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Öz
Küreselleşen dünyada turistler farklılık arayışına girerek destinasyonların mutfak kültürüne de
ilgi göstermeye başlamışlardır. Gastronomi turizmi denildiğinde akla ilk gelen kentlerin başında
olan Gaziantep ili, coğrafi olarak tarihi ticaret yollarında bulunması ve aynı zamanda birçok
medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı mutfağı oldukça zengin ve lezzet yelpazesi geniştir.
Yöresel ürünlerinde birçok kültürün izlerini taşımaktadır. Bu çalışmada Gaziantep’i ziyaret eden
kişilerin gittikleri restoranlarda tercih ettikleri ürünlerin neler olduğu hakkında bilgi edinilmesi
amaçlanmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği tercih edilmiş ve hazırlanan formda açık uçlu sorulara yer
verilmiştir. Araştırma 9-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Gaziantep ilinde Turizm İşletme
Belgeli 9 lokantanın yöneticisiyle, araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak
yapılmıştır. Araştırma kapsamında; Gaziantep'e özgü yiyecekler arasında en fazla etli yemeklerin
ve tatlıların tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, lahmacun, kara kavurma ve patlıcan
kebabı, lebeniye çorbası, Antep peynir böreği ile tarhınla peynir böreği, muhammara ve haydari
de en fazla talep gören yöresel yiyecekler arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Yiyecek İçecek İşletmeleri, Gastronomi, Yöresel Mutfak, Gaziantep.
Makale Gönderme Tarihi: 13.10.2021
Makale Kabul Tarihi: 02.01.2022

Önerilen Atıf:
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Abstract
In the globalizing world, tourists have started to show interest in the culinary culture of
destinations by seeking difference. Gaziantep province, which is one of the first cities that come
to mind when gastronomic tourism is mentioned, is geographically located on historical trade
routes and also hosts many civilizations, so its cuisine is quite rich and its flavor range is wide. It
carries the traces of many cultures in its local products. In this study, it is aimed to obtain
information about the products that people who visit Gaziantep prefer in the restaurants they go
to. As a data collection method, semi-structured interview technique, one of the qualitative
research methods, was preferred and open-ended questions were included in the prepared form.
The research was conducted by the researcher using face-to-face interview technique with the
managers of 9 restaurants with Tourism Operation Certificate in Gaziantep between 9-15 July
2019. In the scope of the research; It has been concluded that meat dishes and desserts are mostly
preferred among Gaziantep foods. In addition, lahmacun, black roast and eggplant kebab,
lebeniye soup, Antep cheese pastry and cheese pastry with tarragon, muhammara and haydari
are among the most demanded local foods.
Keywords: Food and Beverage Businesses, Gastronomy, Local Cuisine, Gaziantep.
Received: 13.10.2021
Accepted: 02.01.2022
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Esra DEMİRCİOĞLU ve Neşe KAFA

GİRİŞ
Günümüzde turistlerin seyahat davranışlarında değişikliklerin yaşanması ile birlikte yerel
mutfakların da önemi artmaya başlamıştır. Turistlerin talepleri sadece konaklamadaki konfora
yönelik değildir (Güneş vd., 2008: 3). Ayrıca turistler doğa ile baş başa olmayı, bölgenin
kültürünü yansıtan yemekler tüketmeyi ve kültürel dokuyu yansıtan el işi ürünlerini satın almak
istemektedirler (Durlu-Özkaya vd., 2013: 14). Bir bölgenin kültürünü, geçmişini, toplumu,
ekonomik düzeyini oluşturan gıdalar, yerel hayattan kopmayan bir olgudur (López- Guzmán
and Sánchez- Cañizares, 2011: 64). Somut olmayan kültür mirasının aktarımı olan yerel
mutfaklar, tüketim aracılığıyla ziyaretçilere kültürel bir deneyim sağlamaktadır (Okumuş vd.
2007: 254). Bu bağlamda son yıllarda turistler, ziyaret ettikleri destinasyon alanlarının mutfağını
tanımak ve yemeklerini tatmak istemektedirler (Zağralı ve Akbaba, 2015: 6633).
“Bir milletin dünya görüşünü ve kimlik bilgilerini incelemede, maddi kültürde önemli bir yere
sahip olan mutfak kültürü önemli bir kaynaktır. Yöreye özgü kültürel değerler; yerel halkın
günlük yaşam biçimi, yöresel yemek kültürü, yöresel kıyafetler, gelenekler, el sanatları vb.
hakkında bilgi edinme, yöre halkıyla iletişim, bölgenin flora ve faunası, özel ekosistemler, doğal
yaşam ve bunların korunması da dahil olmak üzere birçok konuda daha sorumlu bir seyahat
deneyimi kazanmaya yöneliktir” (Güneş vd., 2008: 3). Bir bölgeye has mutfak kültürünü
oluşturan etmenleri Şengül ve Genç (2016), bilgi, tarihi derinlik, yemek yeme alışkanlıkları ve
geleneklerin önemli olduğunu ifade etmektedirler. Literatürde yöresel mutfaklarla ilgili farklı
tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlarda yöresel mutfak kültürel unsur, ekonomik gelişim, somut
olmayan miras, turistik deneyim, sosyal ve kültürel bir sermaye, kullanılan teknikler açısından
ele alınmıştır (İnanç ve Çiftçi, 2002; Okumuş vd., 2007; Erdek, 2011; Aslan vd., 2014; Şengül ve
Türkay, 2015; Zağralı ve Akbaba, 2015; Büyükşalvarcı vd., 2016).
Aslan vd. (2014), yerel mutfaklar hakkındaki görüşlerini, “bir toplumun kültürü hakkında bilgi
edinebilmek için ve aynı zamanda bölge kültürüne dahil olabilmek için yerel mutfaklar önemli
birer araçlardır” şeklinde ifade etmişlerdir. Benzer şekilde İnanç ve Çiftçi (2002)’ ye göre yöresel
mutfak, “insanların acıkması ve açlığını gidermek için yemek yemesi genel bir biyokimyasal olay
iken, bu açlığını ne şekilde ne zaman ve hangi yemeği seçerek gidereceği sebebiyle kültürel bir
olgudur” (Erdek, 2011: 73).
Yiyecek ve içecek deneyiminin temel taşı olan yöresel mutfak kavramı “özel bir yöreye ait olan,
o yörenin kültüründen izler taşıyan, bölgeye özgü ürünler ve adetlerin birleşimiyle ortaya çıkan,
yöre pişirme tekniklerinin kullanılması ile yapılan, dini ya da milli sebeplerle de oluşabilen, yöre
insanları tarafından ayrıcalıklı tutulan yemeklerin ve içeceklerin bütünü” şeklinde ifade
edilmektedir (Şengül ve Genç, 2016: 82). Büyükşalvarcı vd. (2016), yöresel yemekleri, “bir yerde
yetiştirilen ürünlerin, bölgeye özgü pişirilme tekniği kullanılması, yenilmesi ve sunumu ile bir
araya getirilen yöreye has yiyeceklerin gelenekselleştirilmesi” şeklinde tanımlamışlardır. Buna
göre yöresel yiyecekler, ait oldukları yörenin kültürel izlerinden meydana gelir.
Yemek kültürü, bölgeden bölgeye değişiklik göstermekte ve turistlerin ilgisini destinasyon
alanına çekmektedir (Cömert ve Durlu Özkaya, 2014: 63). Dolayısıyla yöresel mutfağın
Türkiye’nin birçok tatil bölgesine değer kazandırma ihtimali yükselir (Şengül ve Türkay, 2015:
599). Bu bağlamda Gaziantep ili ise, coğrafi olarak tarihi ticaret yollarında bulunması ve aynı
zamanda birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı mutfağı oldukça zengin ve lezzet
yelpazesi geniştir.

3

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1): 1-10.

LİTERATÜR
Son zamanlarda yöreye özgü üretim, tüketim, sunum ve tat farklarına olan talep artmıştır. Bu
artıştan dolayı yöresel yiyeceklere yönelik araştırmalar da artış göstermiştir (Ayaz ve Türkmen,
2018: 1). Bu çalışmalarda yöresel mutfağın tekrar ziyaret niyeti, seyahat motivasyonu,
memnuniyet, ekonomik kalkınma ve seyahat deneyimi üzerindeki etkileri ele alınmıştır
(Remmington ve Yüksel, 1998; Kivela ve Crotts, 2006; Sims, 2009; Hacıoğlu vd., 2009; Zağralı ve
Akbaba, 2015). Güneş vd., (2008)’ne göre kültürel mirasın parçası olan yöresel yemeğin,
destinasyon alanını özgünleştirmede ve aynı zamanda bölgeyi çekicilik unsuru haline getirmede
payının büyük olduğu görüşündedirler (Aslan vd., 2014: 4). Okumuş vd., (2007)’ne göre ise, yerel
mutfaklar için destinasyonların somut olmayan kültürel mirasın yansıması görüşündedir ve
turistler bölgede yiyecekleri tadarak özgün bir kültürel deneyim kazanabilirler (Zağralı ve
Akbaba, 2015: 6633). Akdağ ve Üzülmez (2017)’ in çalışmalarına göre de turistlerin eşsiz bir
deneyim yaşamalarında yerel yiyeceklerin etkili olduğu belirtilmektedir. Hacıoğlu vd., (2009)’nin
çalışmasında ise yöresel yemeklerin ziyaretçiler için önemli bir çekim unsuru olduğu
belirtilmiştir. Benzer şekilde Zağralı ve Akbaba (2015)’nın çalışmalarında da katılımcıların
destinasyonu tercih etme nedenleri arasında “yöresel yemeklerin” oldukça önemli olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Turistik bir bölgenin zengin bir mutfak kültürüne sahip olması, ziyaretçilerin bölgeyi tekrar
ziyaret etmelerinde önemli bir etkendir (Zağralı ve Akbaba 2015: 6634). Remmington ve Yüksel
(1998) ise çalışmalarında yerel yiyeceklerin destinasyon memnuniyetinde ve tekrar ziyaretlerinde
önemli olduğunu belirtmişlerdir. Sims (2009)’in çalışmasında ise ziyaretçilerin seyahat
motivasyonları arasında yerel yiyeceklerin yer aldığı sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda
yabancı literatürde de yapılmış olan çalışmada da yerel yiyeceklerin bir destinasyonu tercih
etmelerinde etkili olduğu ifade edilmektedir (Kivela ve Crotts, 2006). Bunun yanı sıra yerli ve
yabancı literatürde yapılan çoğu çalışmada yerel yiyeceklerin ekonomik kalkınma içinde önemli
bir yerinin olduğu belirtilmektedir (Boys vd., 2016; Carson vd., 2016; McFadden vd., 2016; Akdağ
ve Üzülmez, 2017; Bauman ve McFadden, 2017; Kargiglioğlu ve Kabacık, 2017; Watson vd., 2017).
Bu çalışmalarda yerel yiyeceklerin ekonomik kalkınma, rekabet avantajı sağlanması ve marka
olunmasında (Kargiglioğlu ve Kabacık, 2017) ve bir destinasyonun sosyo-kültürel, ekonomik ve
çevresel anlamda kalkınmasında oldukça önemli (Akdağ ve Üzülmez, 2017) olduğuna vurgu
yapılmaktadır.
Yerli literatürde yapılan çeşitli çalışmalarda farklı bölgelerin yöresel yemekleri hakkında
araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalarda ele alınan bölgeler arasında Türk mutfağı (Remmington
ve Yüksel, 1998), Sakarya (Baran ve Batman, 2013), Nevşehir (Aslan vd., 2014), Ayder bölgesi
(Çokişler ve Türker, 2015), Bozcaada (Aydoğdu vd., 2016), Datça (Keskin, 2016), Mudurnu
(Şengül ve Türkay (2016), Kastamonu (Sormaz, 2017), Şırnak (Çelik vd., 2020), Eskişehir (Dündar
Arıkan vd., 2020), Edirne (Ergan vd., 2020), Konya (Esen ve Seçim, 2020), Tokat (Kendir ve Arslan,
2020), Kastamonu (Çam ve Çılgınoğlu, 2021), Gaziantep (Erdoğan ve Özkanlı, 2021), Şarköy
(Kızıldemir ve Şimşek, 2021) ve Buldan (Yanbollu Yıldırım, 2021) yer almaktadır. Literatürdeki
çalışmalarda yerel mutfakları genellikle yerli turistlerin tercih ettikleri belirtilmiştir (Baran ve
Batman, 2013; Aydoğdu vd., 2016; Keskin, 2016; Şengül ve Türkay, 2016; Sormaz, 2017; Çelik vd.,
2020; Yanbollu Yıldırım, 2021). Ancak bunun aksine Çokişler ve Türker (2015)’in Ayder bölgesi
ile ilgili yaptıkları çalışmada bölgeye gelen turistlerin yöresel tatlara fazla ilgi göstermedikleri
belirlenmiştir. Literatürde restoran işletmeleri müşterilerinin tercih ettikleri ürünler ile ilgili de
çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalara göre Nevşehir’i ziyaret edenler (peynirli, kıymalı
gibi bölgeye özgü çeşitler), yaprak sarma, evelek pilavı, bulgur pilavı ve kuru fasulye, haside ve
dolaz, katmer, kaşık dökmesi ve sini baklavası (Aslan vd., 2014), Ayder bölgesini ziyaret edenler
genellikle muhlama, alabalık, lahana çorbası, laz böreği ve mısır ekmeği (Çokişler ve Türker,
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2015), Türkiye’ye gelen ziyaretçiler daha çok kebap, döner, patlıcan ve baklava (Eren, 2016),
Eskişehir’deki otel işletmelerinin müşterileri çoğunlukla kırmızı etli ızgara, kebap, kavurma vb.
(Dündar Arıkan vd., 2020), Edirne’yi ziyaret edenler tava ciğer, kavala kurabiyesi, badem ezmesi,
beyaz peynir ve köfteyi (Ergan vd., 2020), Tokat’ı ziyaret edenler daha çok Tokat kebabı, bat, bağ
yaprağı, Zile ekmezi ve Zile kömesi (Kendir ve Arslan, 2020), Kastamonu’yu ziyaret edenler
tarhana çorbası, ecevit çorbası, pastırmalı ekmek, etli ekmek, kuyu kebabı, cırık tatlısı, kaşık
helvası, eğşili pilav, simit tiridini (Çam ve Çılgınoğlu, 2021) tercih etmektedirler.
Erdoğan ve Özkanlı (2021)’nın çalışmalarına göre Gaziantep yemekleri ile ilgili sosyal medyada
tüketici yorumlarında 75 yemek isminin yer aldığı görülmüştür. Yazgan Serinkaya (2017)
Gaziantep mutfak kültürüne ait 475 çeşide yakın yöresel yemeğin bulunduğunu ve daha çok ete
dayalı bir yemek kültürüne sahip olduğunu belirtmektedirler. Gaziantep mutfağında öne çıkan
ürünler; sebzeli etli yemekler (kabaklama, doğrama, kabak oturtması, soğan aşı, sarımsak aşı,
türlü, Kilis kebabı, marul aşı); meyveli yemekler (elma tavası, erik tavası, çağla aşı, incir aşı, ayvalı
ekşilik, taraklık); pilavlar (şehriyeli, domatesli, mercimekli, loğlazlı, nohutlu, tavuklu, Özbek,
buhara, etli); çorbalar (öz, alaca, maş, börek, tarhana, mercimek, tavuklu, yoğurtlu, şirinli);
kebaplar (kuşbaşı, kıyma, sebzeli, altı ezmeli, simit, patlıcan soğan, sarımsak, keme, yenidünya,
ayva, elma, ciğer, böbrek, dalak, yürek); börekler (peynir böreği, zeytinli, pirinçli, topaçlı, puf,
bişi); tatlılar (baklava, Antep peynirli irmik helva, bastık, zerdeli sütlaç, -un ve nişe helvası, aşure,
kuymak, bastık kavurma, kadayıf şeklindedir (Yazgan Serinkaya, 2017: 30). Erdoğan ve Özkanlı
(2021)’nın yöresel ürünlerin sosyal medyada tüketici yorumlarını inceledikleri çalışmada
Gaziantep yemekleri ile ilgili en fazla Beyran, kebap, küşleme, et, Alinazik, lahmacun, katmer ve
baklava ifadelerine yer verildiği belirlenmiştir. Ayrıca aynı çalışmaya göre sosyal medyada
tüketici yorumlarında Gaziantep yemekleri ile ilgili en fazla Beyran, kebap, küşleme, et, Alinazik,
lahmacun, katmer ve baklava ifadelerine yer verildiği belirlenmiştir.

