçekte ise x2/df=3,02 ve 
RMSA=0,86 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bu 
sonuçlar, ölçekler kapsamında DFA sonuçlarının 
kabul edilebilir olduğunu göstermektedir.  

Araştırmanın genel ölçüm modeline yine Lisrel 
8.54 programı vasıtasıyla doğrulayıcı faktör 
analizi (DFA) yapılmıştır. Araştırmada kurulan 

yapısal eşitlik modelinin sınanmasında elde edilen 
uyum iyiliği indeksleri, ölçüm modelinin yüksek 
uyumlu olduğunu göstermiştir (x2= 2044,25; 
CFI=d.f.= 623; x2/d.f= 3,28; P-value= 0,000; 
RMSA= 0,087; NFI = 0,92; NNFI = 0,94; PNFI 
= 0,86; CFI = 0,94; IFI= 0,94, RFI = 0,91, RMR= 
0,073). Bozcaada’da yaşayan yerel halkın turizm 
gelişimine yönelik tutumlarının ölçümüne yönelik 
oluşturulan yapısal model Şekil 2’deki gibidir. 
Şekil 2, standartlaştırılmış çözümü göstermektedir. 
Bozcaada’da yaşayan yerel halkın turizm gelişi-
mine yönelik tutumları yapısal modelinde yer alan 
tüm ilişki katsayıları (Pathlar) istatistiksel açıdan 
p< 0,01 anlam düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 
Yapısal modelde elde edilen ilişkiler t istatistiği ile 
sınanmıştır. En küçük t değeri turizmin çevresel 
etkileri gizil değişkeninde t=1,66 olacak şekilde 
elde edilmiştir. 

Yapısal eşitlik modellemesi sonucunda elde 
edilen parametre tahminleri ve hipotez sonuçları 
Tablo1’de verilmiştir. Araştırmada kurulan tüm 
hipotezler doğrulanmıştır. 

Tablo1: Hipotezler, standart parametre tahmin değerleri ve t değerleri

Hipotezler Faktörler arası ilişkiler Standartlaştırılmış parametre tahmin 
değeri

t değeri

H1 Turizm gelişimi – Sosyokültürel 0,34 2,66

H2 Turizm gelişimi - Çevresel 0,35 1,66

H3 Turizm gelişimi - Ekonomik 0,21 2,47

H4 Sosyokültürel – Turizm fayda 0,64 4,66

H5 Ekonomik- Turizm fayda 0,52 3,48

H6 Çevresel – Turizm fayda 0,60 4,28
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Şekil 2: Yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumları yapısal modeli 

Şekil 2’de de görüldüğü üzere, yerel halkın tu-
rizmden fayda elde ettikçe turizmin sosyo-kültürel, 
çevresel ve ekonomik etkilerini olumlu algıladıkları 
ve bu kapsamda sürdürülebilir turizm gelişimine 
yönelik uzun dönem planlamaya yönelik olumlu bir 
tutum sergiledikleri görülmektedir. Bu kapsamda 
turizmden fayda sağlayan halkın turizmin fayda-
larına yönelik algı ve tutumlarındaki bir birimlik 
artış, turizmin olumlu sosyo-kültürel etkilerine 
yönelik algı ve tutumlarda 0,64 birim artışa ne-
den olmaktadır. Benzer şekilde turizmden fayda 
sağlayan yurttaşların turizmin faydalarına yönelik 
algı ve tutumlarındaki bir birimlik artış, turizmin 
olumlu çevresel etkilerine yönelik algılarda 0,60 
birimlik artışa neden olmaktadır. Turizmden fayda 

sağlayan yerel halkın turizmin olumlu etkilerine 
yönelik algılarındaki bir birimlik artış, turizmin 
ekonomik etkilerine yönelik 0,52 birimlik artışa 
neden olmaktadır. 

Turizmin olumlu sosyo-kültürel etkilerine yönelik 
her bir birimlik artış, turizm gelişimine yönelik 
uzun dönem planlama algı ve tutumunda 0,34 
birimlik artışa neden olmaktadır. Bunun yanın-
da turizmin ekonomik etkilerine yönelik her 
bir birimlik olumlu tutum da yine uzun dönem 
planlamaya yönelik olumlu tutumda ve destekte 
0,21birimlik artışa neden olmaktadır. Son olarak 
turizmin olumlu çevresel etkilerine yönelik algı 
ve tutumdaki her bir birimlik artış uzun dönem 
planlama ve sürdürülebilir turizm gelişimine yö-
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nelik olumlu tutumda 0,35 birimlik artışa neden 
olmaktadır. 

Elde edilen sonuçlar, alan yazında yapılmış olan 
çalışma sonuçlarıyla ve bu kapsamda kurulmuş 
olan hipotezlerle uyuşmaktadır. Sonuçlar tu-
rizmden dolaylı ya da doğrudan fayda sağlayan 
yerel halkın turizmin olumlu etkilerini artırıcı ve 
olumsuz etkilerini azaltıcı sürdürülebilir gelişim 
planlarına ve projelerine olumlu baktığını ve 
destek verdiğini göstermektedir. 

Anketlerin son bölümünü oluşturan açık uçlu 
sorulara verilen cevapların çözümünde içerik ana-
lizinden faydalanmıştır. İçerik analizinde temelde 
yapılan işlem, birbirine benzeyen verileri belirli 
kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya ge-
tirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir 
biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Bu amaçla, 
görüşme, gözlem ya da dokümanlar yoluyla elde 
edilen araştırma verileri dört aşamada analiz edilir. 
Bunlar; verilerin kodlanması, temaların bulunması, 
kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulgula-
rın tanımlanması ve yorumlanması aşamalarıdır 
(Huberman ve Miles, 2002). Bu kapsamda soru 
formlarındaki açık uçlu sorulara verilmiş olan 
cevaplar tek tek okunmuş ve her bir soru bir te-
mayı oluşturacak şekilde bu temalar çerçevesinde 
kodlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılmış olan 
kodlamalar daha sonra iki uzamana tekrar kodla-
tılmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuç 
içerik analizinde kullanılan tekniğin yeterince 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Tablo 2, açık 
uçlu sorular kapsamında yapılmış olan temalar 
çerçevesinde gruplandırılan kodlamaları ve bu 
kodlamaların görüşülen kişilerce cevaplamalarda 
tercih edilme sıklığını vermektedir.

Tablo 2: Temalar ve kodlamaların katılımcılara 
göre dağılımı

Temalara göre kod listesi Kodlanma 
sayısı

Turistik ürünler
Yerel tatlar 112
Tarihsel unsurlar 99
Rüzgar sörfü 110
Özgün kültür 87
Deniz-güneş-kum 102
Festivaller 118
Ziyaret edilme nedeni
Deniz-güneş-kum 101
Eğlence 120
Festivaller 117
Ekolojik yapı ve ürünler 112
Geliştirilmesi gerekenler
Turist yerel halk iletişimleri 44
Yerel halkın bilinç düzeyi 58
Alt ve üst yapı 90
Tanıtım 88
Öncelikler
Deniz-güneş-kum 58
Tarihsel yerler 51
Kültürel unsurlar 100
Özgün mimari 78
Festivaller 121
Korunması gerekenler
Deniz-güneş-kum 67
Tarih 42
Kültür 128
Mimari 108
Doğal çevre 97

Tablo 2’de de görüldüğü üzere katılımcılar, 
Bozcaada’nın sahip olduğu turistik çekicilikleri 
yerel tatlar, tarihsel unsurlar (ören yerleri, tarihi 
evler ve yapılar vb.), rüzgâr sörfü, adaya özgü 
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bozulmamış kültür, deniz-güneş-kum üçlüsü ve 
adada düzenlenen çeşitli festivaller olarak kod-
lamışlardır. Yapılan kodlamalar adanın turistik 
çekiciliklerinin başında ada kültürü, bu kapsamda 
oluşmuş yerel tatları ve adada düzenlenen festi-
vallerin geldiğini, bunu ilçenin doğal güzellikleri, 
tarihsel zenginlikleri ve deniz-güneş-kum üçlüsünün 
izlediğini göstermektedir. Adanın turistlerce ziyaret 
edilme nedeni teması çerçevesinde festivaller ve 
bunlar çerçevesinde oluşan eğlence olanakları 
katılımcılarca yoğun olarak kodlanmış,  bunu 
deniz-güne-kum ve adanın doğal güzellikleri 
izlemiştir. Katılımcılar, ada turizmin sürdürü-
lebilirliğinin sağlanması amacıyla geliştirilmesi 
gereken unsurlar kapsamında öncelikle adanın sahip 
olduğu alt ve üst yapının düzeltilmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir. Bunu adaya nitelikli turistin gelme-
sini sağlayacak tanıtım olanaklarının yaratılması 
ve geliştirilmesi gerektiği yönündeki düşünceler 
izlemiştir. Katılımcılar, adanın turizmdeki önce-
likleri kapsamında deniz-güneş-kum üçlüsünü 58 
kez birinci sıraya koymuşlar, tarihsel unsurları 
51, kültürel unsurları 100, adanın sahip olduğu 
özgün mimariyi 78 ve festivalleri 121 kez birinci 
sıraya koymuşlardır. Diğer katılımcılar herhangi 
bir sıralamada bulunmamışlardır. Katılımcılar 
adada sürdürülebilir turizm gelişiminin sağlanması 
için korunması gereken unsurlar içinde ise yine 
özellikle ada kültürünü ve mimarisini yoğun olarak 
kodlamışlardır. Bunu adanın sahip olduğu doğal 
güzelliklerin ve tarihinin korunması izlemektedir. 

Alan yazında yapılmış olan pek çok araştırma-
ya paralel olarak, bu araştırma da Bozcaada’da 
sürdürülebilir turizm gelişiminin sağlanmasında 
yerel halk desteğinin önemli bir unsur olduğunu 
göstermektedir.  Adanın sahip olduğu turistik ürün-
lerin çeşitlendirilmesi, kaybolan değerlerin ortaya 

çıkarılması, mevcut değerlerin sürdürülebilirliğinin 
sağlanması ve turizme sunulması, yörede turizm 
gelişim sürecine aktif katılımı sağlanabilecek tüm 
dinamiklerin işbirliği ile mümkündür. Bu da sektör, 
kamu, sivil toplum kuruluşları kadar yerel halkın 
da desteğini ve aktif katılımını gerektirmektedir. 

SONUÇ 

Turizm gelişim süreçlerinde yerel halkın turiste 
ve turizme yönelik algılarının ve tutumlarının 
belirlenmesi, daha sonraki dönemlerde ortaya 
çıkabilecek sorunların çözülmesi açısından da 
önemli bir konudur. Turist yerli karşılaşmalarında 
ortaya çıkan pek çok sorun, destinasyonda yaşayan 
yerel halkın turizme yönelik bilgi ve farkındalık 
düzeyinin düşük olmasından, turizmden herhangi 
bir fayda sağlayamayacak kadar gelişim sürecin-
den soyutlanmasından ve serece aktif katılımının 
engellenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum, 
uzun dönemde hem yerli-turist ilişkileri bağ-
lamında hem yörenin sunduğu turistik ürünün 
sürdürülebilirliği bağlamında önemli sorunlar 
ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, yerel halkın 
turizme ve turizm gelişimine yönelik algılarının 
ve tutumlarının belirlenmesi, gelişim sürecine 
aktif olarak katılımlarının sağlanması ve bu sürece 
desteklerinin sağlanması konusu, araştırmacılarca 
pek çok kez araştırılmış ve yeni destinasyonlar 
turizme açıldıkça da araştırılması gereken bir 
sorunsaldır. 

Araştırma kapsamında yapılmış olan uyum iyiliği 
indekslerine bakıldığında, model bir bütün olarak 
elde edilen verilere yüksek derecede uyum sağlamış 
ve önerilen hipotezlerin tamamı kabul edilmiş-
tir. Araştırma kapsamındaki denekler açısından 
bakıldığında, turizmden doğrudan ya da dolaylı 
olarak fayda sağlayan katılımcıların, turizmin 
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sosyo-kültürel, çevresel ve ekonomik faydalarını, 
maliyetlerinden daha ön planda gördükleri ortaya 
çıkmıştır. Dolayısıyla bu katılımcılar, uzun dö-
nem planlamaya dayalı sürdürülebilir bir turizm 
gelişim sürecine aktif olarak destek olmaya daha 
yatkındırlar. Bu durum, sosyal değişim teorisinde 
de belirtildiği üzere, turizmden fayda sağlamanın 
ilgili tüm süreçlere aktif olarak katılımı ve desteği 
beraberinde getirdiğini göstermektedir. Yapılmış 
olan araştırma sonuçları, Duran ve Özkul’un 
(2012) Akcakoca’ya yönelik olarak yaptıkları 
araştırma sonuçlarıyla benzerlik sergilemektedir. 
Bu durum, sosyal değişim teorisi kapsamında yerel 
halk tutumlarının benzer turistik ürün yapısına ve 
çeşitliliğine sahip anakara ve adalarda yerel halkın 
sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik benzer 
bir tutum sergilediğini göstermektedir. Dolayısıyla 
sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik yerel halk 
desteğinin sağlanmasının turizmden elde edilen 
gelirlerle ve gelişim sürecine yerel halk katılımının 
tam ve etkin bir şekilde sağlanmasıyla mümkün 
olacağını belirtmek mümkündür. 

Elde edilen bu veriler, yerel halkın sürdürülebilir 
turizm gelişim sürecine desteğini arttırmaya dönük 
olarak, gelişim sürecinin her aşamasında yerel halkın 
merkezde olduğu kapsamlı bir paydaş işbirliğinin 
sağlanmasının önemini ortaya çıkarmaktadır. Etkin 
bir paydaş işbirliği, yörede yaşayan ve turizm 
gelişim sürecinden etkilenen ve aynı zamanda 
gelişim sürecini etkileyen tüm kamu, özel ve sivil 
toplum kuruluşlarının katılımını gerektirmektedir. 
Dolayısıyla yöre ihtiyaçları, kaygıları, ve sorunları 
düzeyinde yetkin paydaşların katılımı gelişim 
sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin ve 
yerel halk faydasının ve katkısının optimum sevi-
yelere yükseltilmesinin de anahtarı niteliğindedir. 
Çalışma yerel halk tutumlarının soyut ve somut 

değerler üzerinde farklı boyutlarda etkilendiğini 
de göstermektedir. Bu bağlamda yörede yapılacak 
yatırımlarda, toplumsal, kültürel, mimari ve doğal 
çevrenin tahrip edilmemesine özel gösterilmesi, 
yerel dokuya uygun yatırımların teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Bu durum, yörede yapılacak 
yatırımlarda, yerel halk faydasının ön planda 
tutulmasını sağlayacağı gibi, kendisi de aynı 
zamanda bir turistik ürün olabilecek olan yerel 
halkın sürece aktif katılımını ve destek vermesini 
de sağlayacaktır. 

Yörede turizm gelişim sürecinde yerel halkın 
turizm bilincinin ve farkındalığının arttırılmasına 
yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda 
özel sektör, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), 
üniversite ve kamu kurumları işbirliği kurulması 
oldukça önemlidir. Buna ek olarak, yapılacak 
yatırımlarda çevresel etki değerlendirmesine 
(ÇED) önem verilmesi, bu değerlendirmenin 
objektif kriterler çerçevesinde yapılarak yerel 
halk nezdinde şüpheye yer verilmemesine özen 
gösterilmesi, yerel halkın sürdürülebilir turizm 
gelişim sürecine aktif katılımının sağlanması 
açısından önemlidir.  
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ÖRGÜTSEL GÜVENİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE 
YÖNETİCİNİN İLETİŞİM BECERİSİNİN ROLÜ: ÖZEL HASTANE 

ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

THE ROLE OF MANAGERIAL COMMUNICATION SKILLS ON THE  
EFFECT OF ORGANIZATIONAL TRUST ON JOB ALIENATION:  

A CASE OF PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES

Emre İŞÇİ 1 , Seçil BAL TAŞTAN2, Çiğdem AKYOL3

1 Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğretim Görevlisi Dr.
2 Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü, Öğretim Görevlisi Dr.
3 Sağlık Yöneticisi

Özet: Günümüz işletmelerinde değişen rekabet koşulla-
rına uyum sağlayabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek 
için, çalışanların birbiri ile uyum içinde oldukları, hem 
yönetimle hem de diğer çalışanlarla açık, şeffaf ve sa-
mimi nitelikli bir örgüt iklimi yaratmak gerekmektedir. 
Bu iklimi oluşturan en önemli örgütsel dinamiklerden 
birisi de güvendir. Örgüte (yönetime) ya da çalışma 
arkadaşlarına güvenin yetersizliğinde; örgütte bilginin 
paylaşılmaması, iş doyumunda azalma, performans 
düşüşleri, çatışmalar, anti-sosyal davranışlar, işe devam-
sızlıklar ve işe yabancılaşma gibi olumsuz durumlar 
ortaya çıkabilmektedir. Buradan hareketle yapılan 
çalışmada, hastane işletmelerinde örgüte güvenin işe 
yabancılaşma üzerine etkisi incelenmiş ve bu etkinin 
yöneticinin iletişim becerisine göre nasıl şekillendiği 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 128 hastane 
çalışanına ölçme araçları uygulanmış ve yöneticilerin 
iletişim becerisi ile bu etkiler değerlendirilmiştir. Araş-
tırmada, güvenin işe yabancılaşma üzerine orta düzeyde 
negatif etkisinin olduğu (p<0,05; r= -0,427) saptanmış, 
yöneticinin iletişim becerisinin ise bu ilişki üzerinde 
anlamlı etkisinin olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Anahtar kelimeler: İşe Yabancılaşma, Örgütsel 
İletişim, Örgütsel Güven, Hastane Yönetimi

Abstract: Today’s businesses has to create transpa-
rent and genuine organizational climate to  provide 
the employee in harmony both each other and ma-
nagers. It is essential to make concern and adapt to 
changing competitive conditions. One of the most 
important component for the organizational climate 
is supposed to be organizational trust.  In the case 
of lack of trust in  the business (management) or to 
colleagues, negative situations can arise such as, lack 
of knowledge sharing, decrease in job satisfaction, 
performance, conflicts, anti-social behaviors, absen-
teeism and work alienation.   According to the above 
information, the aim of the study is to evalute the effect 
of trust on work  alienation and to assess how it is 
shaped by the manager’s communication skills. The 
related scales were applied 128 employees who are 
working in the hospital and the findings are assessed 
by focusing on the manager’s communication skills. 
Based on the results, the relationship between trust 
and work alienation was observed in the correlation 
analysis (p<0,05; r: -0,427). This relationship was as 
medium-level and negative. In accordance with the 
correlation analysis it was revealed that the manager’s 
communication skills do not have an crucial effect on 
the both trust and work  alienation (p>0,05).

Keywords: Work Alienation, Organizational Com-
munication, Organizational Trust, Hospital Mana-
gament.  
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1. GİRİŞ

Güven unsuru örgüt içerisinde birbiriyle etkileşim 
içinde bulunan gruplar ve çalışanlar için büyük 
önem taşımaktadır. Güven, işbirlikçi davranış 
geliştirme, performans değerleme, amaç oluştur-
ma, liderlik, takım ruhu gibi örgütsel faaliyetler 
ve süreçlerde önemli rol oynamaktadır. Bununla 
birlikte, çalışanların örgütlerine, üstlerine, yöne-
time ve iş arkadaşlarına güven duyduklarında 
işleri ve iş ortamları ile ilgili olumlu duygulara 
sahip oldukları belirtilmektedir. Aynı zamanda 
karar organına güven duymanın, bireyde karar 
vermeye katılıyormuşçasına bir tatmine neden 
olduğunu ileri sürülmektedir (Çetinel, 2008). 
Örgütsel güvenin işyerindeki olumlu tutum ve 
davranışların temelini oluşturduğu kabul edil-
mekte ve örgütsel güven düzeyleri yüksek olan 
çalışanların zor dönemlerde bile yüksek olumlu 
tutum ve davranışlara sahip olacakları ve örgütsel 
hedeflere ulaşmak için çaba sarf edecekleri düşü-
nülmektedir. Bu sebeple, örgütsel güven kavramı 
ve işe yabancılaşma ile ilişkisi incelemeye değer 
bir konu olarak görülmektedir. 

Yönetim ve organizasyon, örgütsel davranış, psi-
koloji gibi pek çok alan açısından işe yabancılaşma 
örgütler ve yöneticiler için önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. İşe yabancılaşma durumunda, çalışanlar 
sosyal gruplardan uzaklaşmakta, yaptıkları işe çok 
az önem vermekte, kişisel emek ve çabalarının 
çok az bir kısmını yaptıkları işe yöneltmekte ve 
öncelikli olarak dışsal ödüllere odaklanmaktadırlar 
(Agarwal, 1993; Özbek, 2011). 

İşe yabancılaşmayı olumlu ve olumsuz etkileyen 
faktörlerle ilgili çok sayıda çalışmaların olduğu 
göze çarpmaktadır.  Bunlar arasında belirgin olarak 
bireysel, örgütsel ve çevresel faktörler, üretim 

biçimi ve iş ortamı, yönetim şekli, monotonluk, 
çatışma, yöneticiler ve diğer çalışanlarla yaşanan 
olumsuz ilişkiler, çalışma şartları gibi unsurlar 
sayılmaktadır. Bununla birlikte, ilgili alanda 
daha önce yapılan çalışmalar olumlu çalışma 
çevresinin, olumlu yönetici davranışlarının ve 
güven, iletişim, liderlik gibi unsurların işe ya-
bancılaşmayı azalttığını göstermektedir. Örneğin, 
Özbek (2011) tarafından yapılan bir çalışmada, 
çalışanların algıladıkları örgütsel güven ile işe 
yabancılaşma arasında negatif bir ilişkinin olduğu 
tespit edilmiştir. 

Konu ile ilgili yapılan literatür araştırmasına 
dayanarak, örgütsel faktörlerin ve özellikle ör-
gütsel güven ve yöneticilerin iletişim becerileri 
kavramlarının işe yabancılaşma üzerindeki etki-
sini araştıran çalışmaların oldukça sınırlı olduğu 
görülmektedir. Dolayısı ile bu çalışmanın, örgüt 
içerisindeki güvenin ve yöneticilerin iletişim 
becerisinin işe yabancılaşma üzerindeki etkisini 
gösteren öncü çalışmalardan birisi olarak göste-
rilebileceği düşünülmektedir.

Bu çalışmada hipotezleri test edebilmek için seçi-
len örneklem hastane çalışanları olmuştur. Sağlık 
sektöründe hastane kurumlarında çalışan bireylerde 
yabancılaşma yoğun olarak hissedilebilmektedir. 
Çünkü sağlık sektörü gibi emek yoğun kurumlar-
da, çalışan davranışlarını açıklamak ve anlamak 
oldukça güçtür. Bunun yanında çalışanlar çoğu 
zamanda kararlara katılamamakta, yaptıkları iş 
üzerinde etkiye sahip olamamakta ve dolayısı ile 
çalışanlar yaptıkları işe yabancılaşabilmektedirler.

Bu bağlamda, çalışmanın verileri İstanbul’da 
faaliyet gösteren Avcılar-Tuzla coğrafi bölgesi 
içindeki özel girişim hastanelerinden elde edilmiştir. 
Çalışma konu ile ilgili literatürle ve kavramsal 
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açıklamalarla başlamakta, hipotezler ve araştırma 
modeli ile devam etmektedir. Araştırmadaki hipo-
tezler korelasyon, regresyon, hiyerarşik regresyon 
ve Sobel Testi kullanılarak test edilmiş ve elde 
edilen sonuçların yönetim bilimi açısından önemi 
tartışılmıştır. Son olarak çalışmanın kısıtları ile 
ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir.  

2. LİTERATÜR 

2.1. Örgütsel Güven

Güven örgüt içinde bireysel ve kolektif öğrenme ile 
oluşmaktadır ve sürece katılan aktörler arasındaki 
doğrudan etkileşimin bir sonucudur. Karşılıklı 
beklentilerin yerine getirilip getirilmediğinin be-
lirlenmesi ihtiyacıyla ortaya çıkmaktadır. (Lazaric, 
2003:147). Örgüte güven, örgütün güvenilirliğinin 
çalışan tarafından algılanmasıdır (Börü, 2001:44). 
Örgütün, çalışanının menfaatlerini düşüneceğine, 
en azından zararına eylem göstermeyeceğine 
yönelik güven algılamasıdır (Sayın, 2009:48). 
Güven “bireysel” ve “örgütsel” düzeyde oluş-
maktadır. Ancak kişiye güven ve örgüte güven 
kavramları birbirinden farklıdır (Doney ve Cannon, 
1997:39). Zaheer ve arkadaşları (1998) “kişiler 
arası ve örgütler arası güvenin birbirleriyle ilgili 
fakat birbirlerinden farklı kavramlar” olduğunu 
ifade etmişlerdir (Aktaran Nyhan ve Marlowe, 
1997:626). Günlük yaşamda iki kişi arasında 
oluşan samimi ilişkiler sonucunda ortaya çıkan 
güven “kişisel güven” olarak nitelendirilirken, 
özellikle örgütsel ilişkiler alanında ortaya çıkan 
güven türü ise, örgütsel güven (şahsi olmayan 
güven) olarak nitelendirilmektedir (Bachmann, 
2003:63). Luman (1989)’nın kişisel güven ve 
örgütsel güven ayrımına göre kişiye güven, kişiler 
arası farklara dayalı ve kişiye özel iken örgütsel 

güven kişilerden çok kurumlara odaklıdır (Büte, 
2011).

Bir tanıma göre ise örgütsel güven, çalışanların 
belirsiz veya riskli bir durumla karşılaştıklarında 
örgütün kendilerine verdikleri sözleri ve taahhütle-
riyle, göstermiş oldukları davranışların tutarlı olup 
olmadığına dair inançlarıdır (Matthai, 1989:52). 
Luhmann örgütsel güveni, çalışanların örgüte 
güçlü bir bağlılık arzusu ile bağlanmaları, örgü-
tün amaç ve değerlerini benimsemeleri şeklinde 
tanımlamaktadır (Aktaran, Yıldırım ve Demirel, 
2009:586). Benzer bir şekilde örgütsel güven, 
çalışanların örgüte duygusal olarak bağlı olmaları 
ve örgütün amaç ve değerlerini paylaşmaları ve 
örgütte sürekli çalışmaya istekli olmaları şeklinde 
tanımlanmaktadır (Perry ve Mankin, 2007:167). 
Shockly-Zalabak ve arkadaşları (2000) örgütsel 
güveni, diğer tarafın yeterli, açık, ilgili, itimat 
edilir olması ve diğer tarafın hedefleri, değerle-
ri, normları ve inançlarıyla özdeşleşmiş olması 
şeklinde ifade etmektedirler (Aktaran Çubukçu 
ve Tarakçıoğlu, 2010:59). Neves ve Caetano’ya 
göre (2006) örgütsel güven, örgüt içi adaletin 
sağlanması, tepe yönetimin çalışanlara desteği, 
çalışanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması, 
örgüt içi sosyal ilişkilerin arzu dilen düzeye çıka-
rılması ve çalışanlar arası işbirliğinin geliştirilmesi 
ile oluşan olumlu bir atmosferdir. Benzer şekilde 
İslamoğlu, Birsel ve Börü (2007:25) örgütsel 
güvenin, kurumun örgütsel destek ve dağıtım ve 
işlemsel adalet ile yöneticinin dürüstlük, yetkinlik, 
çalışanlara karşı ilgi ve yardım sever davranışlar 
ile oluşturdukları olumlu bir atmosfer olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Örgütsel güven konusundaki araştırmalar temel 
olarak üç alanda odaklanmıştır; “kişiler arası güven” 
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(Cook ve Wall, 1980; Mayer ve diğerleri, 1995; 
McAllister, 1995; Börü, 2001), “amire güven” 
(Butler ve Cantrell,1984; Deluga, 1994) ve “üst 
yönetime güven” (McCauley ve Kuhner, 1992). 
Örgütteki güven kavramına ise pek fazla dikkat 
çekilmemiştir. Çalışan amirine güvenebilmekte, 
ancak örgütüne güvenmeyebilmektedir. Çalışan 
ve amir arasındaki iyi çalışma ilişkileri, çalışanın 
amiri arkadaş, dost gibi görmesini sağlayabilmek-
tedir (Tan ve Tan, 2000). Çalışanın örgüte güveni 
ise, örgütün çalışanın katılımlarını tanımasına 
veya farkında olmasına göre değişkenlik göste-
rebilmektedir. Bununla birlikte, çalışanın amirini 
örgütün temsilcisi olarak algılaması ve güveni 
örgüte yönelik genelleştirmesi de söz konusudur 
(Tüzün, 2006).

Yapılan araştırmalar çalışanların örgütsel güven 
algılamaları ile ilişkili olan çok sayıda öncellerin 
ve sonuçların olduğunu ortaya koymuştur. Örgüt-
sel güven algısının öncelleri arasında örgütsel ve 
bireysel unsurlardan söz edilmekte ve özellikle 
örgüt içerisinde bir güven ikliminin varlığının 
önemli bir belirleyici olduğu ifade edilmektedir. 
Bunun yanında, çalışanları destekleyen, problem 
çözmeye odaklanan ve güven iklimine uygun bir 
örgütsel yapı oluşturan ortamların çalışanların 
örgütsel güven algılarını olumlu şekilde etkile-
yebildiği ortaya konmaktadır (Mishra ve Mor-
rissey, 1990:449; Asunakutlu, 2002:1; Thomas, 
Zolin ve Hartman, 2009:288). Buna karşın, örgüt 
yönetiminin duyarsız olmasının, çalışanlara içten 
davranılmamasının, yetersiz çalışma koşullarının, 
iş güvensizliğinin, adil olmayan uygulamaların 
varlığının örgütsel güvenin azalmasına yol açmakta 
olduğu belirtilmektedir (Albrecht ve Travaglione, 
2003:77; Hartog, 2003:133; Zhang, Tsui ve Song, 

2008:113; Arslantaş ve Dursun, 2008:114; Esen, 
2011:54). 

Öte yandan, konu ile ilgili yazında örgütsel gü-
venin sonuçlarını inceleyen pek çok çalışmaya 
rastlanmaktadır. Yapılan araştırmalar, örgütsel 
güvenin örgütsel bağlılığı artırıp işgücü devir 
hızı düzeyini etkilediğini, yöneticiye güvenin 
ise çalışan memnuniyeti ve yenilikçi davranış 
sergilemeyi etkilediğini ifade etmektedir (Tan 
ve Tan, 2000:241). Bunun yanında, yapılan araş-
tırmalardan elde edilen bulgulara göre örgütsel 
güvenin, işlem maliyetini düşürme (Curral ve 
Judge, 1995), örgütsel öğrenmeye yardımcı olma 
(Barker ve Camarata, 1998), çalışanlarda işbirliğini 
sağlama (Esen, 2011), sorumluluk almayı artırma 
(Nyhan, 2000), örgütsel performans artışı (Wong 
vd, 2005; Esen, 2011), değişimin bir parçası olma 
isteği (Reinke, 2003) ve örgütsel bağlılığı artırma 
(Sağlam Arı, 2003; Özbek, 2006), örgütle özdeş-
leşmeyi arttırma (Tüzün, 2006) gibi sonuçlara 
neden olduğu belirtilmektedir. 

2.2. İşe Yabancılaşma

“Yabancılaşma” kavramı, Türkçe’ye batı dille-
rinden geçmiştir. Kavramın kökü Fransızcadaki 
“aléné”, İspanyolcadaki “alienado”, İngilizcedeki 
“alienation” sözcüklerine dayanmaktadır (Akyıldız, 
1998:164; Coşturoğlu, 1999:77). Bu sözcükler 
kendisinden kopmuş insanı tanımlamak için 
kullanılmıştır (Fromm, 1996:36). Günümüzde 
yabancılaşma kavramı, bireyin bireysel ve top-
lumsal yaşamdaki davranış ve etkinlikleri merkez 
alınarak tanımlanmaktadır (Akyıldız, 1998:164).