YÖNTEM
Çalışmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış
görüşme tekniği tercih edilmiştir. Araştırma sorularından yola çıkarak hazırlanan formda açık
uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırma 9-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Gaziantep ilinde
turizm işletme belgeli 9 lokantada üst düzey yöneticilerle, araştırmacı tarafından yüz yüze
görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Gaziantep’in evren ve örneklem olarak seçilmesinde
yörenin kendine has yemekleriyle ün kazanmış olması, mutfağının çekicilik unsuru olarak
kullanılması önemli rol oynamıştır. Bölgedeki işletmelerin yöresel yemekleri menülerine dâhil
edip edilmemesi merak unsuru oluşturmuştur. Yöneticilere Gaziantep yöresine ait yemeklerin
mönülerde bulunma düzeyi ve bu yemeklerin müşteriler tarafından tercih edilme sıklığını
öğrenmek amacıyla sorular yöneltilmiştir.

BULGULAR
Araştırmaya katılan işletme yöneticileri, işletmenin hizmet yıllarının 5-26 yıl arasında değiştiğini
belirtmişlerdir. İşletme yöneticilerinden 5’inin (%56) hizmet yılları 10 yıldan azdır. Araştırmaya
katılanlardan 6 kişi mutfak şefi, 3 kişi ise işletme sahipleridir. Gaziantep’e özgü yemekleri tercih
eden müşteri kitlelerinin ise, genellikle şehir dışından gelenler ve yabancı turistler (%67) olduğu
belirtilmiştir. Yöresel yemeklerin fiyatlandırma politikalarına yönelik olarak ise katılımcılar
genellikle mevsimsel koşullara göre (%22), tedarik fiyatına göre (%67) ve işçiliğe (%11) göre
dikkate aldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca bu konuda her işletmenin ayrı bir uygulaması olduğu
ortaya konulmaktadır.
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Tablo 1. Gaziantep Yöresindeki İşletmelerde Müşterilerin Tercih Ettiği Yöresel Çorbalar
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Közlenmiş biber çorbası
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Tarhana çorbası

Yayla çorbası

Ezogelin

Tavuk çorbası
Tablo 1’de de görüldüğü Gaziantep’teki müşterilerin tercih ettiği yöresel çorbalar; patates
çorbası, yuvalama çorbası, domates çorbası, tarhana çorbası, ezogelin çorbası, közlenmiş biber
çorbası, lebeniye çorbası, mercimek çorbası, yayla ve tavuk çorbasıdır. Bunlardan en fazla tercih
edilen çorbalar arasında lebeniye, mercimek ve ezogelin çorbası yer almaktadır.

Tablo 2. Gaziantep Yöresindeki İşletmelerde Müşterilerin Tercih Ettiği Yöresel Et Yemekleri
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Tablo 2’ye bakıldığında Gaziantep yöresindeki işletmelerde müşterilerin en fazla tercih ettiği et
yemekleri sırasıyla; kebap çeşitleri (%31), kavurma çeşitleri (%23), pide çeşitleri (%20), içli köfte
(%14) ve Ali nazik (%12) yer almaktadır.
Gaziantep yöresindeki işletmelerde müşterilerin tercih ettiği yöresel börekler arasında Antep
peynir böreği, tarhınlı peynir böreği, has tepsi böreği, çökelekli ve şarküteri böreği yer
almaktadır. Bu yiyecekler arasında Antep peynir böreği ile tarhınla peynir böreği müşteriler
tarafından en fazla talep edilmekte olan yiyeceklerdendir.
Gaziantep yöresindeki işletmelerde müşterilerin tercih ettiği çorbalar, et yemekleri ve börekler
dışında muhammara (%44) ve haydari (%56) de müşterilerin en fazla tercih ettiği yöresel
yiyecekler arasındadır.
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Tablo 3. Gaziantep Yöresindeki İşletmelerde Müşterilerin Tercih Ettiği Yöresel Börekler
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Şekil 1. Müşterilerin Gaziantep’e Özgü Yemekleri Tercih Etme Sıklığı