Yapılan bir tanıma göre, yabancılaşma, “bire-
yin, kendi ürettiği nesnelerin, emek ürünlerinin 
boyunduruğu, egemenliği altına girerek kendi 



99

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M

ID:49

sorunlarına, bulunduğu ortama, toplumsal, insan-
sal olana yabancı duruma gelmesi” olarak ifade 
edilmektedir (Püsküllüoglu (2000:1052). Weiss-
kopf (1996:11), yabancılaşmayı “insan doğasının 
belli yönlerinin bastırılması” olarak tanımlarken, 
Aldemir (1983:67) yabancılaşmayı “toplumsal 
bir sistemdeki kişilerin kendi davranışlarının 
elde etmek istedikleri sonuç veya sonuçları ne 
dereceye kadar etkileyebildiklerine olan inançtır” 
şeklinde açıklamıştır. Hoşgörür (1997:56) ise, 
yabancılaşma kavramında çalışan etkinliklerini 
ön plana çıkararak, yabancılaşmayı “güçsüzlük 
hali” olarak tanımlamaktadır. Bu bakış açısıyla 
yabancılaşma, “kendi kendini gerçekleştirme ve 
kişilikleri ile ilgili ihtiyaçları eksik kaldığında, 
çalışanlarca yaşanan güçsüzlük halidir” (Hoş-
görür, 1997:56). 

“İşe yabancılaşma” ise, çalışanın kendi içinde 
yaşadığı psikolojik bir olgu olarak değerlendi-
rilmektedir (Kanungo, 1979; Aktaran Hirschfeld 
ve Diğerleri 2000:1180). İşe yabancılaşma “işin 
özerklik, sorumluluk, toplumsal etkileşim ve 
kendini gerçekleştirme gibi bireyin insan olarak 
değerini ortaya koyan koşulların ve ortamların 
sağlanamaması” olarak tanımlanmıştır (Blauner, 
1964; Aktaran Celep, 2008:60). İşe yabancılaş-
ma, “çalışanın işini anlamsız bulması; örgütünde 
kurduğu ilişkilerden doyum sağlayamaması; ken-
disini yalnız, yetersiz, güçsüz görmesi; geleceğe 
ilişkin umutlarını yitirmesi ve kendisini sistemin 
basit bir çarkı olarak algılaması” şeklinde ifade 
edilmektedir (Elma, 2003:16). Bununla birlikte, 
işe yabancılaşma genel anlamda “çalışanın işine 
yönelik coşkusunu ve bağlılığını yitirdiğinin 
göstergesi olan genel bir tutum” olarak nitelendi-
rilmektedir (Kobasa ve Diğerleri 1982; Aktaran: 
Hirschfeld ve Diğerleri 2000:1180). Seeman 

(1959) yabancılaşmayı sosyo-psikolojik açıdan 
ele almış ve yabancılaşma kavramını beş boyut 
altında incelemiştir (Aktaranlar Demirer ve Özbu-
dun 1999; Tolan, 1996). Seeman’ın oluşturduğu 
bu boyutlar güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk 
(kuralsızlık), çevreden uzaklaşma (yalıtılmışlık) 
ve kendinden uzaklaşma olarak sıralanmaktadır 
(Güneri, 2010:56). 

Konu ile ilgili yazında, örgütlerde işe yabancı-
laşmayı etkileyen çok sayıda bireysel ve örgütsel 
faktörlerin olduğundan söz edilmektedir. İşe ya-
bancılaşma, üretim süreci ve iş yaşamı, tüketim 
alışkanlıkları ve boş zamanların değerlendiril-
mesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilmektedir. İş 
yaşamında bireyin yabancılaşma algısı, kurumun 
büyüklüğü, yönetim biçimi, bürokratik yapı gibi 
etmenlerden etkilenmektedir. İş yaşamındaki 
işbölümü, sabit bir işte çalışma, monotonluk, 
çatışma, yöneticiler ve diğer çalışanlarla yaşanan 
olumsuz ilişkiler, kararlara katılamama, çalışma 
şartlarının ağır olması gibi etmenler çalışanın hem 
kendisine hem de işine yabancılaşmasına neden 
olabilmektedir (Hoşgörür, 1997, s. 66). Şimşek 
ve diğerleri (2006), bir örgütte yabancılaşmanın 
temel etmenlerini örgütsel ve çevresel etmenler 
olarak sınıflandırmışlardır. Yabancılaşmaya yol 
açan örgütsel etmenler arasında yönetim tarzı, 
geçmiş olaylar ve deneyimler, örgüt büyüklüğü 
(denetim alanı, yetki devri, uzman personel, 
merkezleşme veya merkezleşmeme), bilgi akışı, 
grup özellikleri, iletişim biçimleri, iş bölümü 
ve çalışma koşulları sayılmaktadır (Şimşek vd., 
2006). Bunun yanında, işe yabancılaşmada kişisel 
özellikler, istek ve beklentiler, tutum ve inançlar 
da etkili olmaktadır (Bayındır, 2002:8).

2.3. Yöneticinin İletişim Becerisi
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Yönetim ve örgüt açısından iletişim, örgütün tüm 
faaliyetlerinin arkasındaki temel süreç olarak kabul 
edilmektedir. İletişim belli bir sonuca ulaşmak 
veya davranışları etkilemek amacıyla, iki veya 
daha fazla kişi arasında bilgi, fikir, düşünce, anlam 
ve duyguların sembollere dönüştürülerek bir araç 
vasıtasıyla aktarılması, anlaşılması ve davranışa 
dönüştürülmesi sürecidir (Bakan ve Büyükbeşe, 
2004:3). Bu sebeple iletişim “örgütü bir arada 
tutan sosyal bir olgu” olarak ifade edilmektedir 
(Greenberg ve Baron, 2000:291). İletişimin 
örgütte çalışanların rollerine uygun davranıp 
davranmadıklarını kontrol etmek, ne yapılması 
gerektiğini açıklayarak motivasyonu artırmak, 
çalışanların sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları için 
duygularını ifade etmelerine imkan sağlamak ve 
karar verme sürecini kolaylaştırmak için bilgi 
sağlamak gibi önemli işlevleri bulunmaktadır 
(Robbins, 2001:284-285).

Greenbaum (1974), resmi kanallarda dolaşan 
bilginin düzenleyici (örn., programlar, kurallar), 
yenilikçi (örn., esneklik ve değişim), bilgi ve-
rici‐öğretici (örn.,verimlilik) ve bütünleştirici 
(örn., çalışan moralinin yüksek tutulması ve bir 
kimlik duygusunun geliştirilmesi) fonksiyonla-
rından söz etmiştir (Aktaran Kömürcüoğlu ve 
Uslu, 2009:578). Bu bağlamda, örgütsel unsurlar 
arasındaki yüksek dayanışma ve koordinasyon, 
çalışanlar arasında uyum ve iyi ilişkilere temel 
oluşturan yöneticilerin sahip olduğu iletişim ve 
iletişim becerilerine bağlı olmaktadır. Sahip olu-
nan etkin iletişim becerile ile birlikte bu uyum ve 
ilişkileri oluşturmak örgütsel etkinliği arttırmakla 
birlikte çalışanlar arasında güçlü bir bağ oluşma-
sını sağlayabilmektedir (Atak, 2005; Karabey 
ve Karcıoğlu, 2008). Bu sebeple, etkin iletişim 
becerilerine sahip olmak yöneticiler ve örgütler 

için hayati bir önem taşımakta ve iletişim, örgütün 
her alandaki faaliyetini belirleyen en temel süreç 
olarak görülmektedir (Locker, 2001). 

Yöneticiler açısından iletişimin ana amacı, ça-
lışanları bilgilendirmek, çalışanların davranışını 
hedefler doğrultusunda yönlendirmek, çaba ve 
faaliyetlerini koordine etmek olduğu kadar bireyler 
arasındaki sosyal ilişkileri de düzenlemektir. Bu 
anlamda yöneticilerin sahip oldukları iletişim 
becerilerinin ve uygulamalarının çalışanlar ara-
sındaki ilişkileri geliştirmek, karşılıklı onama ve 
güven oluşturarak olumlu çalışan davranışları 
ortaya çıkarmak gibi işlevlerinden de söz etmek 
mümkündür (Kömürcüoğlu ve Uslu, 2009).

3. HİPOTEZLER 

3.1. Örgütsel Güven ve İşe Yabancılaşma 
Arasındaki İlişki

Bu çalışmada yapılan alan yazın araştırması ışı-
ğında, örgütsel güven algısının işe yabancılaşma 
tutumu üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Örgüt 
kuramcıları özellikle son 20 yıldır, çalışanlarla 
örgütleri arasındaki ilişkiye dikkat çekmiş ve 
çok sayıda araştırmacı örgütsel güven ile ilişkili 
bireysel ve örgütsel sonuçları araştıran çalışmalar 
ortaya koymuşlardır. Yapılan çalışmalar örgütsel 
güven ile örgütle özdeşleme (Kramer, 1993; 
Shamir ve Lapidot, 2003, Lee, 2004; Tüzün, 
2006); iş performansı (Büte, 2011), güçlendirme 
ve örgütsel vatandaşlık davranışı (Wat ve Shaf-
fer, 2005) arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin 
olduğunu tespit etmiştir. Erdem, Özen ve Atsan 
(2003) tarafından yapılan bir çalışmada örgütsel 
güvenin örgütlerde takım performansını olumlu 
yönde etkilediği ortaya koyulmuştur. Dovey (2009) 
tarafından yapılan bir araştırmada ise örgütsel 
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güven ve yenilikçilik performansı arasında po-
zitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. 
Bunun yanında örgütsel güven algısının kişiler 
arası çatışmayı azalttığı belirtilmiştir (Han ve 
Harms, 2010). Örgütsel güvenin aynı zamanda 
iş tatmini ve örgütsel bağlılığı olumlu yönde 
etkilediği tespit edilmiştir (Özbek, 2006). Craws-
haw ve Brodbeck (2011) tarafından yapılan bir 
araştırma örgütsel güven ile çalışanların kariyer 
yönelimleri arasında pozitif ilişkilerin olduğunu 
ve Han (2010) tarafından yapılan bir araştırma ise 
örgütsel güvenin kariyer tatminini olumlu yönde 
etkilediğini göstermiştir. Öte yandan çalışanların 
algıladıkları örgütsel güven ile işe yabancılaşma 
arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğu sap-
tanmıştır (Özbek, 2011)

Görüldüğü gibi, örgütlerde güven algısının olduğu 
olumlu bir iş ortamında çalışanların daha fazla iş 
tatmini duymaları, örgüsel bağlılık göstermeleri, 
içinde bulundukları gruplarda daha sosyal ilişkiler 
kurabilmeleri ve işe yabancılaşma eğilimlerinin de 
azalabileceği varsayılabilmektedir. Bu gerekçeler 
neticesinde, örgütsel güvenin algısının yüksek 
olduğu olumlu çalışma ortamlarında çalışanların 
işe yabancılaşma tutumlarının azalacağı beklen-
mektedir. Buna göre bu araştırmada oluşturulmuş 
olan hipotez şu şekilde ifade edilebilmektedir.

H1: Örgütsel güven algısı çalışanların işe ya-
bancılaşma tutumunu negatif ve anlamlı olarak 
etkilemektedir.

3.2. Örgütsel Güven ve İşe Yabancılaşma 
İlişkisinde Yöneticilerin İletişim Becerisinin 
Düzenleyici Değişken Olarak Rolü

Alan yazın ile ilgili değerlendirmelerin işaret 
ettiği gibi, örgüt içerisindeki yöneticilerin sahip 

oldukları iletişim becerileri ve uygulamakta 
oldukları iletişim biçimleri çalışanlar arasında 
sosyal bağların kurulmasında ve bilgi akışının 
sağlanmasında önemli rollere sahiptir. Yapılan 
araştırmalarda, yöneticilerin iletişim becerileri 
ile ortaya koydukları etkin iletişim ile sağlanan 
çeşitli olumlu sonuçların olduğu bildirilmiştir. 

Kandlousi, Ali ve Abdollahi (2010: 52) yaptıkları 
alan yazın çalışmasında, etkin yönetici-çalışan 
iletişiminin üretkenlik ve iş tatminini arttırırken 
eşgüdüm giderlerini ve çatışmayı azalttığını belirt-
mişlerdir. Öte yandan, etkin iletişimin çalışanlara 
kendilerini ilgilendiren her konuda etkileşim im-
kanı sağlamakta olduğu ve edinilemeyen bilgilere 
iletişim yoluyla ulaşma fırsatı kazandırılabildiği 
ifade edilmiştir (Özarallı ve Torun, 2011). Ayoko 
ve Pekerti (2008) ise, örgütlerde etkin iletişim 
uygulamalarının çalışanlar arasında ve örgü-
te duyulan güven üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Benzer şekilde 
Kömürcüoğlu ve Uslu (2009) tarafından yapılan 
bir araştırmada örgütsel güven ile iletişim arasın-
da olumlu ilişkilerin olduğu belirtilmiştir. Green 
ve Brock (2005) ise örgütsel yapı içindeki etkin 
iletişim ve etkileşim ile sosyal ilişkiler yoluyla 
örgüt üyelerinin önemli kazanımlar elde ettiğini 
ifade etmişlerdir. Yaptıkları araştırma sonucunda, 
etkin yönetici-çalışan iletişiminin grup üyelerini, 
takım çalışmasını, liderliği ve katılımcılığı daha 
çok geliştirdiğini; sosyal ağların ise çalışanlara, 
uzlaşma, görüş paylaşımı, yakınlık, duygusal 
destek gibi konularda daha fazla katkı sağladığı 
belirlenmiştir (Green ve Brock, 2005). 

Bu bağlamda, bu araştırmada, örgütsel güven 
algısının bulunduğu bir iş ortamında, yönetici-
lerin iletişim becerilerinin ve uygulamalarının 



102

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ocak/Şubat/Mart Kış Dönemi Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl:2013 Jel Kodu: M

ID:49

çalışanlarda olumlu davranış ve tutumlara yol 
açabileceği ve bu yolla çalışanların iş ve örgütle 
ilgili bilgilere daha etkin şekilde ulaşabileceği ve 
sorunlarını kişisel ilişkiler yoluyla çözebileceği 
ve böylelikle işe yabancılaşma eğiliminin de aza-
labileceği varsayılmaktadır. Dolayısıyla, örgütsel 
güven algısının işe yabancılaşma ile olan olumlu 
ilişkisinde yöneticilerin iletişim becerilerinin 
de çalışanlarda olumlu tutum ve davranışlara 
yol açabileceği ve işe yabancılaşma tutumunun 
azalmasında düzenleyici bir role sahip olacağı 
beklenmektedir. Bu varsayımlar altında araştırmada 
geliştirilmiş olan hipotez şu şekildedir;

H2: Çalışanların örgütsel güven algısının işe 
yabancılaşma tutumu üzerindeki etkisinde yö-
neticinin iletişim becerisi düzenleyici değişken 
rolüne sahiptir.  

Araştırma hipotezlerine kaynak teşkil eden model 
Şekil 1.’de sunulmuştur.

Şekil 1. Araştırma Modeli

4. METOD

4.1. Örneklem

Araştırmanın evrenini İstanbul İli’nde faaliyet 
gösteren Avcılar-Tuzla coğrafi bölgesi içindeki 
özel girişim hastanelerinden oluşturmaktadır. 
Araştırmadaki hastanelerin faaliyet verilerine 

ilişkin bilgiler Sağlık Bakanlığı’nın Yataklı Tedavi 
Kurumları İstatistik Yıllığı, İl Sağlık Müdürlüğü 
web sayfası1 ve Özel Hastaneler Birliği (OHSAD)2 
aracılığıyla alınmıştır. Buna göre İstanbul İl’inde 
toplam 168 hastane faaliyet göstermektedir. Araş-
tırmanın yapıldığı dönemde faaliyeti durdurulmuş 
olanlar ile faaliyet verileri bulunmayan hastaneler, 
araştırma kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca 
çalışmaya katılmayı kabul etmeyenler ile, raporlu, 
hasta ve izinli olanlar araştırma dışında tutulmuştur. 
Araştırmada örneklem yöntemi olarak gelişigüzel 
(randomize) örnekleme yöntemi kullanılmış ve 
örneklem büyüklüğü olarak herhangi bir hesaplama 
yapılmamış, ancak ölçekteki madde sayısının 5 
katının örneklemde yer alması istenmiştir (Çok-
luk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010:206). 
Bu hastanede çalışan tüm çalışanların (meslek 
grubu ayrımı gözetilmeksinizin) araştırmada 
yer almasına çalışılmıştır. Araştırmanın verileri 
15.01.2012 ve 15.04.2012  tarihleri arasında  
Sağlık Bakanlığı’ın sınıflamasına göre A sınıfı 
olarak kabul edilen 4 hastanedeki çalışanlardan 
araştırmaya katılmayı kabul edenlerden oluşmuş-
tur. Mali ve zaman kısıtı ile birlikte dağıtılan 150 
anketten 128 (%85,3)’inin geri dönüşü olmuş ve 
geçerli sayılmıştır. Böylece çalışmaya toplam da 
128 çalışan ve bu çalışanların bağlı bulunduğu 
15 yönetici katılmıştır. Araştırma kesitsel tipte 
tanımlayıcı olarak tasarlanmıştır. 

4.2. Gereç ve Yöntem

Veri toplama aracı olarak örgüte güven için Dar-
boval, Comish, Swindle ve Gaster tarafından 1994 
yılında geliştirildiği personel politikaları, ast-üst 

1  http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/kurumlar/ku-
rumlar.asp?lc=33&kk=14 (5.1.2012)

2  http://www.ohsad.org/(5.1.2012)
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ilişkileri ve iletişim boyutlarına ilişkin 12’şer 
maddeden oluşan toplam 36 soruya 5 soru daha 
eklenerek 41 sorudan oluşan ölçek kullanılmıştır 
(Aktaran Güneşer, 2002). Sorular 1 ile 6 arasında 
olacak şekilde puanlandırılmış (1 en kötü, 6 en 
iyi durumu ifade etmektedir). İşe yabancılaşma 
tutumunu ölçmek amacıyla Hirschfeld ve Field’in 
(2000:792) ölçüm aracından yararlanılmıştır. Yö-
netici iletişim becerisi ölçümünde ise Ersanlı ve 
Balcı’nın 1998’de geliştirdikleri ölçek kullanılmıştır. 

Araştırmanın uygulaması esnasında çalışmanın 
modeli açısından örgüte güvenin işe yabancılaşma 
üzerine etkisi çalışanlar ile gerçekleştirilirken, aynı 
çalışanların bağlı bulundukları ilk yöneticiye ise 
iletişim becerisi ölçeği uygulanmıştır.

Araştırmadan elde edilen veriler elektronik ortama 
aktarılmış ve SPSS 11.5 istatistik paket programında 
analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun-
lukları One Sample Kolmogorow-Smirnow testi 
ve histogramlar ile sınanmış ve normal dağılıma 
uygun oldukları saptanmıştır. Bu sebeple araştırmada 
parametrik önemlilik testleri kullanılmıştır. Analiz 
ve değerlendirmelerde sıklık tabloları, merkezi ve 
yaygınlık ölçütleri ile pearson korelasyon testi ve 
hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Ayrıca 
moderatör etkinin saptanması için Sobel testinden 
de yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçme 
araçlarının güvenilirliği için cronbach alfa katsayısı 
hesaplanmış, geçerliliği için ise açıklayıcı faktör 
analizi yapılmıştır. İstatistiksel   anlamlılık düzeyi 
0,05 olarak alınmıştır. 

4.3. Bulgular

İletişim becerisi ölçeğinde 15, 19, 24, 28, 35, 40 ve 
45 maddeleri güvenilirlik analizi sonucu iç tutarlı-
lığı olumsuz etkilediğinden ölçekten çıkarılmıstır. 
Cronbach α değeri ise 0,91 olarak hesaplanmıştır. 
Faktör analizi sonucunda 4, 17, 22, 23, 27, 32, 
34, 39, 41, 44 binişik madde olması nedeniyle 
(faktörler arasında faktör yük değerinin 0,10’dan 
daha az fark göstermesi) çıkartılmış ve 4 faktörlü 
yapı elde edilmiştir. İlk faktörün toplam varyan-
sın %30’undan fazlasını (%39) (Büyüköztürk, 
2007) açıklıyor olması nedeniyle, iletişim ölçeği 
tek faktörlü olarak değerlendirilmiştir.  Güven 
ölçeğinde ise cronbach alfa katsayısı 0,95 olarak 
belirlenmiştir. Ölçeğin sağlık sektöründe geçerlilik 
çalışması İşçi (2010) tarafından yapılmıştır. Ya-
bancılaşma ölçeğinin cronbach alfa katsayısı ise 
0,89 olarak saptanmıştır. Geçerlilik için yapılan 
faktör analizi sonucunda 2 faktör oluşmuş ancak 
ilk faktörün toplam varyansın yine %30’undan 
fazlasını açıklaması nedeniyle tek faktörlü olarak 
değerlendirilmiştir. Ayrıca iletişim ölçeğinde 5, 
7, 9, 11, 16, 29, 32, 34, 35, 37 maddeler ölçeğin 
özelliği gereği ters çevrilmiştir.

Araştırmaya katılanların bazı sosyodemografik 
ve mesleki özellikleri analiz edildiğinde, katı-
lımcıların %78,9’unun kadın, %38,3’unun lise 
mezunu, %79,7’sinin 21-30 yaş grubunda olduğu 
ve %33,6’sının idari görevde bulunduğu tespit 
edilmiştir. Elde edilen demografik bulgular Tablo 
1’de özetlenmektedir.
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Tablo 1. Araştırmaya katılanların sosyode-
mografik ve mesleki özellikleri

Özellikler Kategoriler n %

Cinsiyet

Erkek 25 19,5
Kadın 102 78,9
Cevapsız 2 1,6

Öğrenim

Lise 49 38,3
Yüksekokul 37 28,9
Lisans 35 27,3
Yüksek Lisans 2 1,6
Doktora 1 8
Cevapsız 4 3,1

İdari Görev

Var 43 33,6
Yok 51 39,8
Cevapsız 34 26,6

Yaş Aralığı

41-50 4 3,1
31-40 16 12,5
21-30 102 79,7
Cevapsız 6 4,7

Toplam 128 100

Araştırmada yer alan değişkenlerin puan ortala-
maları incelendiğinde, araştırmaya katılanların 
iletişim puan ortalamasının 4,05+(0,57), güven 
puan ortalamasının 3,95+(1,07), yabancılaşma 
puan ortalamasının ise 2,46+(1,13) olduğu gö-
rülmüştür. Değişkenlerin puan ortalamaları Tablo 
2’de gösterilmektedir.

 Tablo 2: Araştırmaya katılanların iletişim, 
güven ve yabancılaşma puanı ortalaması

 
İletişim 
Puanı

Güven 
Puanı

Yaban cı laş-
ma Pu anı 

Ortalama 4,05 3,95 2,46
Ortanca 4,04 3,95 2,48
Std. Sapma ,57 1,07 1,13
En küçük değer 3,25 1,66 1,00
En büyük değer 4,79 6,09 5,30

Tablo 3. Araştırmaya katılanların güven, ileti-
şim becerisi ve işe yabancılaşma korelasyonu 
(Pearson kolerasyon testi kullanılmıştır)

 Güven Yabancılaşma

İletişim
r 0,207 -0,186
p 0,019 0,036
n 128 128

Güven
r -0,427
p 0,000
n 128

Yukarıdaki Tablo 3’de görüldüğü üzere, araştır-
maya katılanların güven, iletişim becerisi ve işe 
yabancılaşma korelasyonu incelendiğinde; iletişim 
ile güven arasında pozitif, yabancılaşma ile ise 
negatif yönlü zayıf; güven ile yabancılaşma ara-
sında ise orta düzeyde negatif istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). 

Tablo 4. Örgüte güven ve yöneticinin iletişim becerisinin işe yabancılaşmaya etkisi (Hiyerarşik 
regresyon analizi kullanılmıştır)

Beta Β t R2 Düz. R2 F P

Bağımsız Değişkenler

Örgüte güven -,451 -,427 -5,298 ,182 ,176 28,067 ,000

Örgüte Güven -,429 -,406 -4,938
,192 ,179 14,861 ,000

İletişim becerisi -,204 -,102 -1,239

*Bağımlı değişken: İşe yabancılaşma 
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Tablo 4’de gösterildiği üzere, örgüte güven ve 
yöneticinin iletişim becerisinin işe yabancılaş-
maya etkisi incelendiğinde, örgüte güven yalnız 
başına işe yabancılaşmanın 0,18’lik bölümünü 
açıklamaktadır (R2). Aynı zamanda güven -0,427 
katsayısı ile işe yabancılaşma üzerinde etkilidir. 
Buna göre  “H1 hipotezi kabul edilmiş” ve 
regresyon denklemi; İşe yabancılaşma=4,242-
0,427güven olarak belirlenmiştir.

Örgüte güven ile birlikte yöneticinin iletişim 
becerisinin işe yabancılaşma üzerindeki etkisine 
bakıldığında ise, modelin açıklayıcılığı 0,18’den 
0,19’a çıkmıştır. Ancak modelde istatistiksel olarak 
anlamlı olmadığından ve korelasyon analizinde 
negatif yönlü çok zayıf ilişki göstermesi nedeniyle 
regresyon analizde 

yer almamış ve “H2 hipotezi red edilmiştir”.  
Ayrıca moderatör etkinin sınanmasında kullanılan 
Sobel testinde de yöneticinin iletişim becerisinin 
güvenin işe yabancılaşma üzerindeki etkisinde 
anlamlı olmadığı saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 
5). Örgüte güven ile yabancılaşma ilişkisi ser-
pilme grafiği ve regresyon doğrusu ise Şekil 2 
ile gösterilmiştir. 

Tablo 5: Yöneticinin iletişim becerisinin güvenin 
işe yabancılaşma üzerindeki etkisindeki rolüne 
yönelik Sobel Testi sonucu 

Sobel analizi sonucunda güvenin işe yabancılaşma 
üzerindeki etkisinde yöneticinin iletişim becerisinin 
rolünün olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).

Sobel testi sonucu -1.58231
Tek Yönlü olasılık (p) 0.0567
Çift Yönlü olasılık (p) 0.1135
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Şekil 2: Örgüte güven ile yabancılaşma ilişkisi 
serpilme grafiği ve regresyon doğrusu.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Rekabetin giderek arttığı bir ortamda örgütlerin 
varlıklarını sürdürebilmeleri, yöneticilerin çalışan-
ların işle ilgili tutum ve davranışlarını doğru bir 
biçimde yönetebilmesine ve kaliteli iletişim ağının 
varlığına bağlı bulunmaktadır. Örgütsel güven 
ise, kurum içi iletişim biçiminin yansıması olan, 
kurum üyeleri arasındaki ilişkiler sonucu ortaya 
çıkan bir olgudur. Kurumsal güven düzeyinin 
yüksek ya da düşük olması o kurumun ekonomik 
ve sosyal yapısını etkilemekte, çalışanın kuruma 
yabancılaşmasında etkili olmaktadır.

Yapılan bu çalışmada da örgüte güvenin işe 
yabancılaşma üzerine etkisi incelenmiş ve yö-
neticinin iletişim becerisi ile bu etkinin durumu 
irdelenmiştir. Özellikle sağlık sektörü gibi emek 
yoğun işletmelerde, çalışan davranışlarını açık-
lamak ve anlamak üzerine yapılan çalışmaların 
önemi büyüktür. Yapılan bu çalışmalar ile belir-
lenmesi oldukça zor olan çalışan davranışlarının, 
gelecekteki durumları ile öngörüde bulunulması 
kolaylaşacaktır. 
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Araştırmaya katılanların güven, iletişim becerileri 
ve işe yabancılaşma korelasyonu incelendiğinde, 
iletişim ile güven arasında pozitif, yabancılaşma 
ile ise negatif yönlü zayıf; güven ile yabancılaşma 
arasında ise orta düzeyde negatif istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05), (Tablo 3).  
Analiz sonucunda örgüte güven -0,427 katsayısı 
ile işe yabancılaşma üzerinde etkilidir. Buna göre 
örgüte güvenin artması durumunda işe yabancı-
laşmanın azaldığını söylemek mümkündür. 

Öte yandan, araştırmamızın hipotezleri arasında 
yer almasa da yapılan değerlendirmelerde örgüte 
güvenin iletişim ile pozitif yönlü çok zayıf bir 
ilişki gösterdiği de saptanmıştır (Tablo 3). 

Örgüte güvenin işe yabancılaşma üzerinde etkisinin 
incelendiği regresyon analizinde örgüte güvenin 
-0,451 katsayı ile işe yabancılaşma üzerinde etkili 
olduğu ve yalnız başına modelde 0,18’lik düzeyde 
açıklayıcılığa sahip olduğu belirlenmiştir. Regresyon 
denklemi ise İşe yabancılaşma = 4,242 - 0,451 
güven olarak belirlenmiştir. Böylece araştırma 
hipotezimiz (H1) kabul edilmiştir. 

Araştırma modelimizde yer alan iletişim becerisinin 
bu ilişki üzerindeki etkisi ise yapılan hiyerarşik 
regreyon analizi ile belirlenmiştir. Örgüte güven 
ve işe yabancılaşma analizine yöneticinin ileti-
şim becerisinin de dahil edilmesiyle açıklayıclık 
0,18’den 0,19’a çıkmış ancak yöneticinin iletişim 
becerisinin modelde anlamlılık göstermediği belir-
lenmiştir (p>0,05). Dolayısıyla hipotezlerimizden 
2.’si red edilmiş ve yöneticinin iletişim becerisinin 
örgüte güven ve işe yabancılaşma ilişkisinde mo-
deretör olarak anlamlılık göstermediği sonucuna 
ulaşılmıştır (p>0,05). 

Örgütlerde güven kültürünün yaratılmasının çok 
sayıda olumlu sonucunun olduğu bilinmektedir 
(Curral ve Judge, 1995; Tüzün, 2006; Özbek, 
2006; İslamoğlu ve diğerleri, 2007; Yılmaz 2007; 
Tan ve Tan, 2000; Esen, 2011). Özellikle işgören 
örgüt ve iş ilişkisinde geçmişten günümüze ka-
dar en önemli sorunlardan biri olan ve üzerinde 
tartışmaların hala sürdüğü işe yabancılaşma kav-
ramının açıklanması için yapılacak çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Yapılan çalışmada da bu sonuç 
irdelenmiş özellikle sağlık sektöründe sonuçların 
ortaya konulması önemlidir.

Bu bağlamda, emek yoğun olan sağlık sektöründe 
çalışanların örgüte (yönetime), meslektaşlarına, 
astlarına ve üstlerine güven duyması başta işe 
yabancılaşmanın azalması, iş doyumunun artması, 
bilgi paylaşımının artması, devamsızlıkların ve 
işten ayrılmaların düşmesi gibi sonuçlar ortaya 
koyabileceği söylenebilmektedir. Dolayısıyla has-
taneler gibi teknolojik yatırım maliyeti yüksek, en 
önemli gider kalemlerinden birinin emek olduğu 
bir sektörde insan kaynağının etkin ve verimli 
kullanılabilmesi için olumlu bir iş atmosferi 
yaratılmalıdır. Bunun için ise önemli bileşenler-
den birisi güvendir. Dolayısıyla hastanelerde bir 
güven kültürünün yaratılması gerekmektedir. Bu 
nedenle çalışanlara güven yaratılması, güvenin tüm 
örgütte paylaşılabilir hale getirilmesi ve kurum 
kültürü niteliğinin kazandırılması için hizmet içi 
eğitimler yapılmalıdır. Ayrıca kurumdaki yöneti-
ciler güvenilir liderlik kavramı üzerinde durmalı 
ve çalışanlarına daima doğruyu söyleyip, şeffaf 
ve açık davranmalıdır. Yöneticilerin verdikleri 
sözleri tutmaları, tutarlı davranmaları da çalışan-
ların örgüte güven duymalarını sağlayacaktır. Öte 
yandan çalışma arkadaşları ile de bu şekilde bir 
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güven ilişkisi kurulması ile daha önce bahsedilen 
örgütsel olumlu nitelikler ortaya çıkacaktır.