Gaziantep ilindeki müşterilerin yöreye özgü yiyecekleri tercih etme sıklıkları Şekil 1’de
gösterilmektedir. Buna göre müşterilerin çoğunlukla (%56) yöreye özgü yiyecekleri tercih
ettikleri tespit edilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ
Turizm sektöründe her geçen gün gastronomi turizmine ilginin artması sonucu destinasyonlara
özgü yöresel mutfaklar ön plana çıkmıştır. Bu noktada günümüz turistleri artık gittikleri yerlerde
sadece lüks konaklama ve farklı eğlence olanaklarının yanı sıra yöreye özgü mutfaklar hakkında
da deneyim kazanmayı istemektedirler. Türkiye’nin yer aldığı toprakların yüzyıllardır farklı
kültürlere ev sahipliği yapması ve çeşitli göçlerin yaşanması sonucunda bu farklı kültürlerin
etkileşim içine girmesine ve bölgenin pek çok gastronomik değere sahip olmasına yol açmıştır.
Ülkenin gastronomi anlamında farklı değerlere sahip olması bu turizm çeşidi içinde önemli bir
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yere sahiptir. Yedi farklı bölgede pek çok ile özgü yöresel yiyecekler turistler tarafından tercih
edilmektedir. Yapılan çalışmada da Gaziantep’in yöresel mutfak değerlerinin ortaya
çıkarılmasına yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmada restoran işletmesi yöneticilerin çoğunluğunun 10 yıldan daha az iş
deneyimine sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun aksine Kızıldemir ve Şimşek (2021)’in
çalışmalarında ele alınan Şarköy restoran işletmeleri yöneticilerinin iş tecrübelerinin 10 yıldan
fazla olduğu belirlenmiştir. Yine yapılan çalışmaya göre Gaziantep’te ürün fiyatlarında
mevsimsel koşulların dikkate alındığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuç Nevşehir’deki restoran
işletmelerini inceleyen Aslan vd. (2014)’nin yaptıkları çalışmaları ile benzerlik göstermektedir.
Yapılan çalışmada Gazinatep’in mutfağını daha çok yerli ziyaretçilerin tercih ettikleri
belirlenmiştir. Bu sonuç literatürdeki bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Baran ve
Batman, 2013; Aydoğdu vd., 2016; Keskin, 2016; Şengül ve Türkay, 2016; Sormaz, 2017; Çelik vd.,
2020). Yapılan araştırma kapsamında Gaziantep’e özgü yiyeceklerden daha çok etli yemeklerin
ve tatlıların ön plana çıktığı sonucuna varılmıştır. Etli yemeklerden; kebap çeşitleri, kavurma
çeşitleri, pide çeşitleri, içli köfte ve Ali nazik yer almaktadır. Bunların dışında; lebeniye çorbası,
Antep peynir böreği ile tarhınla peynir böreği, muhammara ve haydari de en fazla talep gören
yöresel yiyeceklerdendir. Bu sonuç Eren (2016), (Yazgan Serinkaya (2017), Dündar Arıkan vd.
(2020) ve Erdoğan ve Özkanlı (2021)’nın çalışmaları ile benzerlik göstermektedir.
Yapılan çalışmada Gaziantep ili ele alınmıştır. Gaziantep ili dışında da farklı destinasyonlara ait
yöresel yiyeceklerle ilgili araştırmaların yapılması, bu yiyeceklerden hangilerini en çok tercih
ettiklerinin belirlenmesi önerilebilir. Belirlenecek olan farklı destinasyonlara ait yöresel
yiyeceklerin tanıtımının yapılması ve özellikle unutulmaya yüz tutmuş olan yiyeceklerin ön
plana çıkartılması gerekmektedir. Tanıtım sürecinde yerel yönetimlere ve eğitim kuruluşlarının
sorumlulukları bulunmaktadır. Bununla birlikte yöresel yiyeceklerin tanıtımının yapılması ve
unutulmaya yüz tutmuş olan yöresel yiyeceklerin belirlenebilmesi için kamu kuruluşları, eğitim
kurumları ve sektördeki işletmelerin koordineli bir şekilde sürecin devam ettirilmesi, tanıtımın
başarıya ulaşmasında önemli olmaktadır. Ortaya çıkartılacak olan yöresel ürünlerin de
işletmelerde üretiminin yapılması da sürdürülebilirliğin sağlanmasında etkili olacaktır. Yöresel
ürünlerin kültürel değerler arasında yer aldığı düşünüldüğünde bu yiyeceklerin gelecek
kuşaklara aktarımının yapılması ve yaşatılması oldukça önemlidir.
Son olarak günümüzde artan gastronomi turist sayıları ile birlikte illerin yöresel yiyeceklerinin
gün yüzüne çıkartılmasına yönelik farklı destinasyonlara yönelik de çalışmaların yapılması
literatüre katkı sağlayacaktır.
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Abstract
The aim of this study is to evaluate the expectations of the parents of students between the ages
of 0-6 who are educated in private preschool education institutions, the extent to which these
expectations are met and the quality of the service they perceive. For this purpose, a working
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GİRİŞ
Küreselleşen dünyada sanayileşme ve ekonomik gelişmelerin yanısıra hizmetlerin önemi gün
geçtikçe artmaktadır. Hizmet sektörü aynı zamanda refah düzeyinin de bir göstergesi olup,
teknolojik gelişmeler ile hız kazanmıştır. Sağlık, bankacılık, finans, hukuk alanlarındaki
gelişmeler bu alanlardaki hizmet türlerinin artmasında en önemli etkendir. Bu işletmelerin ilk
hedeflerinin toplum olduğu ve mal yerine hizmet veren kurumlar oldukları söylenebilir
(Cemalcılar, 1979). Bu gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkan hizmet sektörlerinden biriside
eğitim sektörüdür.
Günümüz teknolojisinde toplumların gelişebilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi o toplumun
üyesi olan her bireyinin nitelikli şekilde yetiştirilmesi ve eğitilmesi ile mümkündür. Eğitim;
teknolojinin uygun kullanımı, bilgiyi yayması anlamında toplumun temel yapı taşıdır. Aynı
zamanda bilginin topluma iletilmesi için önemli bir gerekliliktir. Eğitim, bir topluluk için
belirlenen amaçlar çerçevesinde; düşünce, davranışlar ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik
yapılan plan ve programlı süreçlerin hepsidir. İnsanların geleceğe hazırlanmasında, bilgi ve
birikimlerin aktarılmasındaki eğitim süreçlerinin hepsi aslında birer hizmet sürecidir. Bu hizmet
sürecinin işlendiği öğrencilerle buluştuğu ortam ise eğitim ortamı olarak adlandırılır
(Bursalıoğlu, 1994). Örneği bir çocuğun aldığı eğitimden sonra akıcı şekilde İngilizce konuşabilir
hale gelmesi o hizmet çıktısındaki başarıyı gösterir. Süreçte kalite ise hizmet sürecine başlandığı
andan itibaren tüm basamakların istenilen hedefler doğrultusunda etkili bir biçimde
yürütülmesini ifade eder. Tüm bu fonksiyonların etkili şekilde kullanılması ise eğitim
hizmetlerinde kaliteyi yükseltir (Ünkaracalar, 2014).
Öte yandan eğitimlerin ilk verildiği yer şüphesiz ki okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Oktay’a
(1985) göre okul öncesi dönem çocuğun doğumuyla birlikte başlayıp ve ilköğretime kadar ki
süreci kapsayan; ve bu süreci kapsayan 0-6 yaş aralığında alınan eğitim ile çocuğun psiko-motor,
bedensel, dil, bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarının hepsinin gelişimine katkı sağlanan, aile ve
eğitim kurumlarında öğrenilenlerle kişiliğin şekillendiği süreç olarak tanımlanabilir. Gelişimin
ilkelerinde yer alan “gelişim bir bütündür” ilkesiyle tüm alanların birbirini etkilemesini ifade
etmektedir (Aydoğdu ve Samancı,2016). Bu sebeple çocuklar bu dönemde öğrendikleri her şeyi
birbirine ekleyerek biriktirir.
Ülkelerin yatırımlarından eğitime ayrılan pay ile eğitime verdikleri önem anlaşılabilir. Örneğin
ekonomisi son derece güçlü olan İsveç’in eğitim için harcadığı miktar, eğitime verdiği önemin
önemli bir göstergesidir. OECD verilerine göre İsveç’in eğitime ayırdığı pay tüm kademelerde
ortalamanın üzerindedir (OECD, 2014a). Buradan yola çıkarak İsveç’in ülke kalkınması için
eğitimi önemli bir yatırım olarak gördüğü söylenebilir. Bu sebeple gelişmiş toplumlara
bakıldığında küresel rekabet ortamlarında o toplumların başı çekmesinin yine o toplumun
eğitimin kalitesi ile lişkili olduğu sonucuna ulaşılabilir.
Eğitim kalitesini geliştirebilmek ancak okulların başlangıçtaki kalite seviyesinin bilinmesiyle
anlaşılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı güncel verilerine göre, 2005 yılında özel okul öncesi eğitim
kurum sayısı 4.658’ken, 2020 yılında bu sayı 6.914’e ulaşmıştır (MEB, 2020). Artan kurum sayısı
bu kurumlarda verilen eğitimin kaliteli olup olmadığının bilinirliğinide zorlaştırmaktadır. Eğitim
kalitesinin bilinmemesi ise kurumlar arası karşılaştırma yapılmasını engellemekte, aynı zamanda
o kurumun müşterisinin yani ebeveynlerin de eğitim kalitesi standartları hakkında
bilinçlenmesini zorlaştırmaktadır. Günümüz küçülen pazarlarında rekabetin çok yoğun olması
okulları diğerlerinden farklı stratejiler uygulamaya itmektedir. Her özel okul öncesi eğitim
kurumu aynı zamanda bir işletmedir. İşletmeleri diğer işletmelerden farklılaştıran en önemli
etkenlerden biri, o işletmelerin rakiplerden daha yüksek kalitede hizmet üretmesi ve sunmasıdır
(Ene ve Tatar, 2010). Eğitim kurumundaki üretim sonucu ortaya çıkan ürün ise; eğitim hizmeti
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ve yardımcı hizmetler şeklinde tanımlanabilir (Nicolescu, 2009). Eğitim hizmetleri açısından
kalite özellikle hizmetin verildiği ortamın görünüşünü, donanımı ve teknolojilerini
kapsamaktadır (Taşkın ve Büyük, 2002: 7). Öte yandan eğitim pazarlamasında yapılan
araştırmaların bir çoğunda bahsedildiği gibi eğitim kurumunun iki önemli öğesi mevcuttur.
Bunlardan birisi öğretmen diğeri ise öğrencidir. Lezotte’ye (1989) göre ise bu boyutlar toplam
dört tanedir. Bunlar öğreten, öğrenen, konu ve ortamdır.
Okul öncesinde kaliteyi artıracak etkenler arasında araç gereçlerin varlığı, uygun öğretim
ortamları, kurum içindeki öğretmen-öğrenci oranı, öğretmen, personel, sosyal-kültürel
aktiviteler ve olanaklar bulunur. Ayrıca eğitim pazarlaması hizmetlerinin kalitesi kapsamında
eğitim-öğretim ortamlarının çekiciliği ve ziyaretçi kabul edilen alanların düzenide yer almaktadır
(Zeybekoğlu, 2008: 298). Teknolojik imkanlarla donatılmış, tehlike arz etmeyen, öğrencinin her
türlü ihtiyaçlarına cevap verebilen sınıflar hizmetin kalitesi ve memnuniyet açısından yani
hizmetin dağıtımı açısından oldukça önemlidir. Buradan yola çıkarak okul öncesi kurumların
kalitesi incelenirken; o kuruma ait özellikler, öğreme ortamları, eğitim programları, çalışan
personeller (öğretmen-yönetim) ve aile katılımı eğitimin değerlendirilme boyutlarıyla birlikte ele
alınmalı; belirlenen standartlar doğrultusunda tüm boyutlar ayrı ayrı incelenmelidir (MEB, 2006).
Bu boyutların analizinden sonra kalite kavramı ölçülmelidir.
Çalışmada eğitim hizmeti vermekte olan özel okul öncesi kurumlarının hizmet kalitesini
değerlendirilmektir. Çalışmada, okul öncesi kurumlarının eğitim açısından eksik yönlerini ele
alan bir araştırma planlanmıştır. Bununla birlikte hizmet kalitesinin ölçülmesi hedeflenmiştir.
Hizmet kalitesi müşterilerin beklenti ve algılarını içeren bir konu olarak analiz edilmiştir. Henüz
soyut düşünme yeteneği sınırlı olan 0-6 yaş çocuklarda okul seçimi kararı o çocuğun ebeveynleri
veya kendisinden sorumlu yetişkinlere aittir. Bu nedenle eğitimde kaliteyi sağlayabilmek,
öğrencilerin velilerinin beklentilerini en yüksek düzeyde karşılamakla mümkün olabilecektir. Bu
kapsamda çalışmanın amacı özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alan 0-6 yaş
aralığındaki öğrenci velilerinin çocuklarının aldıkları eğitimden beklentileri ve bu beklentilerin
ne derece karşılandığı bununla beraber algıladıkları hizmet kalitesini ölçmektir.

HİZMET KALİTESİ
Tarihin her döneminde karşımıza çıkan kalite kavramı hakkında pek çok tanım yapılmıştır.
Juran’a göre (Takan, 2001: 15), ‘’amaca uygunluk’ olan kaliteyi Crosby (Gencel, 2001); ‘’ürünün
gerekliliklere uygunluk derecesidir.’’ şeklinde tanımlamıştır. Deming ise kaliteyi “tüketicinin
işletmenin ürettiği ürün ya da hizmet hakkındaki yargısı” olarak tanımlamıştır (Deming, 1998:
137). Geçmişte yapılan tanımlara ek olarak pek çok kuruluş ve uzmanda kalite hakkında yeni
tanımlamalar yapmışlardır. Amerikan Kalite Derneği kaliteyi, bir hizmet ya da malın bir ihtiyacı
karşılayabilme yeteneklerinin tümüdür (Amerikan Kalite Derneği-ASQ, 2004:1) şeklinde
tanımlarken; Avrupa Kalite Organizasyonu, müşterinin istek ve ihtiyaçlarına uygunluk derecesi
şeklinde açıklamıştır (Avrupa Kalite Organizasyonu-EOQ, 2004:2). Japon Kalite Standartları
Komitesine göre ise kalite hizmet ya da ürünün tesliminden sonra müşteriye verdiği en az
zarardır (Japan and Industrial Standards, 2017). Türk Standartları Enstitüsü ise kalite için "Bir
ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan
özelliklerin toplamıdır" şeklinde tanım yapmıştır (Çelenk, 2013:9).
Kalite kavramının ortaya çıkışının eski tarihlere dayanmasından ötürü işletmeler uzunca yıllar
mal üretimde kalite odaklı çalışmalar yapmışlardır. 18. Yüzyılın sonlarında ise Adam Smith başta
olmak üzere Alfred Marshall gibi araştırmacılar ürün kalitesinin yanında hizmet kalitesi tanımı
için de çalışmalar yapmışlardır (Cowell, 1984: 21). Grönroos (1984) hizmet kalitesini,
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"müşterilerin aldığı hizmete yönelik algılarının, beklentileriyle karşılaştırıldıktan sonra yaptıkları
değerlendirme sürecinin çıktısı” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımda görüldüğü gibi müşteriler
aldıkları hizmettin en iyisini almayı ve tatmin olmayı isterler. Ürün kalitesinin tanımı rahatlıkla
yapılırken hizmet kalitesinin tanımının bu kadar zor olmasının sebebi kişiden kişiye göre değişen
faktörlerdir (Karahan, 2000: 178).
İşletmelerin hizmet kalitesini nesnel ve somut şekilde yorumlayabilmesi ve kaliteli bir hizmet
sunabilmeleri için kriterlere ihtiyaçları vardır. Hizmet kalitesinin kriterlerinin iyileştirilmesi,
işletmenin sunduğu hizmetin genel kalitesini de artıracaktır. Hizmet kalitesi kriterlerinin somut
ve soyut pek çok unsur içerdiği ve araştırmacılar tarafından da farklı yorumlandığı
görülmektedir.
Zeithaml, Berry ve Parasuraman’a (1985) göre hizmet kalitesinin boyutları yetkinlik, nezaket,
iletişim, dürüstlük, müşteriyi anlamak, heveslilik, ulaşılabilirlik, güvenlik, somut görünenler,
tutarlılıktır. Araştırmacılar daha sonra yaptıkları çalışmalar ile bazı kriterler arasında kuvvetli
korelasyon olduğunu görmüşlerdir. Bu boyutları beşe indirmişlerdir. Nezaket, dürüstlük,
yetkinlik ve güvence arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Müşteriyi anlamak,
ulaşılabilirlik, iletişim arasında ise yine kuvvetli bir pozitif korelasyon bulunmuş ve bu üç başlık
empati boyutu altında toplanmıştır. Bu metodolojiye ise Servqual adı verilmiştir. Buna göre
hizmet kalitesinin beş boyutu aşağıdaki gibi sıralanabilir (Zeithaml vd., 1988: 23-24).
Somut unsurlar: Ekipmanlar, teçhizatlar, tesisler ve personelin görünüşüdür.
Güvenilirlik: Hizmet sağlanırken gösterilen tutarlılık, sözlerin tutulması, güvenilir olması,
hizmetin zamanında en iyi şekilde sağlanmasıdır.
Güvence: İşletmenin müşteriye güven vermesi, personelin kibarlığı, bilgisidir.
Heveslilik: Hizmet sağlanırken personelin buna istekli olması ve özenli davranmasıdır.
Empati: Müşteriye bireysel olarak ilgi gösterilmesi, hizmetin özenli şekilde sunulmasıdır.

Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Servqual Yöntemi
Hizmet kalitesinin tanımını yapmak soyut özellikler taşıdığından dolayı oldukça zordur. Her
müşterinin hizmetten talebi ve isteği farklıdır. Bunun yanı sıra aldığı hizmetten de kalite algısı
ve beklentisi de farklıdır. Örneğin; satış anında sorumlu personelin davranışı ve tutumu bir
müşteri tarafından olumlu algılanırken diğer tarafından aynı şekilde algılanmayabilir. Bu
değişkenlikten dolayı hizmetin standardize edilmesi mallara göre çok daha zordur (Acuner, 2003:
47-48). İçinde insanın olduğu sosyal bir süreç olan hizmetin kalitesini ölçmekte bu anlamda zor
olmaktadır. Bu sebeple araştırmacılar kalitenin tanımlanması için pek çok model
geliştirmişlerdir. Bunlardan Lehtinen ve Lehtinen (1982)’de “Hizmet Kalitesi”, Sasser; Olsen ve
Wyckoff (1978)’de “Hizmet Operasyonlarının Yönetimi”, Grönroos (1982)’de “Hizmet
Sektöründe Stratejik Yönetim ve Pazarlama” isimli araştırmalarıyla hizmet kalitesini ayrıntılı
şekilde çalışmışlardır (Parasuraman vd., 1985: 42).
Parasuraman, Zeithaml ve Berry uzun yıllar hizmet kalitesi üzerinde araştırmalar yapmış, bu
araştırmaları geniş bir çerçeveye yaymış ve uygun faktörleri bularak her işletmenin
uygulayabileceği en genel modele ulaşmaya çalışmışlardır. 1983-1990 yılları arasında yapılan bu
çalışmalar literatürün en kapsamlı çalışması olup ABD’de geliştirilmiş ve dünya çapında
kullanılan bir model haline gelmiştir.
Servqual modeli çok kapsamlı bir modeldir. Bu modelde kalitenin ölçülmesi için kullanılan genel
terim ise ‘algılanan hizmet’ kalitesidir. Bu model müşterinin hizmet almadan önceki beklentisi
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ile hizmeti deneyimledikten sonraki düşüncelerinin kıyaslamasının bir sonucudur. Bu sebeple
işletmenin yegane amacı verilen hizmetin müşteri beklentisiyle eşdeğer yada müşteri
beklentisinden yüksek olmasıdır. Bunun tersi bir durum söz konusu olduğunda yani hizmet
müşteri beklentisinin altında olduğunda herhangi bir kaliteden söz edilemez. Bu sebeple
aritmetik ortalamanın 0 ve 0’a yakın olması hizmetin kaliteli olduğunu gösterir (Aydın, 2008: 53).

Şekil 1. Servqual Hizmet Kalitesi Modeli
Kaynak: Martinez ve Martinez (2010).
Servqual modelinde beş boyuta (güvenilirlik, fiziksel özellikler, güvenlik, heveslilik, empati)
bağlı olarak oluşturulan 22 önerme bulunmaktadır. Önermelerin dağılımları fiziksel özelliklerde
4 önerme, güvenilirlik de 5 önerme, güvenlikte 4 önerme, Heveslilik de 4 önerme, empatide ise 5
önerme şeklindedir (Yılmaz, 2007: 60).
Servqual skoru (algılanan hizmet kalitesi) şu yöntemle hesaplanmaktadır; (Çiçek ve Doğan, 2009:
204; Devebakan, 2006: 138; Filiz, 2009: 54).
Algılanan Hizmet Kalitesi = Algılanan Hizmet – Beklenen Hizmet

YÖNTEM
Araştırmanın Veri Toplama Tekniği
Araştırmada veri toplama aracı olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket yöntemi
kullanılmıştır. Anket formu literatür taranarak hazırlanmıştır. Araştırma için Ankara ili
Yenimahalle, Gölbaşı, Pursaklar ilçesinde eğitim veren özel okul öncesi eğitim kurumlarında, 06 yaş aralığında bakım hizmeti alan ve öğrenim gören çocukların velileri ile çalışma grubu
oluşturulmuş, çalışma grubu oluşturulurken kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır.
Anket uygulanırken 100 kişilik pilot uygulama gerçekleştirilmiş ve güvenilirliği test edilmiştir.
Buna göre güvenilirliğin belirlenebilmesi için Cronbach’s Alpha katsayısına bakılmıştır. 100
kişilik pilot uygulamanın sonuçları incelendiğinde Cronbach’s Alpha katsayısı Beklenti için ,758
ve algı için ,817 şeklinde sonuç vermiştir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan ölçeğin geçerli
olabilmesi için Alfa değeri hesaplandığında en az 0,70 olması istenir (Altunışık vd., 2005: 115116). Buradan hareketle pilot uygulamada beklenti ve algı değişkenlerine ait Alfa değerlerinin
0,70’den yüksek olduğu tespit edilmiş ve anket formunun iç tutarlılığa sahip olduğu ve araştırma
için kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anket formlarının uygulanması için 8 ayrı özel
okul öncesi eğitim kurumu ile görüşülmüş ve anket yüz yüze olacak şekilde 25.01.2019-25.03.2019
tarihleri arasında toplamda 400 veliye uygulanmıştır.
Araştırmanın sınırlılıklarını, zaman, maliyet, görüşülen okul sayısının az olması ve araştırmaya
katılmak istemeyen veliler oluşturmaktadır. Ayrıca bazı özel okul öncesi eğitim kurumu
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idarecilerinden anketi uygulamak için izin alınamaması da araştırmanın sınırlanmasına etki eden
başka bir nedendir.

Araştırma Sorularının Oluşturulması
Araştırma için uygulanan anket formu Tatar ve Ene’nin (2010) ‘Eğitim Kurumlarında Hizmet
Kalitesinin Ölçümü ve Bir Özel İlköğretim Okulunda Uygulama’ adlı çalışmasında kullanılan
ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek toplamda üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Parasuraman
ve arkadaşlarının geliştirdiği beş boyutlu standart Servqual modelinin eğitime uyarlanmış
şekliyle dört boyut altında velilerin beklenti ve algılarını belirlemeye yönelik 21’şer önerme yer
almaktadır. Velilerden önce her hangi bir okul öncesi eğitim kurumundan beklentileri için, sonra
da çocuklarının eğitim almakta oldukları okul öncesi eğitim kurumu için 1’den 5’e kadar (1=
kesinlikle katılmıyorum, 5= tamamen katılıyorum) önermelere katılım derecelerini belirtmeleri
istenmiştir. Bu yöntemde performansın değerlendirilebilmesi için müşterilere basit sorular
sorularak performansla ilgili bilgilere ulaşılmaktadır (Baggs ve Kleiner, 1996: 38). İkinci bölümde
ise velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme nedenleri, son bölümde ise velilerin
demografik özelliklerini öğrenmeye yönelik sorular yer almıştır.

BULGULAR
Frekans Analizi
Ankete katılan velilerin demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla cinsiyet, medeni durum,
eğitim, yaş, gelir seviyesi ve çocuğa yakınlık derecesine dair frekans tabloları oluşturulmuştur.

Tablo 1. Demografik Bilgilere Ait Frekans Tablosu
Medeni Durum
Bekâr
Evli
Toplam
Yakınlık
Derecesi
Anne
Baba
Büyükanne
Büyükbaba
Kan Bağı Olan
Tanıdık
Kan bağı Olmayan
Tanıdık
Toplam
Gelir
1.500 ₺ ve altı
1.501 - 2.500 ₺
2.501 - 3.500 ₺
3.501 - 4.500 ₺
4.501 - 5.500 ₺

n
50
350
400

%
12,5
87,5
100

Yaş
29 ve aşağısı
30-39 yaş
40-49 yaş
50 ve üstü

n
68
196
92
44

%
17
49
23
11,1

205
108
19
24
25

51,2
27
4,8
6
6,3

Toplam
Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise

400

100

10
27

2,5
6,8

19

4,8

Üniversite

121

30,3

400

100

210
400

52,5
100

13
45
100
123
57

3,3
11,3
25
30,8
14,2

Lisansüstü-Doktora
Toplam
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

250
150
400

62,5
37,5
100

5.501 - 6.500 ₺
6.501 ₺ ve üzeri
Toplam

36
26
400

9
6,5
100
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Araştırmaya katılan velilerden 250’si kadın 150’si erkektir ve bu grubun çoğunluğunu anne,
babalar oluşturmaktadır. Kan bağı olmayan tanıdık (bakıcı vb.) örneklemde az sayıdadır.
Velilerin çoğunluğu evli ve 30-39 yaş aralığındadır. 50 yaş ve üstü grup örneklemde sayıca en
azdır. Gelir durumuna bakıldığında velilerin gelirleri en çok 2501-3500₺ ve 3501-4500₺ arasında
dağılım gösterirken 6500₺ ve üstü gelir örneklem grubunda az sayıdadır. Araştırmaya katılan
velilerin çoğunluğu üniversite mezunuyken ilkokul mezunu veliler örneklemde oldukça azdır.

Şekil 2. Velilerin Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumunu Tercih Etme Nedenleri
Araştırmaya katılan velilere özel okul öncesi kurumunu tercih etme nedenleri sorulmuştur. En
önemli tercih nedeni olarak eğitim kadrosu ve eğitimin kalitesi belirtilmiştir.

Servqual Puan Hesaplamaları
Servqual’a ait tabloların ilkinde velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarından almış oldukları
eğitim hizmetine yönelik algılamalarına dair ortalama puanlar incelenmiştir. Tabloya göre en
yüksek ortalama puan ‘İdeal şartlara sahip olan özel okul öncesi eğitim kurumları öğrencilerin
güvenliğine önem vermelidir.’ (4,41) ile ‘İdeal şartlara sahip olan özel okul öncesi eğitim
kurumları temiz, tertipli ve düzenli olmalıdır.’ (4,32) ve ‘İdeal şartlara sahip olan okul öncesi
eğitim kurumlarında öğretmenler öğrencilere sevgi ile yaklaşmalıdır.’ (4,32) olmuştur. En düşük
ortalama puan ise ‘İdeal şartlara sahip olan özel okul öncesi eğitim kurumları modern bir dış
görünüşe sahip olmalıdır.’ (4,11) ve ‘İdeal şartlara sahip olan özel okul öncesi eğitim
kurumlarında kütüphane, öğrenci merkezleri yeterli düzeyde ve ihtiyacı karşılar nitelikte
olmalıdır.’ (4,12) olmuştur. Servqual’a ait tabloların ikincisinde velilerin okul öncesi eğitim
kurumlarından almış oldukları eğitim hizmetine yönelik beklentilerine dair ortalama puanlar
incelenmiştir. Tabloya göre en yüksek ortalama puan ‘İdeal şartlara sahip olan özel okul öncesi
eğitim kurumlarında sınıfların ısısı yaz/kış uygun şekilde sağlanmalıdır.’ (4,79) ile ‘İdeal şartlara
sahip olan özel okul öncesi eğitim kurumlarında verilen yemek hizmeti kaliteli ve güvenilir
olmalıdır.’ (4,76) olmuştur. En düşük ortalama puan ise ‘İdeal şartlara sahip olan özel okul öncesi
eğitim kurumları modern bir dış görünüşe sahip olmalıdır.’ (4,49) ve ‘İdeal şartlara sahip olan
özel okul öncesi eğitim kurumları bilgisayar teknolojilerinden faydalanmalıdır.’ (4,50) olmuştur.
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Tablo 2. SERVQUAL Puan Hesaplamaları
Değer
Algılama
Beklenti

Puan

1
2
3

4,11
4,32
4,27

4,49
4,65
4,79

-0,38
-0,33
-0,52

Somut Özellikler

4

4,12

4,50

-0,38

5
6
7

4,14
4,19
4,28

4,60
4,62
4,76

-0,46
-0,43
-0,48

-0,426

8

4,19

4,60

-0,41

Heveslilik

9
10

4,23
4,15

4,62
4,65

-0,39
-0,50

11
12
13

4,15
4,27
4,23

4,62
4,69
4,68

-0,47
-0,42
-0,45

14
15

4,22
4,13

4,67
4,55

-0,45
-0,42

16
17

4,32
4,23

4,67
4,61

-0,35
-0,38

18
19

4,18
4,41

4,63
4,72

-0,45
-0,31

20
21

4,26
4,12

4,65
4,57

-0,39
-0,45

-0,443
İletişim, Empati

-0,343
Yeterlilik

-0,397

Algılamalar ve beklentiler arasındaki puanlar hesaplandığında Tablo 2.’deki sonuçlara
ulaşılmıştır. Servqual skorları hesaplandığında tüm boyutlarda negatif sonuçlar elde edilmiş ve
velilerin beklentilerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunlar sırayla iletişim, empati (0,343), yeterlilik (-0,397), somut özellikler (-0,426) ve hevesliliktir (-0,443). Bu sonuçlara göre
velilerin özel okul öncesi kurumlarından beklentilerini karşılamaya yönelik en yakın boyut
‘iletişim ve empati’ boyutudur. Bu boyutu sırayla yeterlilik ve somut özellikler takip etmektedir.
‘İdeal olan özel okul öncesi eğitim kurumları öğrencilerin güvenliğine önem vermesi’(-0,31),
‘İdeal olan özel okul öncesi eğitim kurumlarının temiz, tertipli ve düzenli olması’ (-0,33) ve ‘İdeal
olan özel okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin öğrencilere sevgi ile yaklaşması’ (-0,35)
boşluk değerleri en düşük olan maddelerdir. Bu puanların velilerin beklentilerine oldukça
yaklaşıldığını göstermektedir. İdeal olan özel okul öncesi eğitim kurumlarında sınıfların ısısı
yaz/kış uygun şekilde sağlanması (-0,52) ve ideal özel okul öncesi eğitim kurumu öğrencilerin
kişilik gelişimine katkıda bulunması (-0,50) boşluk değerleri en yüksek olan maddelerdir velilerin
beklentilerinden uzak ve velileri tatmin etmemektedir.