Çalışmamızda her ne kadar yöneticinin iletişim 
becerisinin işe yabancılaşma üzerinde herhangi 
bir etkisinin olmadığı ya da çok az düzeyde 
olumlu yönde etkisinin olduğu belirlenmiş olsa 
da, Mintzberg’e göre yöneticinin rolleri arasında 
yer alan kişilerarası ilişkiler kapsamında iletişim 
becerisinin yüksek olmasının  işe yabancılaşma 
üzerinde olumlu yönde bir etkisinin olduğu 
söylenebilmektedir. Zira doğru, açık, net, şeffaf 
bir iletişim kurulması sadece yönetici-çalışan 
ilişkisi içerisinde değil, tüm çalışanlar için olumlu 
sonuçlar doğuracaktır. 

6. ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Yapılan çalışma, mali ve zaman kısıtı nedeniyle 
kapsamlı bir örneklem üzerinde gerçekleştirile-
memiştir. Daha kapsamlı bir örneklem üzerinde 
gerçekleştirilen çalışmalar ile bulgu ve sonuçların 
genellenebilirliği arttırılabilmesi mümkündür. 
Ancak sağlık sektörü gibi Türkiye’de 1990’lardan 
sonra özel girişimin yatırımlarının yönlendiği 
ve bu sektörde çalışmaların nicel ve nitel olarak 
durumu düşünüldüğünde yine de çalışmanın 
sonuçlarından yayınlanmasında yarar olduğu 
söylenebilmektedir.

Çalışmanın bir diğer kısıtı ise yöneticinin iletişim 
becerisiyle ilgili verilerin yöneticinin kendisinden 
alınmış olmasıdır. Yapılacak diğer çalışmalarda 
iletişim becerisi, 360 derece performans değer-
lendirme benzeri bir yöntemle, başka bir deyişle 
kişinin kendisinden, meslektaşlarından, astlarından 
ve üstlerinden alınan veriler ile saptanması çok 
daha doğru sonuçlar vereceği söylenebilmektedir.  

Buna ek olarak araştırmanın önemli sınırlılıkları 
içerisinde yalnızca A sınıfı bir hastanenin örneklemde 
yer alması araştırmanın önemli kısıtıdır. Örneklem 
büyüklüğünün ve örneklemin hesaplanmasında 
hastanelerin homojen olmaması nedeniyle tabakalı 
örnekleme yapılması ve örneklem büyüklüğünün 
hesaplanması ile sonuçların tekrar değerlendiril-
mesi uygun görülebilmektedir. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı fitness merkezlerinde 
müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi düzeylerini 
belirlemek ve algılanan hizmet kalitesinin boyutları-
nın (personel, program, soyunma odası, fiziksel tesis, 
antrenman tesisi) cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma 
durumu, üyelik süresi ve kullanım sıklığı değişkenlerine 
göre analiz etmektir. Verilerin toplanmasında, kişisel 
bilgi formu ve Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği 
(SQAS) kullanılmıştır. Çalışma grubu 118 ( 84 erkek, 
34 kadın ) kişiden oluşmaktadır. Verilerin analizinde 
SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır.  Araştırma 
bulguları, algılanan hizmet kalitesi için özellikle 
personel ve fiziksel tesis boyutlarının daha önemli 
olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular, müşterilerin 
cinsiyet, eğitim durumu, çalışma durumu, üyelik süresi 
ve kullanım sıklığı değişkenlerine göre hizmet kalitesi 
algılarının farklı olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Spor ve Rekreasyon Hizmet-
leri, Fitness Merkezleri, Algılanan Hizmet Kalitesi.

Abstract: The purpose of this study is to determine 
the level of perceived service quality and analyse 
perceived service quality’s dimensions (staff, prog-
ram, locker room, physical facility, workout facility) 
according to sex, age, education level, employment 
level, membership time and frequency of usage 
dimensions. Personal information form and Service 
Quality Assesment Scale (SQAS) were used for data 
gathering. Study group consisted of 118 individuals 
(84 male, 34 female). SPSS 16.0 packet program 
was used for analysing datas. Research findings 
represented especially staff and physical facility 
dimensions are more important on perceived service 
quality. It is assigned that consumers have different 
perceptions about quality towards sex, education level, 
employment level, membership time and frequency 
of usage dimensions. 

Keywords: Sport and Recreation Services, Fitness 
Centers, Perceived Service Quality. 
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1. GİRİŞ

Hizmet, bir tarafın diğerine sunduğu, sahipliği 
diğer tarafa devredilemeyen ve özellikle de soyut 
olan her hangi bir faaliyet veya faydadır. Hizmet, 
fiziksel bir ürüne bağlı olabilir ya da bundan 
tamamen bağımsız da olabilir (Kotler, Wong, 
Saunders ve Armstrong 2005, :625). Hizmetler, 
müşterilerin isteklerini karşılayacak nitelikte 
ve sıklıkla zamana bağlı olan performanslardır 
(Lovelock ve Wirtz, 2010:37). Daha özet bir 
tanımlama yapılacak olursa hizmet; insanların ya 
da insan gruplarının, gereksinimlerini gidermek 
amacıyla, belirli bir fiyattan satışa sunulan ve her-
hangi bir malın mülkiyetini gerektirmeyen, yarar 
ve doyum oluşturan soyut faaliyetler bütünüdür, 
şeklinde tanımlanabilir (Ersöz, Pınarbaşı, Türker  
ve  Yüzükırmızı, 2009: 20).

Hizmetler, soyut (elle tutulamayan gözle görüleme-
yen), gayri maddi mallardır, en azından geniş ölçüde 
böyledir. Eğer tamamen soyut iseler, üreticiden 
kullanıcıya direkt olarak mübadele edilmektedirler. 
Taşınamazlar, depolanmazlar ve hemen hemen 
derhal bozulabilir niteliktedirler. Hizmet şeklin-
deki malların tanımlanması çoğunlukla zordur; 
çünkü meydana getirilmeleri, satın alınmaları ve 
tüketilmeleri eşzamanlıdır. Birbirinden ayrılamaz 
nitelikteki soyut unsurlardan oluşmaktadırlar. 
Çoğunlukla önemli oranda tüketici katılımını 
kapsarlar ve mülkiyetin devredilmesi anlamında 
satılamazlar ve mülkiyet hakları yoktur (Mucuk, 
2001:285; Boone ve Kurtz, 1992:368). Hizmet-
lerin bölünmezlik özelliği, hizmeti veren veya 
satandan ayrılmaz oluşundan kaynaklanmaktadır. 
Diğer bir hizmet özelliği heterojenlik, hizmetlerin 
standardize edilememesinden kaynaklanır; bu da 
her bir hizmetin bir birimi aynı hizmetin diğer 

birimlerinden bir parça farklıdır. Son özelliği olarak 
hizmetin saklamazlık ve bozulabilirlik özelliği 
bulunmaktadır. Hizmetler oldukça bozulabilir 
nitelik taşımaktadırlar ve depo edilemezler (Tek 
ve Özgül, 2008:379-380).

Hizmetlerin genel bir sınıflandırması Amerikan 
Pazarlama Birliği tarafından yapılmıştır. Bu 
sınıflamaya göre, sağlık hizmetleri, finansal 
hizmetler, profesyonel hizmetler, konaklama, 
seyahat ve turizm hizmetleri, spor, sanat ve 
eğlendirme hizmetleri, kamusal, yarı kamusal, 
kar amacı gütmeyen hizmetler, fiziksel dağıtım 
ve kiralama hizmetleri, eğitim ve araştırma hiz-
metleri, telekomünikasyon hizmetleri, kişisel ve 
bakım/onarım hizmetleri olarak 10 farklı hizmet 
kategorisi bulunmaktadır (Öztürk, 2007:8). Spor 
hizmetleri ise, katılıma dayalı ve izleyiciye yöne-
lik spor hizmetleri olmak üzere iki geniş küme 
altında sınıflandırılmaktadır (Yıldız, 2009:1214). 
Bu araştırmada, fitness hizmeti veren kuruluşlar 
katılıma dayalı spor ve fiziksel etkinlik hizmetleri 
olarak tanımlanmaktadır.

Bilgisayar teknolojisi ve bilgi çağının etkisiyle 
dünyanın her yanında hizmet endüstrisi hızla 
gelişmeye başlamıştır. Bu gelişim nedeniyle, 
birçok hizmetin fiyatı, somut ürünlerin fiyatları-
na göre çok daha hızlı artmaktadır. Somut ürün 
üretimine göre hizmet ile ilgili işlerin, resesyona 
daha dayanıklı olması nedeniyle ve gelişen hizmet 
ekonomisinin nimetlerinden yararlanmak üzere, 
somut ürün, üretici ve perakendecilerinin çoğu, 
hizmetler alanında ürün çeşitlendirmesine gitmeye 
başlamışlardır (Tek ve Özgül, 2008: 378).   Hiz-
met sektörünün önemi her geçen gün artmaktadır. 
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 
başarılı olmalarında rol oynayan önemli etken-
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lerden birisi hizmet kalitesidir. Rekabetin hızla 
arttığı ve rekabet şartlarının zorlaştığı günümüzde 
mamul üreten işletmeler yanında hizmet üreten 
işletmeler de rekabetten etkilenmektedirler. Bu 
yönüyle bakıldığında işletmelerde stratejik rekabet 
avantajı sağlamada başvurulacak yollardan birinin 
hizmet kalitesinin arttırılması olduğu söylenebilir 
(Eleren, Bektaş ve Gömüş. 2007: 75).

2. HİZMET KALİTESİ

Bir hizmet firmasını rakiplerinden farklılaştırmada 
uygulanabilecek en temel yöntemlerden bir tanesi, 
sürekli olarak rakiplerinden daha üstün kalitede 
hizmet sunmasını sağlayabilmektir. Günümüzde 
hizmet işletmeleri, üretim işletmelerinde olduğu 
gibi müşteri odaklı bir kalite anlayışına sahiptir-
ler. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük 
firmalar üstün hizmet kalitesinin, yüksek bir satış 
ve kar potansiyeli yaratarak kendilerine rekabet 
avantajı sağlayacağının farkındadırlar. Yüksek 
hizmet kalitesi doğru orantılı olarak maliyetlerin 
de artmasına neden olmaktadır. Ancak sunulan 
hizmet kalitesi, yüksek müşteri tatmini ve müş-
teri sadakati sağladığından kaliteyi arttırmanın 
meydana getirdiği maliyetlerin karşılanmasını 
sağlayabilmektedir. Buradaki anahtar unsur müş-
terilerin hizmet kalitesi beklentilerinin aşılmasıdır. 
Eğer firmanın sunduğu algılanan hizmet kalitesi, 
beklenen hizmet kalitesini aşmış ise müşteri fir-
manın sunduğu hizmetleri tekrar kullanacaktır. 
Müşteri sadakati, belki de, en iyi kalite ölçümü-
dür ve firmanın müşterilerine sürekli olarak bir 
değer sunması yoluyla, müşterilerini elde tutma 
konusundaki yeteneğini yansıtır. Bu doğrultuda 
bakıldığında üretim işletmeleri için kalite, sıfır 
hata olarak tanımlanırsa hizmet işletmeleri için de 

sıfır müşteri kaybı olarak tanımlanabilir (Kotler 
ve diğ. 2005: 640-641). 

Hizmet kalitesinin ölçülmesi, hizmet kalitesi iyi-
leştirme veya geliştirme sürecinin de ilk aşamasını 
oluşturmaktadır. Eğer bir işletme mevcut hizmet 
kalite düzeyi hakkında doğru bilgilere ulaşabilirse, 
daha sonra yapılması gerekenler konusunda daha 
etkili adımlar atabilecektir (Eleren ve diğ. 2007:78). 
Bu yüzden kalitelerini ölçmek isteyen hizmet 
işletmeleri müşterilerinin kaliteleri hakkındaki 
algılarını ölçmek için çeşitli yöntemler geliştir-
melidir. Ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz 
felsefesinden yola çıkar ve gerçekten sistemli bir 
çalışma ortaya konulursa hizmet kalitesi ölçümü 
yapılabilmektedir. Müşterilerin hizmet sunumu 
hakkındaki algıları ile beklentileri arasındaki fark 
hizmet kalitesinin ölçüm indeksi olarak kabul 
görmektedir (Ersöz, ve diğ. 2009: 20).  

Hizmet kalitesinin ölçümünde Parasuraman, 
Zeithaml ve Berry (1985) hizmetlerin müşterileri 
tam anlamıyla tatmin etmesine engel olan bazı 
açık (boşluk) noktalar olduğunu söylemektedirler 
(Lovelock ve Wirtz, 2010:406-408). Bu boşluklar;

1. Bilgi boşluğu; yönetimin tüketici beklentileri 
algısı ile tüketicilerin gerçek ihtiyaçları ve 
beklentileri arasındaki fark.

2. Hizmet politikası boşluğu; sunulan hizmet 
kalitesi standartları ile yönetimin müşteri 
beklentileri algısı arasındaki boşluk.

3. Servislerdeki sunum boşluğu; spesifik hizmet 
sunumu standartları ile hizmet operasyonlarının 
gerçek performansı arasındaki boşluk.

4. İletişim boşluğu; sunulan hizmet ile iç ve dış 
iletişim kanalları arasındaki boşluk. İç iletişim 
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boşluğu, firmanın gerçekte verebileceği hizmet 
özellikleri ve hizmet kalitesi düzeyi ile tutun-
durma, reklam ve satış personelinin düşündüğü 
hizmet özelliği ve kalitesi arasındaki farklılık. 
Dış iletişim boşluğu ise satış personelinin 
firmanın sunabileceği hizmet kalitesinin daha 
yükseğini vaadinde bulunması. 

5. Algı boşluğu; müşteriye sunulan hizmet ile 
müşterinin algıladığı hizmet arasındaki fark.

Parasuraman ve diğ. (1985: 49)’nin SERVQUAL 
modeline göre hizmet kalitesinin sürdürülebilmesi 
ve beklenen hizmet düzeyinin gerçekleştirilmesi 
için müşterinin algıladığı kaliteyi ölçerek, algıla-
nan ile sunulan hizmet kalitesi arasındaki boşluğu 
daraltmaktır. Hizmet kalitesini ölçebilmek için 
Parasuraman ve diğ. (1985: 47) ilk aşamada 10 
kalite boyutu belirlemişlerdir. Yapılan istatistikî 
çalışmalar sonucunda, hizmet kalitesi boyutlarından 
7 tanesini 2 boyut altına toplayarak toplamda 5 
boyuta indirgemişlerdir (Parasuraman, Zeithaml 
ve Berry, 1988: 23). Sonuç olarak bahsedilen 
hizmet kalitesinin başlıca belirleyicileri;

•	 Fiziki Özellikler (Tangibles); hizmet verilen 
yerin, kullanılan aletlerin ve hizmeti sunan 
personelin fiziki görünümü.

•	 Güvenilirlik (Reliability); vaat edilen hizmeti 
güvenilir, tutarlı bir şekilde ve tam olarak 
sağlayabilme yeteneği.

•	 Heveslilik (Responsiveness); müşterilere hızlı 
hizmet sunabilme ve yardım etmeye isteklilik. 

•	 Güvence (Assurance); çalışanların bilgili ve 
kibar olmaları ve müşteriler üzerinde güven 
duygusu uyandırabilmeleri.

•	 Empati (Empathy); firmanın müşterilerine 
bireysel ilgi göstermesi ve önemsemesi.    

Hizmet kalitesinin ölçümüne ilişkin bir diğer 
model ise Cronin ve Taylor (1992) tarafından 
önerilen SERVPERF modelidir. Cronin ve Taylor 
(1992: 64)’a göre hizmetin kavramsallaştırılması 
ve hizmet kalitesinin ölçümünde pazarlama ala-
nında büyük bir boşluk bulunmaktadır. Literatür 
destekli ve ampirik olarak yaptıkları çalışmada 
hizmet kalitesinin bir durum analizi olarak ölçül-
mesi gerekliliğini göstermektedirler. Çalışmada 
performans temelli olarak geliştirilen SERVPERF 
ölçeği, SERVQUAL ölçeği ile kıyaslandığında 
SERVPERF ölçeğinin %50 oranında daha etkin 
bir ölçek olduğunu ortaya koymaktadırlar. Çalış-
malarında yaptıkları yapısal modellerin analizi de 
SERVPERF ölçeğinin performans temelli teorik 
üstünlüğünü desteklemektedir. 

Bu doğrultuda Cronin ve Taylor (1992), SERV-
QUAL ölçeğinin hizmet kalitesini ölçmede yeterli 
olmadığını savunmuş ve alternatif bir model olarak 
sundukları SERVPERF’i önermişlerdir. Bu ölçek 
de SERVQUAL ölçeğini oluşturan 22 soruyu 
aynen kullanmaktadır. Fakat hizmet kalitesinin 
sadece performansın (algılamaların) bir fonksi-
yonu olduğunu savunmaktadır (hizmet kalitesi 
= performans). Diğer bir ifadeyle SERVPERF 
ölçeğine göre hizmet kalitesini ölçmek için hizmet 
performansının ölçülmesi yeterli görülmektedir 
(Bülbül ve Demirer, 2008: 183).

3. SPOR İŞLETMELERİNDE HİZMET 
KALİTESİ

Spor ürünü hizmet kalitesi, müşterinin kendisine 
sunulan hizmetin subjektif olarak algılanmasına 
dayandırılmaktadır. Özellikle emeğin yoğun 
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olduğu hizmetlerde kalite, hizmetin sunulması 
sırasında oluşmaktadır (Seraslan ve Kepoğlu, 
2005). Özellikle  fitness merkezlerindeki müş-
terilerin memnuniyetlerini belirlemeye yönelik 
yapılmış araştırmalar incelendiğinde, müşterilerin 
en çok “temizlik” kavramına önem verdiklerini 
daha sonra sırasıyla “mesleki bilgi”, “sorumlu-
luk” ve “çalışanların nezaketi” ‘nin müşterilerin 
memnuniyetin de önemli birer etken olduğu gö-
rülmektedir. Ayrıca, müşterilerin beklentilerinin 
yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterdikleri de 
söylenebilmektedir (Lagrosen ve Lagrosen 2007). 
Fitness merkezlerinde hizmet verenler ile hizmet 
alanlar arasında fiziksel bir etkileşim olduğundan 
dolayı, fitness hizmetlerinin uygulamaları diğer 
işletmelere göre daha karmaşık ve farklıdır. Bu 
nedenle, müşteri profili iyi belirlenmeli ve ona 
göre uygulamalar yapılmalıdır. Örneğin,  SERV-
QUAL modeli bir çok modelin gelişmesine 
öncülük etmiştir. Bu modellerin sonuçlarının bir 
kısmı benzerlik gösterse de, uygulamalar Kuzey 
Amerika, İngiltere, Avrupa ve Avustralya gibi 
farklı ülkelerde ve farklı kıtalarda yapıldığından 
dolayı farklı sonuçlar çıkmaktadır (Theodorakis 
ve Alexandris, 2008). Türkiye’de fitnes merkez-
lerindeki hizmet kalitesini belirlemeye yönelik 
olarak;  Gürbüz, Koçak ve Lam (2004), Uçan 
(2007), Yıldız (2011) ve Yıldız (2012) tarafından 
sağlık ve fitness merkezlerinde, Köşker Demir ve 
Çimen (2012)’in  ise rekreasyonel spor hizmeti 
veren spor işletmeleri üzerinde hizmet kalitesinin 
ölçülmesine yönelik ölçek geliştirme ve geçerlik/
güvenirlik çalışmaları mevcuttur.

Alan yazını incelendiğinde spor ve rekreasyon 
kuruluşlarında hizmet kalitesini arttırmaya yö-
nelik bir çok araştırma (Chelladurai, Scott ve 
Haywood-Farmer, 1987; Howat, Absher,, Crilley 

ve  Milne, 1996; Kim ve Kim, 1995; Murray ve 
Howat, 2002; Lam ve diğ.  2005 ; Papadimitriou 
ve Karteroliotis, 2000) yapıldığı görülmektedir. 
McDonald, Sutton ve Milne (1995), takım sporla-
rındaki hizmet kalitesi ile ilgili olarak TEAMQAL 
(Team Quality) ölçeğini geliştirmişlerdir. Bu 
ölçek, güvenirlik, güvence, empati, sorumluluk 
gibi soyut unsurlar ile ekipman, kişisel materyal, 
stadyum/spor salonu gibi somut unsurlardan 
oluşmaktadır. Fitness merkezlerine yönelik olarak 
ise Lam ve diğ. (2005) SQAS (Service Quality 
Assesment Scale) ölçeğini geliştirmiştir. Lam ve 
diğ. (2005)’ne göre önceden yapılmış olan hizmet 
kalitesi ölçüm modelleri birçok farklı hizmet 
endüstrisine uygulanmış olan genel modellerdir 
ya da belirli bir hizmet endüstrisi alanına yönelik 
olarak hazırlanmış olan çok spesifik modellerdir. 
Bu iki bakış açısı göz önüne alındığında hizmet 
kalitesinin ölçülmesinde yapılan çalışmaların 
yararlarının olmasının yanında bazı kısıtlama-
larının da olduğu görülmektedir. Yapılan bazı 
çalışmaların hizmet kalitesinin, farklı endüstri 
dallarını da kapsayacak şekilde farklı ölçüm 
modellerinin sentezlenmesi neticesinde formüle 
edildiğini göstermektedir (Brady ve Cronin, 2001: 
34; Parasuraman vd. 1988:13). 

Lam ve diğ. (2005:84) sağlık ve fitness kulüple-
rinde algılanan hizmet kalitesini ölçümüne yönelik 
bir model ortaya koymaktadır. Bu model, kulüp 
üyelerinin karşılaştıkları 6 boyut doğrultusunda 
toplam olarak algıladıkları hizmet kalitesini ölç-
mektedir. Bu 6 boyut; personel, program, çocuk 
bakımı hizmeti, soyunma odası, fiziksel tesis 
ve antrenman tesisidir. Bu altı boyut, personel, 
program ve tesis olarak üç kavram altında grup-
landırılabilir. Lam ve diğ. (2005), üç kavram 
altında gruplanan altı boyutun hizmet kalitesinin 
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boyutları olduğu ve birçok farklı sağlık ve fitness 
tesisinde müşterilerin algıladıkları hizmet kalitesi-
nin ölçülmesinde kullanılabileceği varsayımında 
bulunmaktadırlar.            

4. YÖNTEM

4.1. Çalışma Grubu

Hizmet kalitesinin değerlendirmesi amacıyla 
yapılan bu araştırmada,  kolay örneklem alma 
yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalış-
manın örneklemi,  Manisa ilinde ticari statüde 
faaliyet gösteren bir fitness merkezinin üyelerinden 
oluşmaktadır. Fitness merkezinin yöneticisinden 
alınan izinle, merkeze üye olan 200 kişiden, 
araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 174 
kişiye ölçek formu dağıtılmış ve bu ölçeklerden 
geri dönen ve eksiksiz olarak doldurulan 118 adet 
ölçek formu değerlendirmeye alınmıştır. Ölçek 
formlarının geri dönüş oranı: % 70’dir.

4.2. Ölçme Aracı

Verilerin toplanmasında, kişisel bilgi formu ve 
fitness hizmet kalitesini ölçmek için Lam ve diğ. 
(2005) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarla-
ması Gürbüz ve diğ. (2005) tarafından  yapılan 
Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği (SQAS) 
kullanılmıştır. Hizmet Kalitesi Değerlendirme 
Ölçeği, personel, program, soyunma odası, 
fiziksel tesis, antrenman tesisi ve çocuk bakım 
hizmeti olmak üzere 6 boyut ve 40 maddeden 
oluşmaktadır. Bu araştırmaya konu olan fitness 
merkezinin çocuk bakım hizmeti olmayışından 
dolayı bu boyutun ve ilgili maddelerinin ölçümü 
yapılmamış ve dolayısıyla 5 boyut ve 34 mad-
deden oluşan bir Hizmet Kalitesi Değerlendirme 
Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için içsel 
tutarlılık analizleri yapılmış ve ölçeğin bütünü için 

Cronbach alfa değeri 0.93 olarak bulunmuştur. 
Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach alfa değerleri 
ise sırasıyla personel 0.92, program 0.83, soyunma 
odası 0.79, fiziksel tesis 0.85, antrenman tesisi 
0.90 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ölçeğin 
güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya koymakta-
dır (Nunnally ve Bernstein, 1994). Ölçekte yer 
alan ifadeler 5’li Likert tipi derecelendirme ile 
ölçülmüştür. Bu yüzden, ölçekten alınabilecek 
en düşük ortalama puan 1, en yüksek ortalama 
puan ise 5 olmaktadır. Algılanan hizmet kalitesi 
değerlendirilirken, ölçekten alınan puanlar 1-2,33 
arasında ise algılanan hizmet kalitesi düşük, 2,34-
3,67 arasında ise algılanan hizmet kalitesi orta 
düzeyde ve 3,68-5 arasında ise algılanan hizmet 
kalitesi yüksek olarak tanımlanmıştır.

Cronin ve Taylor (1992), hizmet kalitesinin bir 
durum analizi olarak ölçülmesi gerektiğini öner-
mektedirler.. Hizmet kalitesi sadece performansın 
(algılamaların) ölçülmesi ile belirlenebilir (Cronin 
ve Taylor, 1992). Hizmet kalitesini ölçmek için 
hizmet performansının ölçülmesi yeterli görülmek-
tedir  (Bülbül ve Demirer, 2008: 183). Akademik 
çalışmalarda SERVQUAL yönteminin (hizmete 
yönelik beklenti-algı farkları) veya SERVPERF 
(sadece hizmet algısı) yönteminin hangisinin 
kullanılacağına dair genel bir kanı oluşmamıştır 
(Jain ve Gupta, 2004). Teas, (1993), SERVPERF 
(algı) ve  SERVQUAL (algı-beklenti) ölçümlerini 
karşılaştırdığı çalışmasında, SERVPERF ölçümünün 
zaman açısından daha kullanışlı,  uyum geçerliği 
ile yapı geçerliğinin daha yüksek ve olduğunu 
kanıtlamıştır. Jain ve Gupta (2004), SERVQUAL 
ve SERVPERF ölçümlerini karşılaştırdıklarında, 
SERVPERF ölçümünün yakınsak ve ayırıcı 
geçerliğinin SERVQUAL ölçümüne göre daha 
yüksek olduğunu ve ölçümün daha kısa sürede 
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yapılabilmesi açısından SERVPERF ölçümünün 
daha üstün olduğunu rapor etmişlerdir. Bunun ya-
nında, Brown, Churchill ve Peter (1993), beklenti 
ve algılama skorları farklarının hesaplanmasının, 
tüketici beklentilerinin yüksek olması ve bu ne-
denle algıların beklentileri karşılayamamasının, 
tavan etkisine (Hessling, Traxel ve Schmidt, 2004) 
yol açacağını ve ölçümün güvenirliğini düşüre-
bileceğini belirtmektedir. Tüketici beklentilerinin 
yüksek olduğu hizmetlerde fark skorları çoğunlukla 
negatif çıkacak ve ölçümün güvenirliği azalacaktır 
(Fogarty, Catts ve Forlin, 2000). Ayrıca bunun 
tam tersi bir durum da olabilmektedir. Yani zaten 
beklentileri düşük olan katılımcıların, algıları daha 
yüksek olduğunda fark skorlarının güvenirliği, 
yani gerçekten hizmet kalitesini ve/veya değişimi 
ölçüp ölçmediği tartışmalı bir durumdur (Jain ve 
Gupta, 2004). Birçok araştırmacı (Andaleeb ve 
Basu, 1994; Babakus ve Boller, 1992; Boulding 
ve diğ., 1993; Brady ve diğ., 2002; Cronin ve diğ., 
2000; Fogarty ve diğ. 2000) bu duruma dikkat 
çekerek hizmet kalitesinin ölçümünde beklenti-
algı skorlarının değil, sadece performans yani algı 
skorlarının ölçümünü yapmıştır. Bu araştırmada 
da hizmet kalitesi ölçümü, katılımcıların hizmet 
performansına yönelik algılamalarının ölçümü 
ile gerçekleştirilmiştir.  

Bu araştırmada elde edilen bulgular, çalışmanın 
yapılmasına izin verilen fitness merkezi ile fitness 
merkezi üyesi olan ve çalışmaya gönüllü olarak 
katılan 118 kişi ile sınırlıdır. Araştırmanın diğer 
bir sınırlılığı ise zaman, finansman yetersizliği ve 
bazı fitness merkezi sahiplerinden izin alınamayışı 
nedeniyle sadece Manisa ilinde yapılmasıdır. 
Bu nedenle bulgular, Türkiye’deki bütün fitness 
merkezlerinin hizmet kalitesini yansıtmamaktadır.

5. BULGULAR

Araştırmaya katılanlar, 34 kadın (% 29) ve 84 (% 
71) erkek olmak üzere toplam 118 kişidir. Yaşlarının 
dağılım aralığı 17-44 arasında, ortalaması 23,03 
ve standart sapması ± 5,51 olarak bulunmuştur. 
Katılımcıların algıladıkları hizmet kalitesinin ve 
ilgili boyutlarının ortalama ve standart sapma 
değerleri Tablo 1’de sunulmaktadır.

Tablo 1. Algılanan hizmet kalitesinin ve boyut-
larının ortalama ve standart sapma değerleri.

Boyutlar Ort. Ss

Personel 4,15 0,80

Program 3,69 0,78

Soyunma Odası 2,58 1,07

Fiziksel Tesis 3,92 0,78

Antrenman Tesisi 3,13 1,03

Algılanan Hizmet 
Kalitesi

3,61 0,64

Tablo 1’e göre katılımcıların genel olarak hizmet 
kalitesi algıları (3,61) orta düzeydedir. Katılımcı-
ların hizmet kalitesi boyutlarına göre ise personel 
(4.15), fiziksel tesis (3,92) ve programa (3,69) 
yönelik hizmet kalitesi algıları yüksek düzeyde, 
antrenman tesisine (3,13) yönelik hizmet kalitesi 
algıları orta düzeyde, soyunma odasına yönelik 
hizmet kalitesi algıları (2,58) ise düşük düzeydedir. 
Bu bulgulara dayanarak personele yönelik hizmet 
kalitesi algısının en yüksek, soyunma odasına 
yönelik hizmet kalitesi algısının da en düşük 
seviyede kalite algısına sahip olduğu söylenebilir.

Tablo 2’de gösterildiği gibi, cinsiyet değişkeni 
açısından algılanan hizmet kalitesi ve ilgili bo-
yutların karşılaştırılması sonucunda; program, 
soyunma odası, antrenman tesisi ve genel olarak 
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algılanan hizmet kalitesinin istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık gösterdiği ve bu farklılığın ka-
dınlar lehine olduğu görülmektedir. Bu bulgulara 
dayanarak kadınların hizmet kalitesi ve boyutlarına 

(program, soyunma odası ve antrenman tesisi) 
yönelik algılarının, erkeklere göre daha yüksek 
olduğu söylenebilir.

Tablo 2. Katılımcıların cinsiyetlerine göre algılanan hizmet kalitesinin ve boyutlarının karşı-
laştırılması (t testi).

Kadın

(N=34)

Erkek

(N=84)

Boyutlar Ort. Ss Ort. Ss t p

Personel 4,29 0,51 4,10 0,89 1,18 0,23

Program 4,03 0,61 3,56 0,81 3,06 0,00*

Soyunma Odası 3,08 1,16 2,37 0,97 3,40 0,00*

Fiziksel Tesis 4,10 0,60 3,85 0,83 1,56 0,12

Antrenman Tesisi 3,51 0,92 2,98 1,04 2,62 0,01*

Algılanan Hizmet 
Kalitesi

3,89 0,54 3,49 0,65 3,07 0,00*

*p<0,05

Tablo 3. Katılımcıların yaşlarına göre algılanan hizmet kalitesinin ve boyutlarının karşılaştı-
rılması (Anova).