Hipotez Analizleri
H1: Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunun eğitim hizmetlerinden beklentileri ile özel okul
öncesi eğitim kurumunun sağladığı eğitim hizmetlerine yönelik algılamaları arasında anlamlı bir
farklılık vardır.
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Velilerin okul öncesi kurumunun eğitim hizmetlerinden beklentileri ile okul öncesi kurumunun
sağladığı eğitim hizmetlerini algılamaları arasındaki fark bağımlı (eşleştirilmiş) örneklem t-testi
(Paired Sample T-test) ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 3.’ de görüldüğü gibidir.

Tablo 3. Beklenti ve Algıya Dair Bağımlı (Eşleştirilmiş) Örneklem T-Testi İstatistik Tablosu
Ortalama

Kişi Sayısı

Standart Sapma

t

P

Beklenti ortalama

4,6342

400

,37643

15,721

,000

Algı ortalama

4,2149

400

,58101

Araştırmaya katılan velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik algı ve beklenti
farklarının olup olmadığına bakılmış olup, 0,05 önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma tespit
edilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere velilerin özel eğitim kurumlarına yönelik beklentileri
(ort.4,6342) iken, algı ortalamalarının (ort.4.2140) olarak tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile
velilerin özel eğitim kurumlarına yönelik algılarının beklentilerden daha düşük olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre H1 hipotezi yeterli kanıtla desteklenmektedir.
H2: Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik beklentileriyle velilerin cinsiyetleri
arasında anlamlı farklılık vardır.
Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik beklentileri ile cinsiyetleri arasında anlamlı
bir farklılık olup olmadığı 400 kişilik örneklem grubundan elde edilen veriler üzerinden
araştırılmıştır. Bağımsız örneklem t-testi sonuçları Tablo 4. ‘de gösterilmektedir.

Tablo 4. Beklenti ve Cinsiyete Dair Bağımsız Örneklem T-Testi İstatistik Tablosu

Beklenti
Ortalama

Cinsiyet

Kişi Sayısı

Ortalama

Std. Sapma

t

P

Kadın

250

4,6550

,40609

1,434

,152

Erkek

150

4,5994

,31923

Araştırmaya katılan velilerin cinsiyet değişkeni açısından beklenti ortalamlaarında bir
farklılaşma olup olmadığına Tablo 4.’ de bakılmıştır. Buna göre cinsiyet değişkeni açısından 0,05
önem düzeyinde anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir. Diğer bir ifade ile H2 hipotezi
yeterli kanıtla desteklenememiştir.
H3: Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik beklentileriyle velilerin eğitim
durumları arasında anlamlı farklılık vardır.
Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik beklentileriyle eğitim durumlarının
arasında anlamlı farklılık olup olmadığı 400 kişiden elde edilen veri üzerinden araştırılmıştır.
Örnekleme ilişkin tek faktörlü varyans analizi sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 5.’de
gösterilmiştir.
Tek faktörlü varyans analizi sonuçlarına göre velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına
yönelik beklentileriyle eğitim durumlarının arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bir başka
deyişle velilerin özel okul öncesi kurumlarından beklentileri eğitim durumlarına göre farklılık
göstermemektedir. Bu sonuçlara göre H3 hipotezi yeterli kanıtla desteklenememiştir.
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Tablo 5. Beklenti ve Eğitim Durumuna Dair Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu
Eğitim Durumu
İlkokul

N
10

Mean
4,7381

s.s.
,34136

Ortaokul

27

4,7055

,23993

Lise

121

4,5848

,41116

Üniversite

210

4,6519

,38465

Yüksek lisans

28

4,6259

,25585

Doktora

4

4,5119

,33979

Toplam

400

4,6342

,37643

F

P

,942

,453

H4: Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik beklentileriyle velilerin gelir seviyeleri
arasında anlamlı farklılık vardır.
Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik beklentileriyle gelir seviyelerinin arasında
anlamlı farklılık olup olmadığı 400 kişiden elde edilen veri üzerinden araştırılmıştır. Örnekleme
ilişkin tek faktörlü varyans analizi sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 6.’da gösterilmiştir.

Tablo 6. Beklenti ve Gelir Seviyesine Dair Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu

Gelir Dağılımı
1500 altı

N
13

Mean
4,7509

s.s.
,22008

1501-2500

45

4,7323

,19483

2501-3500

100

4,6443

,54017

3501-4500

123

4,6318

,26359

4501-5500

57

4,5915

,38633

5501-6500

36

4,5516

,37640

6500 ve üstü

26

4,5861

,32093

Toplam

400

4,6342

,37643

F

P

1,216

,297

Tek faktörlü varyans analizi sonuçlarına göre velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına
yönelik beklentileriyle gelir seviyeleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bir başka deyişle
velilerin özel okul öncesi kurumlarından beklentileri gelir durumlarına göre farklılık
göstermemektedir. Bu sonuçlara göre H4 hipotezi yeterli kanıt ile desteklenmemiştir.
H5: Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik beklentileriyle velilerin çocuğa yakınlık
derecesi arasında anlamlı farklılık vardır.
Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik beklentileriyle velilerin yakınlık derecesi
arasında anlamlı farklılık olup olmadığı 400 kişiden elde edilen veri üzerinden araştırılmıştır.
Örnekleme ilişkin tek faktörlü varyans analizi sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 7.’de
gösterilmiştir.
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Tablo 7. Beklenti ve Yakınlık Derecesine Dair Tek Faktörlü Varyans Analizi Tablosu

Yakınlık Derecesi
Anne

N
205

Mean
4,6571

s.s.
,42423

Baba

108

4,6155

,28098

Büyükanne

19

4,6692

,24818

Büyükbaba

24

4,6250

,26245

Kan Bağı Olan Tanıdık

25

4,5676

,52703

Kan Bağı Olmayan Tanıdık

19

4,5564

,29993

Total

400

4,6342

,37643

F
,557

p
, 733

Tek faktörlü varyans analizi sonuçlarına göre velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarına
yönelik beklentileriyle yakınlık dereceleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bir başka
deyişle velilerin özel okul öncesi kurumlarından beklentileri yakınlık derecesine göre farklılık
göstermemektedir. Bu sonuçlara göre H5 hipotezi yeterli kanıt ile desteklenmemiştir.
H6: Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme nedenleri ile çocuğa yakınlık derecesi
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Tam-Yarım Gün
Eğitim

İdarecilerin Tecrübesi

Sağlık Sorunları

14
6,8

11
5,4

8
3,9

33
16,1

24
11,7

12
5,9

9
4,4

3
1,5

1
0,5

2
1,0

205
100

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

21
19,4
5
26,3
3
12,5
8
32,0
8
42,1
76
19,0

7
6,5
0
0
1
4,2
2
8
0
0,0
32
8,0

15
13,9
0
0
3
12,5
1
4,0
1
5,3
42
10,5

6
5,6
0
0
1
4,2
3
12
4
21,1
27
6,8

4
3,7
1
5,3
1
4,2
2
8
1
5,3
27
6,8

8
7,4
1
5,3
3
12,5
0
0
0
0
23
5,8

2
1,9
0
0
1
4,2
0
0
0
0
11
2,8

14
13
5
26,3
5
20,8
5
20
1
5,3
63
15,8

16
14,8
3
15,8
2
8,3
1
4,0
2
10,5
48
12,0

7
6,5
1
5,3
1
4,2
2
8,0
2
10,5
25
6,3

5
4,6
1
5,3
3
12,5
0
0
0
0
18
4,5

1
0,9
2
10,5
0
0
0
0
0
0
6
1,5

2
1,9
0
0
0
0
1
4,0
0
0
4
1,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0,5

108
100
19
100
24
100
25
100
19
100
400
100

Bağı
Olma
yan
Tanıd
ık

B. Baba Anne
anne

Kan B.
Bağı baba
Olan
Tanıd
ık
Topla Kan
m

Ki-kare: 69,622 p: ,325

Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme nedenleri ile çocuğa yakınlık derecesi
arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan ki-kare sonuçları Tablo 8.’de
yer almaktadır. Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme nedenleri ile çocuğa
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Toplam

Sınıf Öğretmeni
Nedeniyle

13
6,3

Burslu Olması

Öğrencinin Sıkı Takip
Edilmesi

22
10,7

Öğrenci Güvenliği

Tanıdık Olması

22
10,7

Eğitim Kalitesi

Eve Yakınlık

31
15,1

En İyi Okul Olması

Okul Fiziki İmkanları

N
%

Eğitim Kadrosu
Kalitesi

Yabancı Dil Eğitimi

Tablo 8. Velilerin Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumunu Tercih Etme Nedenleri ile Yakınlık Derecesi
Arasındaki Ki-Kare Testi Sonuçları
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yakınlık derecesi arasında anlamlı bir ilişki yoktur [X2(65)= 69,622; p>0.05]. Hücrelerdeki beklenen
değer %25’den fazla çıkması nedeniyle ki-kare analizi anlamsız çıkmıştır.
H7: Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme nedenleri ile yaşları arasında anlamlı
bir fark bulunmamaktadır.

Burslu Olması

İdarecilerin
Tecrübesi

Sağlık Sorunları

8

8

1

0

0

0

68

11,8
27
13,8
8
8,7
5
12,1
48

11,8
12
6,1
4
4,3
1
3,0
25

1,5
11
5,6
2
2,2
4
9,1
18

0
4
2,0
0
0
2
6,1
6

0
2
1,0
2
2,2
0
0
4

0
2
1,0
0
0
0
0
2

100
196
100
92
100
44
100
400

%

19,0

8,0

10,5

6,8

5,8

5,8

2,8

15,8

12,0

6,3

4,5

1,5

1,0

0,5

100

Tanıdık Olması

Toplam

Tam-Yarım Gün
Eğitim

8
11,8
24
12,2
21
22,8
10
27,3
63

Sınıf Öğretmeni
Nedeniyle

5
7,4
4
2,0
0
0
2
2,0
11

Öğrenci
Güvenliği

3
4,4
13
6,6
4
4,3
3
6,1
23

Eğitim Kalitesi

6
8,8
9
4,6
5
5,4
3
9,1
23

Öğrencinin Sıkı
Takip Edilmesi

7
10,3
9
4,6
10
10,9
1
3,0
27

Eve Yakınlık

4
5,9
22
11,2
12
13,0
4
9,1
42

En İyi Okul
Olması

4
5,9
18
9,2
9
9,8
1
0
32

Okul Fiziki
İmkanları

14

20,6
39
19,9
15
16,3
8
15,2
76

Yabancı Dil
Eğitimi

N

%
N
%
N
%
N
%
N

50 40-49 30-39 29 Yaş
Yaş Yaş Yaş
ve
ve Arası Arası Altı
Üstü
Eğitim Kadrosu
Kalitesi

Topla
m

Yaş

Tablo 9. Okulun Tercih Edilme Nedenleri ve Yaş Arasındaki Ki-Kare Testi Sonuçları

Ki kare: 78,537 p:,121

Sağlık Sorunları

Toplam

0
0
1
2,2
4
4,0
3
2,4
3
5,3
0
0
0
0
11
2,8

İdarecilerin
Tecrübesi

0
0
3
6,7
5
5,0
5
4,1
6
10,5
2
5,6
2
7,7
23
5,8

Burslu Olması

0
0
6
13,3
6
6,0
6
4,9
2
3,5
2
5,6
1
3,8
23
5,8

Tam-Yarım Gün
Eğitim

Tanıdık Olması

0
0
3
6,7
5
5,0
12
9,8
3
5,3
1
2,8
3
11,5
27
6,8

Sınıf Öğretmeni
Nedeniyle

Eve Yakınlık

1
7,7
2
4,4
9
9,0
15
12,2
8
14,0
5
13,9
2
7,7
42
10,5

Öğrenci
Güvenliği

En İyi Okul
Olması

0
0
1
2,2
8
8,0
11
8,9
4
7,0
3
8,3
5
19,2
32
8,0

Eğitim Kalitesi

Okul Fiziki
İmkanları

5
38,5
13
28,9
17
17,0
20
16,3
8
14,0
9
25,0
4
15,4
76
19,0

Öğrencinin Sıkı
Takip Edilmesi

Yabancı Dil
Eğitimi

Gelir
Topla
m 6500 5501- 4501- 3501- 2501- 1501- 1500
ve 6500 5500 4500 3500 2500 Altı
Üstü

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Eğitim Kadrosu
Kalitesi

Tablo 10. Okulun Tercih Edilme Nedenleri ve Gelir Durumu Arasındaki Ki-Kare Testi