20 yaş ve altı

(N=44)

21-25 yaş 
arası

(N=52)

26-30 yaş 
arası

(N=22)

Boyutlar Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss F p

Personel 4,32 0,71 4,00 0,89 4,18 0,68 2,05 0,13

Program 3,91 0,67 3,45 0,80 3,83 0,82 4,86 0,00*

Soyunma Odası 2,98 1,03 2,34 1,04 2,31 1,01 5,44 0,00*

Fiziksel Tesis 3,89 0,70 3,96 0,71 3,89 1,07 0,10 0,90

Antrenman Tesisi 3,40 0,89 3,04 1,14 2,81 0,92 2,76 0,06

Algılanan Hiz. Kal. 3,79 0,54 3,48 0,71 3,53 0,62 2,94 0,056

*p<0,05
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Tablo 3’de gösterildiği gibi, yaş değişkeni açısın-
dan algılanan hizmet kalitesi ve ilgili boyutların 
karşılaştırılması sonucunda; program ve soyunma 
odasına yönelik hizmet kalitesi algılarında istatis-
tiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu; personel, 
fiziksel tesis, antrenman tesisi ve genel olarak hiz-
met kalitesine yönelik algılar arasında istatistiksel 
açıdan anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. 
Farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını 
belirlemek için yapılan Tukey testi sonucunda; 
20 yaş ve altında olanların, 26-30 yaş arasında-
kilere göre program boyutunun kalitesini daha 
yüksek algıladıkları bulunmuştur. Soyunma odası 
boyutunda ise yine 20 yaş ve altında olanların, 
21-25 yaş ve 26 yaş ve üzerindekilere göre so-

yunma odası boyutunun kalitesini daha yüksek 
algıladıkları bulunmuştur. 

Tablo 4’de sunulduğu üzere, eğitim durumu 
değişkeni açısından algılanan hizmet kalitesi 
ve ilgili boyutların karşılaştırılması sonucunda; 
program, soyunma odası, fiziksel tesis, antrenman 
tesisi ve genel olarak algılanan hizmet kalitesinin 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği ve 
bu farklılığın lise mezunları lehine olduğu görül-
mektedir. Bu nedenle, lise mezunlarının hizmet 
kalitesi ve boyutlarına (program, soyunma odası, 
fiziksel tesis, antrenman tesisi) yönelik algılarının, 
üniversite mezunlarına göre daha yüksek olduğu 
söylenebilir.

Tablo 4. Katılımcıların eğitim durumlarına göre algılanan hizmet kalitesinin ve boyutlarının 
karşılaştırılması (Anova).

Lise

(N=40)

Üniversite

(N=78)

Boyutlar Ort. Ss Ort. Ss t p

Personel 4,15 0,98 4,15 0,69 -0,00 0,99

Program 4,00 0,62 3,54 0,82 3,08 0,00*

Soyunma Odası 3,22 1,15 2,25 0,87 5,14 0,00*

Fiziksel Tesis 4,22 0,63 3,76 0,80 3,13 0,00*

Antrenman Tesisi 3,52 1,09 2,93 0,95 3,02 0,00*

Algılanan Hizmet Kalitesi 3,89 0,62 3,46 0,61 3,58 0,00*

*p<0,05
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Tablo 5. Katılımcıların çalışma durumlarına göre algılanan hizmet kalitesinin ve boyutlarının 
karşılaştırılması (t testi).

Öğrenci

(N=80)

Çalışan

(N=38)

Boyutlar Ort. Ss Ort. Ss t p

Personel 4,30 0,69 3,85 0,93 2,89 0,00*

Program 3,77 0,69 3,53 0,94 1,59 0,11

Soyunma Odası 2,82 1,01 2,06 1,01 3,78 0,00*

Fiziksel Tesis 3,98 0,66 3,80 0,98 1,15 0,25

Antrenman Tesisi 3,40 0,87 2,57 1,14 4,31 0,00*

Algılanan Hizmet Kalitesi 3,76 0,52 3,29 0,77 3,86 0,00*

*p<0,05

Tablo 5’e göre, çalışma durumu değişkeni açısın-
dan algılanan hizmet kalitesi ve ilgili boyutların 
karşılaştırılması sonucunda; personel, soyunma 
odası, antrenman tesisi ve genel olarak algılanan 
hizmet kalitesinin istatistiksel açıdan anlamlı fark-
lılık gösterdiği ve bu farklılığın öğrenciler lehine 
olduğu görülmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin 
hizmet kalitesi ve boyutlarına (personel, soyun-
ma odası, antrenman tesisi) yönelik algılarının, 
çalışanlara göre daha yüksek olduğu söylenebilir.

Tablo 6’da sunulduğu üzere, üyelik süresi değiş-
keni açısından algılanan hizmet kalitesi ve ilgili 
boyutların karşılaştırılması sonucunda; personel, 
program, soyunma odası, antrenman tesisi ve 

genel olarak algılanan hizmet kalitesi arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu; fiziksel 
tesis boyutuna göre ise istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılık olmadığı bulunmuştur. Farklılıkların 
hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için 
yapılan Tukey testi sonucunda; üyelik süresi 1 
yıldan az olanların, üyelik süresi 1-2 yıl arasında 
olanlara göre personel, program ve soyunma odası 
boyutunun kalitesini daha yüksek algıladıkları 
bulunmuştur. Antrenman tesisi boyutu ve genel 
olarak hizmet kalitesi algısını ise üyelik süresi 1 
yıldan az olanların, üyelik süresi 1-2 yıl arasında 
ile 3 yıl ve üzerinde olanlara göre daha yüksek 
algıladıkları bulunmuştur. 
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Tablo 6. Katılımcıların üyelik sürelerine göre algılanan hizmet kalitesinin ve boyutlarının 
karşılaştırılması (Anova).

1 yıldan az

(N=67)

1-2 yıl arası

(N=33)

3 yıl ve üzeri

(N=18)

Boyutlar Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss F p

Personel 4,34 0,67 3,78 0,74 4,13 1,10 5,71 0,00*

Program 3,86 0,71 3,47 0,81 3,48 0,90 3,52 0,03*

Soyunma Odası 2,98 1,10 2,27 0,75 1,63 0,64 16,40 0,00*

Fiziksel Tesis 3,98 0,70 3,88 0,70 3,76 1,13 0,66 0,51

Antrenman Tesisi 3,43 0,95 2,83 0,80 2,55 1,31 7,85 0,00*

Algılanan Hiz. Kal. 3,81 0,60 3,36 0,53 3,29 0,75 9,02 0,00*

*p<0,05

Tablo 7. Katılımcıların fitness merkezini haftalık kullanım sıklığına göre algılanan hizmet 
kalitesinin ve boyutlarının karşılaştırılması (Anova).

1-2 defa

(N=10)

3-4 defa

(N=82)

5 defa ve üzeri

(N=26)

Boyutlar Ort. Ss Ort. Ss Ort. Ss F p

Personel 3,60 0,75 4,18 0,87 4,28 0,46 2,886 0,06

Program 3,12 1,14 3,73 0,78 3,80 0,52 3,120   0,04*

Soyunma Odası 2,75 1,66 2,47 1,01 2,84 0,99 1,314 0,27

Fiziksel Tesis 3,80 1,02 3,82 0,79 4,29 0,48 3,968   0,02*

Antrenman Tesisi 2,93 1,42 3,03 1,04 3,52 0,71 2,468 0,08

Algılanan Hiz. Kal. 3,32 1,03 3,56 0,64 3,86 0,34 3,296   0,04*

*p<0,05

Tablo 7’de gösterildiği gibi, fitness merkezinin 
haftalık kullanım sıklığına göre algılanan hizmet 
kalitesi ve ilgili boyutların karşılaştırılması so-
nucunda; program, fiziksel tesis ve genel olarak 
algılanan hizmet kalitesinin istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Personel, 
soyunma odası ve antrenman tesisi bakımından 

ise istatistiksel açıdan anlamlı farklılık buluna-
mamıştır. Program, fiziksel tesis ve genel olarak 
algılanan hizmet kalitesinde bulunan anlamlı 
farklılıkların hangi gruplardan kaynaklandığını 
belirlemek için yapılan Tukey testi sonucunda; 
program boyutunda fitness merkezini haftada 
3-4 defa ve 5 defa ve üzerinde kullananların 
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haftada 1-2 defa kullananlara göre, fiziksel tesis 
boyutunda fitness merkezini 5 defa ve üzerinde 
kullananların 3-4 defa kullananlara göre, genel 
hizmet kalitesinde ise fitness merkezini 5 defa 
ve üzerinde kullananların, 1-2 defa ve 3-4 defa 
kullananlara göre kalite algılamalarının daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara 
dayanarak fitness merkezini kullanım sıklığının, 
katılımcıların algıladıkları hizmet kalitesini olumlu 
yönde etkilediği söylenebilir. 

6. TARTIŞMA

Araştırma bulguları incelendiğinde, algılanan 
hizmet kalitesine yönelik olarak en yüksek 
boyutların personel ve fiziksel tesis olduğu 
bulunmuştur. Benzer şekilde Katırcı ve Oyman 
(2011), Yerlisu Lapa ve Baştaç (2012) fitness 
merkezlerinde hizmet kalitesiyle ilgili yaptıkları 
çalışmada personel boyutunu en yüksek boyut 
olarak tespit etmişlerdir. Fitness merkezleri yö-
neticileri, algılanan hizmet kalitesi boyutlarının 
diğer boyutlarına göre personel ve fiziksel tesis 
boyutlarına daha fazla önem vermelidirler. Ayrıca 
araştırmada, Akgül, Sarol ve  Gürbüz (2009), Yıldız 
ve Tüfekçi (2010) ve Katırcı ve Oyman (2011) 
(temizlik boyutu; soyunma odaları, duş, lavabo ve 
tesisin temizliği), Yerlisu Lapa ve Baştaç (2012) 
da çalışmalarına benzer şekilde soyunma odası 
boyutunun hizmet kalitesinin en düşük seviyede 
olduğu ortaya konmaktadır. Fitness merkezlerinin 
bütününde ve özellikle de soyunma odasında 
temizlik, düzen ve kullanışlılığın müşteriler açı-
sından çok önemli olduğu buna rağmen fitness 
merkezi yöneticileri tarafından bu durumun iyi 
anlaşılamadığı görülmektedir. Bu doğrultuda bu 
sektörde faaliyet gösteren firmaların, iyi eğitimli 
ve müşterilerle etkili iletişim kurabilecek uzmanlar 

istihdam etmeye özen göstermeleri ve tesisi daha 
modern, kullanışlı hale getirmek için teknoloji ve 
tasarıma dayalı düzenlemeler yapmaları gerektiği 
söylenebilir. 

Araştırmanın diğer bulguları, müşterilerin cinsiyet, 
eğitim durumu, çalışma durumu, üyelik süresi 
ve kullanım sıklığı değişkenlerine göre hizmet 
kalitesi algılarının farklı olduğunu göstermek-
tedir. Kadınların hizmet kalitesi ve boyutlarına 
(program, soyunma odası ve antrenman tesisi) 
yönelik algılarının, erkeklere göre daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde, Yıldız ve 
Tüfekçi (2010)’ nin çalışmasında ise cinsiyete göre 
personel, program, fiziksel tesis, soyunma odası 
ve genel hizmet kalitesi açısından kadınlar lehine 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Yerlisu Lapa ve 
Baştaç (2012) ise sadece soyunma odası boyutunda 
kadınlar lehine anlamlı farklılık bulmuştur. Ancak, 
Katırcı ve Oyman (2011) ise, atmosfer (fiziksel 
tesis ve program) boyutunda erkeklerin olumlu 
algılarının daha yüksek olduğunu bulmuştur.

Araştırmada 20 yaş ve altındaki üyelerin 26-30 
yaş arasındaki kişilere göre program boyutunu, 
yine 20 yaş ve altındaki üyelerin 21-25 yaş ve 
26-30 yaş arasındaki kişilere göre soyunma odası 
boyutunun hizmet kalitesini daha yüksek algıla-
dıkları bulunmuştur. Katırcı ve Oyman (2011) 
da 19-24 yaşındaki kişilerin atmosfer (fiziksel 
tesis ve program) ve temizlik (soyunma odaları, 
duş, WC ve genel temizlik) boyutuna yönelik 
algılarını daha yüksek bulmuştur. Yıldız ve Tü-
fekçi (2010) ve Yerlisu Lapa ve Baştaç (2012)’ın 
çalışmasında ise yaşlara göre hizmet kalitesi açı-
sından istatistiksel bir farklılık bulunamamasına 
rağmen yaşı 30 ve altında olan üyelerin, daha 
büyük yaştaki üyelere göre hizmet kalitesinden 
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daha çok memnun oldukları rapor edilmiştir. 
Araştırmada,  Yerlisu Lapa ve Baştaç (2012)’ın 
çalışmasına benzer biçimde lise mezunlarının, 
üniversite mezunlarına göre personel boyutu 
dışındaki bütün boyutlarda hizmet kalitesi algısı 
daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin hizmet 
kalitesi ve boyutlarına (personel, soyunma odası, 
antrenman tesisi) yönelik algılarının, çalışanlara 
göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Haftalık 
kullanım süresine göre, program boyutunda fitness 
merkezini haftada 3-4 defa ve 5 defa ve üzerinde 
kullananların haftada 1-2 defa kullananlara göre, 
fiziksel tesis boyutunda fitness merkezini 5 defa 
ve üzerinde kullananların 3-4 defa kullananlara 
göre, genel hizmet kalitesinde ise fitness merkezini 
5 defa ve üzerinde kullananların, 1-2 defa ve 3-4 
defa kullananlara göre kalite algılamalarının daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Üyelik süresi 1 yıldan az olanların, üyelik süresi 
1-2 yıl arasında olanlara göre personel, program ve 
soyunma odası boyutunun kalitesini daha yüksek 
algıladıkları bulunmuştur. Antrenman tesisi boyutu 
ve genel olarak hizmet kalitesi algısında ise üyelik 
süresi 1 yıldan az olanların, üyelik süresi 1-2 yıl 
arasında ile 3 yıl ve üzerinde olanlara göre daha 
yüksek algıladıkları bulunmuştur.  Üyelik süresi 
ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki ilişkiyi 
açıklayabilmek için lojistik regresyon analizi 
yapılmış ve üyelik süresi 1 yıldan az olanların, 
üyelik süresi 3 yıl ve üzerinde olanlara göre hiz-
met kalitesi algısının 4,3 kat (%95 GA 1,2-15,0, 
p=0,023) arttığı, ancak yaşa ve cinsiyete göre 
düzeltme yapılınca bu ilişkinin saptanamadığı bu-
lunmuştur. Dolayısıyla yaş ve cinsiyetin karıştırıcı 
faktörler olduğu düşünülmektedir. Ayrıca vücut 
kitle indeksindeki (VKİ) değişimlerin de üyelik 
süresi ve algılanan hizmet kalitesi arasındaki ilişki 

de rol oynayabileceği düşünülmektedir. Yıldız 
ve Tüfekçi (2010)’ nin çalışmasında ise üyelik 
süresine göre hizmet kalitesi açısından farklılık 
bulunamamıştır. Bu araştırmanın bulgularını 
destekler biçimde Katırcı ve Oyman (2011), 0-6 
ay üye olan kişilerin, temizlik (soyunma odaları, 
duş, WC ve genel temizlik) boyutuna yönelik 
hizmet kalitesi algılarının daha yüksek olduğunu 
bulmuştur. 