3
23,1
9
20
18
18,0
16
13,0
7
12,3
7
19,4
3
11,5
63
15,8

1
7,7
2
4,4
14
14,0
17
13,8
11
19,3
3
8,3
0
0
48
12,0

1
7,7
5
11,1
5
5,0
10
8,1
1
1,8
1
2,8
2
7,7
25
6,3

1
7,7
0
0
3
3,0
6
4,9
2
3,5
2
5,6
4
15,4
18
4,5

1
7,7
0
0
3
3,0
1
0,8
1
1,8
0
0
0
0
6
1,5

0
0
0
0
3
3,0
1
0,8
0
0
0
0
0
0
4
1,0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1,8
1
2,8
0
0
2
0,5

13
100
45
100
100
100
123
100
57
100
36
100
26
100
400
100

Ki-kare: 83,802 p: ,306

Tablo 9.’da anlamlılık (Assymp.sig.) değeri istatistiksel anlamlılık hesaplamalarında eşik değer
olarak kabul edilen 0.05’den büyüktür. Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme
nedenleri ile yaşları arasında anlamlı bir fark yoktur [X2(39)= 50,897; p>0.05]. Hücrelerdeki
beklenen değer %25’den fazla çıkması nedeniyle ki-kare analizi anlamsız çıkmıştır.
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H8: Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme nedenleri ile eğitim durumları
arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır
Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme nedenleri ile gelir durumları arasında bir
fark olup olmadığını belirlemek amacıyla uygulanan ki-kare sonuçları Tablo 10.’da yer
almaktadır. Tablo 10.’da anlamlılık (Assymp.sig.) değeri istatistiksel anlamlılık hesaplamalarında
eşik değer olarak kabul edilen 0.05’den büyüktür.
Velilerin özel okul öncesi eğitim kurumunu tercih etme nedenleri ile gelir durumları arasında
anlamlı bir fark yoktur [X2(39)= 83,802; p>0.05]. Hücrelerdeki beklenen değer %25’den fazla
çıkması nedeniyle ki-kare analizi anlamsız çıkmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde hizmet sektörü önemli bir yer tutmaktadır.
Hizmet sektörünün önem kazanması ise bu alanda var olan işletmelerin sayısını artırmakta ve
işletmeleri rekabet ortamına itmektedir. Bu durum içinde verilen hizmetin kaliteli olmasını
zorunlu hale getirmektedir.
Hizmette yüksek kalite beklentisinin olduğu sektörlerden biriside eğitim sektörüdür. Özellikle
özel eğitim kurumlarını tercih eden veliler beklentilerini karşılayacak düzeyde hizmet almak
istemektedirler. Bu çalışmada literatür taranarak özel okul öncesin kurumlarında verilen eğitim
kalitesinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Buradan yola çıkılarak araştırmada Parasuraman,
Zeithaml ve Berry tarafından geliştirilen Servqual kalite ölçüm modeli kullanılmıştır.
Çalışmada ebeveynlere 21 maddelik eğitime uyarlanmış Servqual ölçeği uygulanmıştır. Beklenti
ve algılar Servqual modeline ait hesaplama yöntemiyle karşılaştırılarak sonucu ortaya çıkmıştır.
Kalite Servqual’in eğitim hizmeti sektörüne uyarlanmış halinde bulunan somut özellikler,
heveslilik, yeterlilik ve iletişim-empati olarak dört boyutuyla ele alınmıştır. Velilerden toplanan
veriler bu boyutlar altında algı ve beklenti puanları şeklinde ayrı ayrı hesaplanmış ve son
aşamada karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda Servqual skorları için velilerin
beklentilerinin algıladıkları hizmetten yüksek olduğu sonucuna ulaşılmış ve tüm boyutlarda
negatif sonuçlar elde edilmiştir. Negatif çıkan sonuçlara göre dört boyut içinde velilerin aldıkları
hizmetten memnun olmadıkları söylenebilir. Söz konusu özel okul öncesi eğitim kurumlarında
hizmet kalitesinin fiziksel özellikler, güvenilirlik, isteklilik, güven ve empati boyutlarında
yapılacak olumlu düzenlemeler; verilen eğitim hizmetinin daha yüksek düzeyde algılanmasını
sağlayarak veli beklentilerinin karşılanmasına da olanak tanıyacaktır. Yine sonuçlara göre
velilerin özel okul öncesi kurumlarından beklentilerini karşılamaya yönelik en yakın boyut sıfıra
yakın olması sebebiyle ‘İletişim ve Empati’ boyutudur. Buradan yola çıkarak eğitim kurumlarının
velilerle kurdukları iletişime önem verdikleri söylenebilir.
Bir diğer sonuca göre velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerini karşılamaya
yönelik en uzak boyut ‘Heveslilik’ boyutudur. Buradan yola çıkarak özel okul öncesi eğitim
kurumlarının kültürel faaliyetlere ağırlık vererek öğrencilerin farklı kültürlerle tanışmasını
sağlamalı, bedensel aktivitelere ağırlık vermelidir. Yine spor alanlarının gözden geçirilerek aktif
hale getirilmeli, çocukların oynayabilecekleri yeşil alanların çoğaltılmalı, fiziksel koordinasyon
ve beceri gerektiren aktivitelerin etkinlik planlarına dahil edilmelidir. Kurumlar spor, sanat,
gelişim alanlarını destekleyici etkinlikler düzenlemeli; çocuğa ait kişisel yetenekler keşfedilmeli,
bireysel yetenekleri destekleyici özel programlar uygulanmalıdır. Velilerin çocukları için uygun
eğitim ortamını tercih etme sebeplerinden bir diğer önemli husus; spor ve sosyal faaliyetler için
uygun mekânların varlığıdır. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği, Madde 54’de Okul
öncesi eğitim kurumlarında eğitimin sağlıklı ve uygun bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı
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ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır, ifadesi bulunmaktadır. Okul
öncesi eğitim kurumlarının bahçeleri ve dış alanları düzenlenmelerinin eğitim olmadığı
zamanlarda yapılması esastır. Ayrıca bu düzenlemeler gerçekleştirilirken; trafik eğitim pisti, kum
havuzu, bahçe oyun araçları ve çocukların fen, doğa çalışmaları yapabilmeleri için yeterli toprak
alan bulundurulmasına özen gösterilir (MEB Mevzuat Bankası, 2004). Milli eğitim bakanlığı okul
öncesi eğitim kurumları yönetmeliği okul bahçelerinin, çocuk başına 3 m² olacak şekilde
düzenlenmesini önermektedir.
Analiz sonuca göre velilerin özel okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerini karşılamaya
yönelik en uzak ikinci boyut ‘Somut Özellikler’ boyutudur. Fiziki yapı eğitim ortamı, öğretmen,
öğrenci, fiziksel ortam, donanım, eğitim araç-gereç ve materyalleri özel düzenlemeler gibi ögeleri
barındıran bir yapıdır. Eğitim ortamları hijyen, teknoloji ekipmanları içeren, bakımlı, çocuk için
tehlike oluşturmayacak güvenli ortamlar olmalıdır. Tüm bu öneriler kurumların eğitim
kalitesinin yükseltilmesi ve beklentilerin karşılanması için yapılabilecek iyileştirmelerden
birkaçıdır.
İfade bazında incelendiğinde ideal olan özel okul öncesi eğitim kurumlarında sınıfların ısısı
yaz/kış uygun şekilde sağlanması (-0,52) ve ideal özel okul öncesi eğitim kurumu öğrencilerin
kişilik gelişimine katkıda bulunması (-0,50) boşluk değerleri en yüksek olan ifadelerdir ve
velilerin beklentilerinden uzak ve velileri tatmin etmemektedir. Kurumların yaz kış ısılarına
dikkat etmeleri verdikleri hizmetin kalitesi için önemli olacaktır. Ayrıca öğrencilerin kişilik
gelişimlerine destek olacak faaliyetlerde bulunmaları yine bu kurumlar için faydalı olacaktır.
Araştırma kapsamında kurulan hipotezlerden H1 hipotezi kabul edilmiştir. H1 hipotezine göre
velilerin okul öncesi kurumunun eğitim hizmetlerinden beklentileri ile okul öncesi kurumunun
eğitim hizmetlerinden algılamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucu çıkmıştır.
Servqual kalite ölçüm sonuçları da bu durumu destekler niteliktedir.
Yapılan ki-kare testlerinde ise H6, H7 ve H8 hipotezleri örneklemin gruplara eşit dağılmamasından
dolayı anlamsız çıkmıştır. Bu sebeple bu üç hipotez reddedilmiştir. Öte yandan araştırmaya
katılan velilere özel okul öncesi kurumunu tercih etme nedenleri sorulmuştur. En çok tercih
edilme nedeni olarak velilerin eğitim verecek kadronun kalitesi ve onu takip eden seçenekte
eğitim kalitesini tercih ettikleri görülmüştür. Veliler için kalitenin önemli olması araştırmanın
amacını destekler niteliktedir.
Son olarak; çalışmaya katılan velilerin yaş aralığı incelendiğinde, çoğunluğunun Y kuşağında
(1981-1996) olduğu görülmektedir. Bu kuşağın yaşam stilleri ve hayattan beklentileri
kendilerinden önceki kuşaklara göre farklılaşmaktadır. Örneğin Y kuşağı ebeveynleri
kullandıkları ürünlerin marka değerini fiyatlarından daha çok önemsemektedirler. Aynı
zamanda birbirlerinden olağanüstü şekilde etkilenmekte ve kendilerinde eksik olan her şeyin
çocuklarında tam ve kusursuz olmasını beklemektedirler. Çocuklarına iyi bir eğitim imkânı
sunmanın yanı sıra sosyal-kültürel faaliyetler, spor aktiviteleri, dil eğitimi gibi seçeneklerin,
çocuklarının eğitim hayatında bulunmasını istemekte bu sebeple diğer kuşaklara kıyasla eğitime
daha büyük harcamalar yapmaktadırlar. Eğitim hizmetleri veren kurumlar ise bu durumun
farkında olmalı ve veli beklentileri ile hizmetleri arasındaki farkı en aza indirgemelidirler. Bu
çalışmada veli beklentileri ile verilen hizmetin arasındaki farkı en aza indirebilecek sonuçlara
ulaşılmıştır. Kurumların bu sonuçları inceleyerek çalışmalar yürütmeleri verdikleri hizmetin
kalitesini artırmaları adına yararlı olacaktır. Özel okul öncesi eğitim kurumlarındaki kaliteyi
belirlemek için yapılacak yeni araştırmalarda örneklem grubu genişletilmeli, veli beklenti ve
algılamalarına yönelik derinlemesine analiz ve incelemeler yapılmalıdır. Özel okul öncesi eğitim
kurumları ise araştırmalardan elde edilen bulgular sonucunda stratejik planlarını gözden
geçirerek; bu verileri yönetim için alınan kararlarda iyileştirme aracı olarak kullanmalıdır.
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Abstract
The objective of this study is to examine whether hypnotherapy has a significant effect on depression, anxiety,
stress and life satisfaction scores in adults. 26 (19 female, 3 male) adult volunteers participated in the interviews,
which were structured over five sessions. Before the interviews, the participants were given the Personal
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hypnotherapy session. In addition, life satisfaction scores of individuals increased significantly after the
hypnotherapy sessions. Based on the findings, it can be said that hypnotherapy is effective in reducing high
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GİRİŞ
Mental sağlık, en genel tanımıyla kişinin kendi becerilerinin farkında olduğu, hayatın akışının
getirdiği olumsuzluklarla ve stresle başa çıkabildiği, yaşadığı topluma katkı sunabildiği bir iyilik
durumudur ve bireylerin düşünme, kendi duygularını ifade edebilme, hayatını sürdürebilme ve
yaşamdan zevk duyabilme gibi yeteneklerin gerçekleştirilebilmesinde önemli bir faktördür (Dünya
Sağlık Örgütü- World Health Organization [WHO], 2019). Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılı verileri
itibariyle en sık karşılaşılan mental hastalıklar arasında depresyon ve kaygı bozukluklarını
göstermektedir (WHO, 2020). Depresyonun 12 aylık izlemde görülme sıklığı %6; yaşam boyu
görülme sıklığı ise %15-18’dir (Malhi ve Mann, 2018). 2017 yılı itibariyle Türkiye’de depresyon
görülme sıklığı %4.4’tür (WHO, 2017). Dünya Sağlık Örgütü’nün (World Health Organization[WHO]) 2018 yılı verilerine göre kaygının dünya genelinde görülme sıklığı %3.6’dır. Dünya Sağlık
Örgütü tarafından 2017 yılında yapılan araştırmaya göre 2005 yılından bu yana kaygı bozukluğu
teşhisi alan bireylerin sayısı %14.9 artmıştır. Türkiye’de kaygı bozukluğunun görülme sıklığı
%4.0’dır (WHO, 2017). Depresyon ve kaygının dünya ekonomisine yıllık yükü yaklaşık 1 Trilyon
Dolar’dır (WHO, 2019). Dünyada her yıl yaklaşık 800.000 insan intihar sonucu hayatını kaybetmekle
birlikte intihar sonucu hayatını kaybeden bireylerde en sık rastlanan mental rahatsızlık
depresyondur (WHO, 2020). 2018 yılı itibariyle dünya genelinde engellilik nedenlerinde mental
rahatsızlıklar üçüncü sıradadır ve 2030 yılına kadar birinci sırayı alması beklenmektedir. Bu durum,
gerek iş gücü kaybı gerekse dünya ekonomisine getireceği yük açısından sorun teşkil etmektedir
(WHO, 2019). Ayrıca depresyon ve kaygının ortaya çıkmasında, artan stres ve yaşam doyumunda
azalma önemli yer tutmaktadır (WHO, 2019). Bu istatiksel veriler ve bilgiler ışığında bireylerin ve
toplumların ruh sağlığının korunması için; özellikle depresyon, kaygı ve stres gibi çok sık karşılaşılan
ruhsal sorunların tedavi edilmesinin elzem olduğunu söylemek mümkündür.
Depresyon, çökkün duygudurum, suçluluk hissi, bireyin kendine atfettiği değerin düşmesi, uyku
problemleri, iştahta azalma ve zevk alamama ile karakterize yaygın bir mental hastalıktır (Bhowmik
vd., 2012). Depresyonun oluşumunda birçok faktör etkilidir. Stres, genetik faktörler, ihmal, sosyal
dışlanma, önemli bir kişinin kaybı, işsizlik, kronik bir hastalığın varlığı, depresyon oluşumuna etki
eden faktörlerden bazılarıdır (Wurtman, 2005; Özgüç, 2020). Kaygı bireyin gerek fizyolojik gerekse
psikolojik olarak zarar görebileceğine dair inancıdır. Herhangi bir tehdit unsuru karşısında yaşanan
korku, vücudun savaş ya da kaç tepkisini ve hayatta kalma içgüdüsünü harekete geçirdiğinden
işlevseldir (Gürsoy, 2018). Ancak herhangi bir tehdit unsuru olmadığı halde yaşanan korku ve
endişe, akıllara kaygı bozukluğunu getirmektedir. En genel tanımıyla kaygı bozukluğu, sürekli
huzursuzluk hali, kötü bir şey olacağına dair şüphe, uyku bozukluğu, kolayca sinirlenebilme ve
odaklanma güçlüğü ile karakterize bir rahatsızlıktır (Köroğlu, 2014). Kaygının oluşumunda birçok
faktör etkilidir. Düşük yaşam doyumu, stres, olumsuz partner ilişkileri gibi faktörler, kaygı
bozukluğunun oluşumunda ve sürdürülmesinde etkin rol oynamaktadır (Yonkers vd., 2000).
Bireylerde hem depresyonun hem de kaygının ortaya çıkmasında etkili olan ortak faktörlerden biri
strestir ve stres modern hayatın ortaya çıkardığı önemli bir mental sağlık sorunu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Stres, bireyin psikolojik zorlukları, ekonomik güçlükleri, sosyal yaşamla ilgili
olumsuzluklarla karşılaştığında yaşadığı tehdit ve kaygı hissi olarak tanımlanmaktadır (Gülez, 2019).
Yaşamı tehlikeye atan durumların strese ve stres belirtilerine neden olmakla birlikte uyum sağlama
ve strese karşı direnç, hayatın temel koşullarıdır (O’Connor, Thayer ve Vedhara, 2020). Stres, bireyin
tehlike durumlarında hayatta kalabilmesi, ve vücudun savaş ya da kaç tepkisine hazırlaması
açısından işlevseldir. Ancak bireyin tehlike durumları dışında da stres yaşaması veya tehlike
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durumu geçtikten sonra da hala stres etkilerinin devam etmesi sağlık açısından zararlı olabilmektedir
(O’Connor vd., 2020). Stres yaşayan bireylerde kalp atışında hızlanma, solunumun hızlanması ve
kasların gerilmesi gibi fizyolojik belirtiler görülebilmektedir (Cheng vd., 2006). Yoğun bir şekilde
strese maruz kalma, vücudun çalışma sistemini bozar; biyolojik, nörolojik, psikolojik ve davranışsal
açıdan bireyi hastalıklara açık hale getirir (McEwen ve Seeman, 1999). Stres- Diyatez Modeli’ne göre
bireylerde oluşan psikolojik rahatsızlıklar ile stres arasında bir ilişki vardır (Goforth, Pham ve
Carlson, 2011). Ayrıca aile öyküsünde depresyon olan, sosyal olarak reddedilme yaşayan bireylerde
stresle beraber psikolojik rahatsızlıkların (depresyon, kaygı gibi) ortaya çıkma olasılığı yüksektir
(Gazelle ve Ladd, 2003). Bilişsel Kırılganlık Modeli’ne göre ise, bireylerin işlevsel olmayan düşünce
ve tutumlarının, olumsuz değerlendirmelerinin stresle birleşmesinin major depresyona neden
olduğu bildirilmektedir (Hammen, 2005). Kaygı ve stres arasındaki ilişkiye bakıldığında da stres
seviyesinin yükselmesi, kaygının artmasına neden olmaktadır (Karaman, 2020). Üniversitede çalışan
kadın yöneticiler arasında yapılan bir çalışmada stres ve kaygı bozukluğu arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Akın, Baloğlu ve Karslı, 2014).
Depresyon, kaygı ve stres düzeyi yüksek bireylerin yaşamdan aldıkları doyumun daha düşük
olduğu bilinmektedir (Headey, Kelley ve Wearing, 1993; Koivumaa-Honkanen ve arkadaşları, 2004;
Zullig vd., 2005; Mahmoud vd., 2012). Yaşam doyumu, bireyin öznel yaşam değerlendirmesi
sonucunda ortaya çıkan duygunun genel adıdır (Karatepe vd., 2006; Şahin, 2019). Yaşam doyumu
bireylerin, kendi durumlarını (oldukları ve olmak istediklerini) bilişsel açıdan değerlendirmesi
sonucunda elde ettiği düşünceler ve bu düşüncelerin duygusal yansımalarıdır. Eğer bireyin
yaşamında olduğu yer ile olmak istediği yer arasında fark yoksa, kişinin yaşamından memnun
olması muhtemeldir. Ancak kişinin olmak istediği ile olduğu durum arasındaki farkın çok olması,
bireyin yaşam doyumunun düşmesine neden olabilmektedir (Şahin, 2019). Yaşam doyumunu
etkileyen birçok faktör mevcuttur. Madde bağımlılığı, sigara ve alkol kullanımı, şiddet görmenin
yanı sıra depresyon, kronik rahatsızlık gibi durumların yaşam doyumuna olumsuz etki ettiği
bilinmektedir (Proctor, Linley ve Maltby, 2017). Yapılan bir araştırmada yaşam doyumunu etkileyen
faktörler şu şekilde sıralanmıştır; demokratik ve özgür bir ülkede yaşamak, ekonomik düzeyin iyi
olması, biyopsikososyal açıdan sağlıklı olmak ve toplum içinde çoğunluğun üyesi olmak (Dockery,
2003).
Depresyon ve kaygının tedavisinde kullanılan etkili yöntemler vardır. Antidepresanlar ve
anksiyolitik ilaçlar depresyon ve kaygı bozukluğu tedavisinin farmakolojik tarafını oluştururken;
Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ve Kişilerarası Psikoterapi (KP) vb., depresyon ve kaygının
tedavisinde etkili terapi yöntemleri olarak ön plana çıkmaktadır (Mufson vd., 1999; Öngider, 2013;
WHO, 2020). BDT, KP ve ilaç tedavilerinin görece uzun ve pahalı süreçler olması nedeni ile, kısa
süreli ve etkili terapilerin kullanılması ihtiyacı önem kazanmaktadır. Bu mental sorunların
tedavisinde kullanılan kısa süreli terapi metodlarından biri de Hipnoterapi’dir.