Spor hizmetlerinde hizmet kalitesi algısının art-
ması, müşteri tatminini arttırmaktadır (Katırcı 
ve Oyman, 2011; Theodorakis, Kambitsis, Laios 
ve Koustelios, 2011) ve artan müşteri tatmini de 
müşteri sadakatini  arttırmaktadır (Bodet,2008; 
Ferrand, Robinson ve Florence, 2010; Murray 
ve Howat, 2002; 

Y. Yıldız, 2012). Ancak bu çalışmada ve benzer 
biçimde Katırcı ve Oyman (2011)’ın çalışmasında 
üyelik süresi az olanların hizmet kalitesi algıları 
daha yüksek bulunmuştur. Üyelik süresinin 
artması, belki de fitness merkezleri müşterileri 
için personele, programlara, fiziksel tesise ve 
soyunma odalarına yönelik farklılık ve yenilik 
beklentilerinin azalmasına yol açmaktadır. Bu 
durumun oluşması, fitness merkezi yöneticilerinin 
yenilikçi çalışmalar (dinlenme, eğlenme, rekreatif 
etkinlikler) ve somut farklılıklar göstermiyor olma-
sından kaynaklanabilir. Bu araştırmaya konu olan 
fitness merkezinin de yaklaşık on yıldır faaliyette 
olması ve kurulduğundan beri belirgin değişiklikler 
yapılmamış olması da bu duruma neden olabilir. 
Yani uzun süredir alınan ve standartları az çok 
belli olan bir hizmetin artık kanıksanmış olduğu 
ve bu yüzden hizmetin monotonlaştığı düşünüle-
bilir. Ayrıca, müşteriler, her ne kadar genel olarak 
hizmet kalitesi algıları azalsa da fitness merkezinin 
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personel, fiyat, ulaşım, otopark ya da herhangi bir 
özelliğini daha çok önemsemiş olabilirler. Örneğin 
otoparkı olmayan bir fitness merkezi daha kali-
teli bir hizmet verse de, daha düşük kaliteli ama 
otoparkı olan bir fitness merkezi tercih edilebilir. 
Benzer biçimde müşteriler için, üyelik ücretleri 
de kalite algısının azalmasına rağmen fitness 
merkezine üye olmanın devam etmesine neden 
olabilir. İleride yapılacak çalışmalarda, üyelik 
süresinin, üyelerin fitness merkezi yönetimine 
yönelik düşünceleri ve özellikle fiyat ile vücut 
kitle indeksindeki değişimler (VKİ) arasındaki 
ilişkinin araştırılması bu konunun anlaşılması-
na katkı sağlayabilir. Bu araştırma, kesitsel bir 
araştırma olarak tasarlandığı için üyelik süresine 
bağlı olarak hizmet kalitesi algısındaki değişim 
ölçülmemiş, sadece üyelik süresine bağlı olarak 
hizmet kalitesindeki farklılıklar belirlenmiştir. 
Yapılacak olan araştırmalarda, özellikle uzamsal 
(longitudinal) bir yöntem seçilmesi, yani aynı 
üyelerin belirli bir zaman içindeki hizmet kali-
tesi algılarının değişip değişmediği ve ne ölçüde 
değiştiğinin ölçülmesi konuyla ilgili daha net ve 
derinlemesine bilgi sağlayabilir.

Bu araştırmanın bulgularının, fitness merkezlerinin 
pazar bölümlendirme ve hedef kitle belirleme uy-
gulamaları için fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
Üyelerin, azalan hizmet kalitesi algısını, müşte-
rilerin ilgisini çekecek ve beklentilerini karşıla-
yacak inovatif pazarlama etkinlikleri geliştirmek 
ve sürdürmek yoluyla yeniden arttırma çabaları, 
fitness merkezlerinin müşterilerini elde tutmasını 
ve rekabet üstünlüğü kazanmasını sağlayacaktır. 
Fitness merkezine gelen üyelerin, tesisteki mevcut 
sportif etkinliklerin yanında, dinlenme, eğlenme ve 
rekreatif etkinlikler de planlayarak üyelerin tesiste 
daha çok vakit geçirmelerini sağlamanın hizmet 

kalitesi algısının arttırılmasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.
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DR. Duygu SÖKEZOĞLU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ekrem ALBAYRAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Elnur Hasan MİKAİL KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Emel Funda TÜRKMEN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Emine DEMİRAY ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

DR. Emre YANIKKEREM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdinç ALTAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Ergun YOLCU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Erol SOLMAZ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Esin KUMLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Evrim ÖNEM ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma ÇELİK KARAPINAR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma TEZEL ŞAHİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Feryal ÇUBUKÇU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Filiz ERBAY MEVLANA UNIVERSITY

DR. Filiz GÖLPEK GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülden ERTUĞRUL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Gökhan BOLAT ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Gökhan DELİCEOĞLU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Habib YILDIZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Hacı Ömer KARPUZ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan CAVLAK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan KOLAYIŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil KALABALIK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil TEKİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim BAHAR POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

DR. Haluk ÖZSARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Hanifi ASLAN GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Harun ÖĞMÜŞ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan ABDİOĞLU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan BAKTIR ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Hatice ANIL DEĞERMEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Hatice YALÇIN KAMANANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

DR. Havva YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Hülya GÜLAY PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüseyin AKTAŞ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Işık BAYRAKTAR GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

DR. Kadim ÖZTÜRK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Kerim TÜRKMEN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
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DR. Kurtuluş Yılmaz GENÇ GİRESUN UNIVERSITY

DR. Kürsad GÜLBEYAZ DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşad SERTBAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşad ZORLU AHİEVRAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Levent BAYRAKTAR ATAKENT VETERINARY MEDICINE

DR. Lütfiye OKTAR İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Macide ŞOĞUR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahmut HIZIROĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ANIK BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet BULUT GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Hayrullah AKYILDIZ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Metin HÜLAGÜ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet İNBAŞI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YORULMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖCAL ÖZBİLGİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZDEMİR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Melike Lale GÜLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Menderes KABADAYI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mesut İDRİZ GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin AYCIL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin AYCIL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin SAYIN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin YILMAZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa ARGUNŞAH ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa ÇOLAK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KESKİN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa UĞURLU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa ÖNER UZUN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa ŞANAL ERCİYES UNİNVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE HERKEZ İÇİN SPOR FEDERASYONU

DR. Mümtaz SARIÇİÇEK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Naim DENİZ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nalan TÜRKMEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Natık RZAZADE AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Necdet AYSAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nejla GÜNAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Neylan ZİYALAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilah YETKİN İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilay KARAKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Nur DİLBAZ ALACAHAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuray EKŞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurgül ÖZDEMİR ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
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DR. Nurhan TEKEREK ULUDAĞ UNIVERSITY

DR. Nusret RAMAZANOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Okan TUNA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman KABAKÇILI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR. Osman TİTREK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman YILDIZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Osman İMAMOĞLU ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Pelin AVŞAR DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan ERDEM SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan GÖKBUNAR CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

ÖĞR.GÖRV. Ranamarcella ÖZENÇ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Recai COŞKUN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep KAYMAKCAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep TARI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sacit ADALI TURGUT ÖZEL ÜNİVERSİTESİ

DR. Salih Zeki İMAMOĞLU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR. Salih ÖZTÜRK GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Sami MENGÜTAY HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Selahattin KARABINAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selami GÜNEY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Selami GÜNEY ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Semih YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Semih YILMAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap MUNGAN AY MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar AYAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar ERDURMAZ GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar TOK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Servet YAŞAR AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Seviç KÖSE CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç GÜNEL HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel ARSLAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel KARGIN CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Sinan BOZKURT MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sinem TUNA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner ESMER DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat CANOĞLU MARMARA UNIVERSITY

DR. Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DR. Suzan Suzi TOKATLI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman DEMİRCİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman ÖZDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Süphan NASIR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Süreyya SAKINÇ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Tarkan KAÇMAZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ



135

DR. Tunç ÖZBEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Turgay BİÇER MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Türkay BULUT HALİÇ ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur TÜRKMEN AYFON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ufuk ALPKAYA MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Vahit CELAL AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

DR. Vedat BAL GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Veysel KÜÇÜK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL ON DOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz YILDIZ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar TATAR MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim ÇAM CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim EROL CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yener ÖZEN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Yeşim Bektaş ÇETİNKAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. İlhami YÜCEL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İlknur TÜTÜNCÜ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas YAZAR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. İrfan GÜLMEZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İrfan GÜNSEL YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmail AYDOĞAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmail GÜLEÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. İsmet EMRE BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf MİRİŞLİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yılmaz KARADENİZ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Zahit SERARSLAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeki KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep Çiğdem UYSAL ÜREY ÇANKAYA UNIVERSTY

DR. Özay ÖZPENÇE PAMUKKALE UNIVERSITY

DR. Özbay GÜVEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür AY AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Özgür Kasım AYDEMİR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem GÖRÜMLÜ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şaban KAYIHAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şahika KARACA ERCİYES UNİNVERSİTESİ

DR. Şakir BATMAZ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem ARIKBOĞA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şerif Ali BOZKAPLAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Şükran Güzin ILICAK AYDINALP KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ

DR. A. Gamze Yücel IŞILDAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. A.Evren ERGİNAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Adem ÇABUK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet AKIN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet AKŞİT NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
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DR. Ahmet ERGÜLEN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet İMANÇER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet İNAM ODTÜ

DR. Ahmet Burçin YERELİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Ercan GEGEZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Faruk AYSAN BOĞAZİÇİÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet Faruk DOĞAN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ahmet GÜNAY BALIKESİRÜNİVERSİTESİ

DR. Alev FATOŞ FARSA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Alev Fatoş PARSA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali HALICI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali Osman UYSAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Ali PULAT UŞAK ÜNİVERSİTESİ

DR. Alptekin YAVAŞ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Arif TUNÇEZ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

DR. Aslı ERİM ÖZDOĞAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Atik KULAKLI BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayda ÇELEBİOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayfer BUDAK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayfer TANRIVERDİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayhan AYTAÇ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayhan ÖZŞAHİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Aykut LENGER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Aykut GÜL OSMANİYE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayla ALTINTEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Aylin NAZLI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayse Sezen BAYOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Aytekin ALBUZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayten AKATAY ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe ÇAYLAK TÜRKER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe OKANLI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe Meral TÖREYİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşe MURATHAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen HİÇ GENÇER BOSTON ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen KORUKOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen TEMEL EĞİNLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen TOKOL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Ayşen Altun ADA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Banu KEMALOĞLU ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Barış KARAELMA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Barış KAYA ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin AYDINTAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belgin GÖKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belma FIRLAR EGE ÜNİVERSİTESİ
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DR. Besim AKIN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Beyhan ÖZTÜRK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Bilgehan GÜVEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Birol DOĞAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burcu ARACIOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burhanettin FARİZOĞLU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Bülent GÜLÇUBUK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit AYDEMİR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit GÜNGÖR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cemal ZEHİR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR. Cengiz AKBULAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Cengiz ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Cevat BİLGİN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cumhur ASLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Çağlan Karasu BENLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin BEKTAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Çiller HATİPOĞLU ODTÜ

DR. Dilek DEMİRHAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Doğan BIÇKI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Durmuş Ali BAL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül ÇETİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül GÜREL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Eda PURUTÇUOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Efsun Ezel ESATOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ela Ayşe KÖKSAL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Elçin MACAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Elif ÇEKİCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Elif ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR Emine ÖZMETE ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal EKİCİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal ZORBA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdemir GÜNDOĞMUŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdinç KARADENİZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdoğan GÜNEŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erhan IŞIKLAR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ertuğrul GELEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Esin ÖZKAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Esma Görkem KAYAALP ERSOY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Eva ŞARLAK IŞIK ÜNİVERSİTESİ

DR. Faruk KARACA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatih KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatma Ali SİNANOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ
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DR. Fatma PAKDİL BAŞKEN ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatoş GERMİRLİ BABUNA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fehmi TUNCEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Feriha YILDIRIM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Figen GÜRSOY ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fikret GÜLAÇTI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Filiz GİRAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Fusun TOPSÜMER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gaye ÖZDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gögçe UYSAL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Görkem MERGEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülcan ERAKTAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Güldeniz EKMEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülsen KIRLA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten BULDUKER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten HERGÜNER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülşen ERYILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Güran YAHYAOĞLU ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Gürbüz GÖKÇEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Hacer ÖZGEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hadiye ÖZER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan SARIBAŞ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan YILDIRIM MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil TANIL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil FİDAN ANKARAÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim SAĞLAM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim TANÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hamdi GÜLEÇ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Hanifi KURT EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Harun ÜRER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan TATLI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan İlhan TUTALAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Havva ÖZKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hidaye Aydan SİLKÜ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hilmi SÜNGÜ BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hülya İz BÖLÜKOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüseyin AĞIR KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüsnü ERKAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Işıl AKGÜL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim BUDAK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas KARABIYIK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas SÖZEN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. İnci KAYHAN KUZGUN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
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DR. İnci Kuyulu ERSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. İsa ÇELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Kağan ÖĞÜT BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Kazım GÜNER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Kerime ÜSTÜNOVA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşat YILMAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale GÜREMEN AMASYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale ORTA OKAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Lokman Hakan TECER BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahir GÜMÜŞ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahmut AKBOLAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet KAYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet METE DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZBAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TANYAŞ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YÜCE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Ali HAMATOĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Barış HORZUM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Devrim TOPSES ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TOP HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem GÜRÜNLÜ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem DOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem Kutlu GÜRSEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem YILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meneviş Uzbay PİRİLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Merih Tekin BENDER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mesut TEKSAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin SABAN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin UYAR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin YAMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mevhibe ALBAYRAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mine SARAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mirza TOKPUNAR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Fatih KESLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Hanefi PALABIYIK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat AYDOĞDU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ERCAN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat KUL BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat NİŞANCI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Musa BİLGİZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa AKSOY ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Mustafa BAYRAKÇI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KAYA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KOÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG FEDERASYONU

DR. Muzaffer ERCAN YILMAZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Müjde KER DİNÇER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mümin KARABULUT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Münevver YALÇINKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ÖZTÜRK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ŞAKRAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. N.Oğuzhan ALTAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nalan AKDOĞAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nazan GÜNAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nergiz ÖZKURAL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin ADA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nevin YILDIRIM KOYUNCU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezahat GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezihe ŞENTÜRK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Neşet AYDIN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nihal ARIOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TOKER KILINÇ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TUTAL CHEVİRON GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilüfer DALKILIÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nimet ÖNÜR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Niyazi KURNAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuray ALTUĞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan KALAYCI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan SARAÇOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurettin ARSLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurettin BİROL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuri BİLGİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Oğuz BAL GEBZE MESLEK YÜKSEK OKULU İKTİSAT BÖLÜMÜ

DR. Oğuz ÇETİN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer TURAN ODTÜ

DR. Ömer İSKENDEROĞLU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer Faruk ÇETİN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR Ömer Rıfkı ÖNDER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan SEZER ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Paşa YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Pınar TINAZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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DR. Rahmi YAĞBASAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan ABACI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan AKSOY ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan GÜNGÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Rasim KALE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep BOZTEMUR ODTÜ

DR. Recep ÖZKAN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Remzi ALTUNIŞIK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Rezzan TATLIDİL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhettin YAZOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhet GENÇ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sadık KILIÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Safiye AKDENİZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sahavet GURDAL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sayın DALKIRAN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Sebahat ERDOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Seda ŞENGÜL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selahattin GÜRİŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk BİLGİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk KENDİRLİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk YALÇIN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk ÖZTEK MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Selman CAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver YILDIZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema BUZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema Altun YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Semiyha DOLAŞIR TUNCER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Semra DAŞÇI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap ALTUNTAŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap ÇABUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap SÖKMEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar PİRTİNİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan BENK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan EKİZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevim BUDAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÖZER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÜRETEN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel SÖNMEZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Siret HÜRSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Solmaz ZELYUT EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner AKKOÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner YAĞLI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Suat UĞUR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ
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DR. Sudi APAK BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Süleyman ÖVEZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ş.Emet GÜREL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şafak Ertan ÇOMAKLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şahamet BÜLBÜL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem BURNAZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem TOPLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şehnaz ERTEM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Şengül HABLEMİTOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeref ULUOCAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Şinasi SÖNMEZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Şule YÜKSEL YİĞİTER ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tamer BUDAK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tevhit AYENGİN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Timur Han GÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuğçe TUNA MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuncay AYAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Turhan KORKMAZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tülin SÖYLEMEZOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur BATI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ülkü GÜNEY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ümit GÜNER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ünal BİLİR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Valide PAŞEYEVA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Vasif NABİYEV KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli DUYAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli Özer ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Volkan ÖNGEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup HACI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin KÖSE ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin YAVUZER NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin İNCEOĞLU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz SOYKAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar ÖZBAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR Yener ATASEVEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf ÇELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf GÜMÜŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yücel BAŞEĞİT ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer AKBAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer ÖNLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeki PARLAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zekiye UYSAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeliha KAYAALTI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep ZAFER ANKARA ÜNİVERSİTESİ
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