HIPNOTERAPI
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı ve alternatif tıp
kategorisinde yer alan hipnoz, en temel anlamda ‘‘bireylerin telkin aracılığıyla farkındalıkta,
duygularda, hislerde ve davranışlarda değişiklik yapılmak üzere tasarlanmış işlem” şeklinde
tanımlanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 2014). Hipnoterapi ise, hipnoz vasıtasıyla uygulanan; telkinler
aracılığıyla kişide özel bir bilinçli farkındalık hali oluşturmada kullanılan terapi yöntemidir (Özer-
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Dişçi, 2016). Hipnoterapi uygulamaları tek bir kuram veya teoriye bağlı kalmamakla birlikte; hipnoz
uygulandıktan sonra yapılan her türlü teknik ve çalışma hipnoterapi olarak adlandırılmaktadır
(Alladin, 2016).
Hipnoterapinin destekleyici olarak kullanılabileceği alanlar T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan
edilmiştir. Buna göre; depresyon, kaygı bozukluğu ve stres bozukluğu gibi rahatsızlıkların yaşandığı
durumlarda hipnoterapi tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılabilmektedir (T.C. Resmi Gazete,
2014). Hipnoterapinin; depresyonun, kaygının ve stresin azaltılmasında ve yaşam doyumunun
arttırılmasında etkili olduğu bilinmektedir (Reardon, Tosi ve Gwyne, 1977; Boutin ve Tosi, 1983;
Koivumaa-Honkanen vd., 2004; Alladin ve Alibhai, 2007; Mahmoud vd., 2012). Alizamar vd., (2018)
tarafından yapılan araştırmada, hipnoterapi öncesi yüksek stres seviyesine sahip bireylerin,
hipnoterapi sonrasında stres seviyelerinde anlamlı bir azalma görüşmüştür. Çeşitli mental
sorunlarda etkinliği saptanmış Hipnoterapi, kısa süreli ve etkili bir tamamlayıcı terapi yöntemi
olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Bu özelliği nedeniyle depresyon, kaygı ve stres gibi ruhsal
sorunların tedavisinde, yaşam doyumunun arttırılmasında kullanılabilecek hipnoterapinin etkinlik
araştırmalarının Türkçe alanyazında sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmanın
amacı, hipnoterapinin depresyon, kaygı, stres ve yaşam doyumu üzerindeki etkinliğinin
belirlenmesidir. Elde edilen sonuçların gelecek çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM
Örneklem
Araştırma örneklemi, araştırmanın birinci yazarı tarafından sosyal medya hesaplarından (İnstagram,
facebook) yapılan duyurular sonucunda alım ve ayırma kriterine uygun adaylar arasından
seçilmiştir. İlk olarak araştırmaya 62 kişi başvurmuş; alım ve ayırma kriterlerini karşılamayan 40 kişi
araştırmadan çıkarılmıştır. Böylece örneklem 19’u kadın (%86.4) ve 3’ü erkek (%13.6) toplam 22
katılımcıdan oluşmaktadır. Örneklemle ilgili betimsel istatistik bulguları Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1’e bakıldığında katılımcılar 19’u (%86.4) kadın 3’ü (%13.6) erkek toplam 22 kişiden
oluşmaktadır. Yaş değişkenine bakıldığında 18-35 yaş arası 16 (%73), 36-65 yaş arası 6 (%27) kişi
bulunmaktadır. Eğitim düzeyine bakıldığında, örneklemde 10 lisans (%45.5), 7 lise (%31.8), 2 ilkokul
(%9.1), 2 ortaokul (%9.1) ve 1 lisansüstü (%4.5) eğitim derecesine sahip katılımcı bulunmaktadır.
Örneklemin çalışma durumuna bakıldığında, katılımcıların 13’ü (%59.1) çalışan, 5’i öğrenci (%22.7),
3’ü (%13.6) çalışmayan ve 1’i (%4.5) emeklidir. Katılımcıların 11’i (%50) 2000-4000 TL arası aylı maaşa
sahipken; 8’i (%36.4) 0-2000 TL, 3’ü (%13.6) 4000-10000 TL arasında maaşa sahiptir. Medeni durum
açısından bakıldığında katılımcıların 12'si bekar (%54.5), 6’sı evli (%27.13) ve 4’ü (%18.2) boşanmıştır.
Katılımcıların 12’si (%54.5) çocuk sahibi, 10’u çocuk sahibi değildir. Örneklemde madde kullanım
oranlarına bakıldığında 9 kişi (%40.9) sigara ve alkol, 6 kişi (%27.3) sadece sigara, 1 kişi (%4.5) sadece
alkol kullanmakla birlikte 6 kişi (%27.3) herhangi bir madde kullanmamaktadır.
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Tablo 1. Örneklemin Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin Betimsel İstatistik Bulguları
Demografik Özellikler

Gruplar

Cinsiyet

Kadın
Erkek
18-35 yaş
36-65 yaş
İlkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Lisansüstü
Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli
Öğrenci
0-2000 TL
2000-4000 TL
4000-10000 TL
Evli
Bekar
Boşanmış
Evet
Hayır
Kullanmıyor
Sigara
Alkol
Sigara ve Alkol

Yaş
Eğitim Düzeyi

Çalışma Durumu

Aylık Gelir

Medeni Durum

Çocuk Sahibi Olma Durumu
Madde Kullanım Durumu

Toplam

N
19
3
16
6
2
2
7
10
1
13
3
1
5
8
11
3
6
12
4
12
10
6
6
1
9
22

%
86.4
13.6
73.0
27.0
9.1
9.1
31.8
45.5
4.5
59.1
13.6
4.5
22.7
36.4
50.0
13.6
27.3
54.5
18.2
54.5
45.5
27.3
27.3
4.5
40.9
100.0

Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri
Araştırmaya başvuran gönüllülerin; 19-65 yaş aralığında olması, herhangi bir psikiyatrik tanı ve ilaç
kullanmıyor olması, herhangi bir psikoterapi seansına devam etmiyor olması ve DepresyonAnksiyete- Stres Ölçeği’nden (DASÖ) en az 8 puan (hafif düzey) ve üstü almış olması beklenmiştir.
Yüksek depresyon skoru alan katılımcılar, katılımcı grubundan dışlanmayarak araştırmaya dahil
edilmiştir. Anılan özellikleri sağlamayan katılımcılar, araştırmaya dahil edilmemiştir.
Çalışma, tek grup öntest- sontest prensibine dayalı yapılandırılmış bir yarı deneysel araştırmadır.
Araştırmada kontrol grubu bulunmadığından, araştırma yarı deneysel desen kategorisinde yer
almaktadır (Büyüköztürk vd., 2014).
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Hipnoterapi Seanslarının Yapılandırılması
Hipnoterapi seansları, araştırmanın birinci yazarı tarafından yapılmıştır. Araştırmacı, merkezi
Amerika’da olan Omni Hypnosis Training Center hipnoz eğitim programını uygulayan Omni
Hipnoz Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 40 saatlik Temel Hipnoz Eğitimi’ni almış ve 20
saat İleri Hipnoz ve Süpervizyon Eğitimi’ni tamamlamıştır. 6. Uluslararası Klinik Hipnoz Kongresi
kapsamında süpervizyon eşliğinde 24 saatlik hipnoz indüksiyon pratikleri çalışmalarını almıştır. İleri
Hipnoterapi eğitimleri kapsamında psikoterapilerde aktif terapötik teknikler olarak kullanılan 8
saatlik “Regresyon ve Parts Tedavisi Eğitimi’ni” Omni Hpynosis Center ve Banyan Enstitüsü
programları süpervizyonunda yürütmüştür.
Araştırmada katılımcılara, haftada bir kez olmak üzere 5 hipnoterapi seansı ve her seansın bir saat
süreyle yapılması planlanmıştır. Her seans kendi içinde yapılandırılmakla beraber tüm gönüllülerde
(başvurulan nedenlere göre değişiklik göstermekle birlikte) aynı seans protokolü uygulanmıştır.
Kendi içerisinde dört farklı bölümden oluşan birinci seans, ilk olarak katılımcıların genel olarak
terapi hakkında bilgilendirilmesi ve sorularının cevaplanması ile başlamıştır. Ayrıca seansa
başlamadan önce katılımcılardan araştırma ölçeklerinin doldurulması istenmiştir. İkinci aşamada,
katılımcılara bilinç ve bilinçaltı kavramları ve bu kavramların hangi işlevlere sahip oldukları
hakkında bilgi verilmiş; hipnozun nasıl oluştuğunun açıklanmasına yönelik zemin hazırlanmıştır.
Üçüncü aşamada, katılımcıların hipnoza yatkın olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla yatkınlık
testi yapılmıştır. Dördüncü aşama ise “indüksiyon” aşamasıdır. Seanslarda kullanılan Dave Elman
indüksiyonu, katılımcıların nesneler veya sesli komutlar aracılığıyla uygulayıcı tarafından adım
adım uygulanan ve tanımlanmış bir yöntemdir (Barth vd., 2019). Seanslar sırasında Dave Elman
indüksiyon prosedürü ile derin hipnoz aşaması oluşturulmuştur. Seans sonunda ise birey
hipnoterapi aşamasından çıkarılmış ve seansla ilgili geribildirimler alınarak birinci seans
sonlandırılmıştır.
İlk seanstan itibaren görüşmelerin sonlanacağı beşinci seansa kadar, katılımcılardan bir önceki seans
hakkında geribildirimler alınmış; daha sonra ise Dave Elman indüksiyonu ile hipnoz
oluşturulmuştur. Hipnoz oluşturulduktan sonra ise ego güçlendirmeye yönelik, her seansta kişinin
olumlu duygu ve düşüncelerinin ortaya çıkarılmasına dönük telkinler verilmiştir. Kapanış görüşmesi
olan beşinci görüşmenin sonunda, kişiye ilk seansta verilen ölçekler tekrardan verilmiş; katılımcılar
formları doldurduktan sonra ise sürece yapılan katkılardan dolayı teşekkür edilerek görüşmeler
sonlandırılmıştır.

Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya gönüllü olarak katılan katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu,
medeni hali, çocuğunun olup olmadığı ve varsa sayısı, çalışma durumu, psikiyatrik bir tanı alıp
almadıkları, psikiyatrik bir ilaç kullanıp kullanmadıkları ve madde kullanıp kullanmadıklarının
öğrenilmesine yönelik, araştırmacılar tarafından hazırlanan formdur.
Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği (DASÖ): Katılımcıların depresyon, kaygı ve stres düzeylerini
ölçmeyi sağlayan bu ölçek, Lovibond ve Lovibond (1995) tarafından geliştirilmiştir. Toplam 42
maddeden oluşan (14 madde depresyon, 14 madde kaygı, 14 madde stres), 3 alt boyutlu ve 4’lü likert
tipi (0- Bana hiç uygun değil…. 3- Bana tamamen uygun) bu ölçekten alınabilecek en düşük puan 0,
en yüksek puan 126’dır (Lovibond ve Lovibond, 1995). Depresyon alt boyutundan 0-9 arası alınan
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puan normal; 10-13 arası alınan puan hafif; 14- 20 arası alınan puan orta, 21-27 arası alınan puan ileri
ve 28 üstü alınan puan şiddetli depresyon puanına denk gelmektedir. Anksiyete alt boyutundan 0-7
arası alınan puan normal; 8-9 arası alınan puan hafif; 10-14 arası alınan puan orta; 15-19 arası alınan
puan ileri; 20 ve üstü alınan puan ise şiddetli anksiyete puanına denk gelmektedir. Son olarak stres
alt boyutundan alınan 0-14 arası puan normal; 15-18 arası alınan puan hafif; 19-25 arası alınan puan
orta; 26-33 arası alınan puan ileri; 34 ve üstü alınan puan ise şiddetli stres puanına denk gelmektedir.
Ölçeğin Türkçe uyarlaması Akın ve Çetin (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha
değeri .89, test- tekrar test ve iki yarı güvenirlik katsayıları .99 ve .96’dır (Akın ve Çetin, 2007).
Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ): Katılımcıların yaşam doyumu düzeyleri, Diener ve arkadaşları (1985)
tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği ile ölçülmüştür. Ölçek tek farktörlü ve 5 sorudan
oluşan bir yapıya sahiptir (Diener ve arkadaşları, 1985). Yaşam Doyumu Ölçeği’nin Türkçe geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları Dağlı ve Baysal (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha
değeri .88, test- tekrar test güvenirlik katsayıları ise .97 olarak bulunmuştur (Dağlı ve Baysal, 2016).

İşlem
İlk olarak araştırmada kullanılacak ölçekler için kullanım izinleri alınmış; ardından Yakındoğu
Üniversitesi Etik Kurulu’ndan, 09.04.2019 tarihinde YDÜ/SB/2019/388 proje numarası ile etik onay
alınmıştır. Araştırma çalışmaya katılmaya gönüllü ve yazılı onamları alınmış 22 katılımcı ile
sonlandırılmıştır. Hipnoterapi seansları, araştırmanın birinci yazarı tarafından haftada bir gün ve bir
saat olacak şekilde yapılmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo1’de görülmektedir.
Seanslara başlamadan önce doldurulması sağlanan Depresyon- Anksiyete- Stres Ölçeği ve Yaşam
Doyumu Ölçeğinden oluşan test bataryası 5. seanstan sonra da doldurtulmuştur.

İstatistiksel Analizler
Veriler Mart- Nisan 2019 ayları içerisinde toplanmıştır. Bulgular, SPSS 21.0 paket programı
kullanılarak analiz edilmiştir. Örneklemin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla betimleyici istatistik
analizi; katılımcılardan elde edilen verilerin öntest- sontest verilerinin analizine yönelik Wilcoxon
sıralı işaretler testi kullanılmıştır.

BULGULAR
Depresyon, kaygı, stres ve yaşam doyumu puanlarına ait betimsel istatistik bulguları Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Araştırma Değişkenlerinin Öntest- Sontest Betimsel İstatistik Bulguları

Değişkenler
Depresyon
Kaygı
Stres
Yaşam Doyumu

N
22
22
22
22

Uygulama Öncesi
Ön-Test
"
X
SS
19.68
9.83
22.59
8.68
26.09
9.88
17.31
6.40
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Uygulama Sonrası
Son-Test
"
X
SS
9.90
10.01
11.54
9.69
13.18
8.45
24.45
5.58

Ölçümler Arası
Puan Farkları
Sontest-Öntest
-9.78
-11.05
-12.91
+7.14
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Araştırma değişkenlerine uygulunan Wilcoxon sıralı işaretler testi sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3. Depresyon- Kaygı- Stres ve Yaşam Doyumu Değişkenlerine Uygulanan Wilcoxon Sıralı
İşaretler Testi Sonuçları
Sontest-Öntest

N

SO

ST

z

p

Negatif Sıra

18

11.31

203.50

-3.658b

.000**

Pozitif Sıra

2

3.25

6.50

Eşit

2

-4.109b

.000**

-3.930b

.000**

-3.672c

.000**

Depresyon

Kaygı
Negatif Sıra

22

11.50

253.00

Pozitif Sıra

0

.00

.00

Eşit

0

Stres
Negatif Sıra

20

12.38

247.50

Pozitif Sıra

2

2.75

5.50

Eşit

0

Yaşam Doyumu
Negatif Sıra

3

4.50

13.50

Pozitif Sıra

19

12.61

239.50

Eşit

0

Karşılaştırmalar pozitif sıralar temeline göre yapılmıştır.

b

Karşılaştırmalar negatif sıralar temeline göre yapılmıştır.

c

*p ≤ .05, ** p < .001

Tablo 3’e bakıldığında depresyon, kaygı ve stres öntest punları (sırasıyla: 𝑋$= 19.68, SS= 9.83; 𝑋$= 22.59,
SS= 8.68; 𝑋$= 26.09, SS= 9.88) ile sontest puanları (sırasıyla: 𝑋$= 9.90, SS= 10.01; 𝑋$= 11.54, SS= 9.69; 𝑋$=
13.18, SS= 8.45) arasında istatiksel olarak anlamlı bir düşüş görülmektedir (sıarasıyla: z= -3.66, p<.001;
z= -4.11, p<.001; z= -3.93, p<.001). Son olarak yaşam doyumu değişkenine bakıldığında da öntest (𝑋$=
17.31, SS= 6.40) ile sontest (𝑋$= 24.45, SS= 5.58) puanları arasında anlamlı bir yükselme söz konusudur
(z= -3.67, p<.001).
Araştırma değişkenlerinde, uygulanan Hipnoterapi seansları öncesi ve sonrasında yaşanılan değişim
Şekil 1’de gösterilmiştir.
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30
25
Anksiyete

20

Depresyon

15

Stres

10

Yaşam Doyumu

5
0
Ön-test

Sontest

Şekil 1. Depresyon, Kaygı, Stres ve Yaşam Doyumu Ortalamalarının Değişim Grafiği
Tablo 3 ve Şekil 1’den hareketle katılımcılardaki depresyon, kaygı ve stres düzetlerinin azaldığı ve
yaşam doyumlarında bir artış olduğunu söylemek mümkündür.

TARTIŞMA
Bu çalışmada, hipnoterapinin depresyon, kaygı, stres ve yaşam doyumu üzerine etkisinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Seans sayısının 5 ile sınırlı tutulması, alanyazın bilgilerinden hareketle
belirlenmiştir (Özer ve Özmen, 1999; Cavarra, Brizio ve Gava, 2016). Alanyazında yer alan
depresyon, stres ve kaygıya yönelik hipnoterapi olgu araştırmalarında, ortalama 5 seansın bireyin
ego güçlendirmesi ve semptomların kontrolü için yeterli olduğu belirtilmektedir (Bryant vd., 2005;
Alladin ve Alibhai, 2007).
İlk olarak hipnoterapinin depresyon puanlarını azaltmada etksi olduğu görülmüştür. Alanyazın
bulguları ile araştırma bulguları paralellik göstermektedir (Alladin, 2010; Gonzalez-Ramirez vd.,
2017). Gonzalez-Ramirez vd., (2017) tarafından yapılan araştırmada, depresyon puanı yüksek 30
katılımcıya uygulanan 6 hipnoterapi seansı sonucunda depresyonda anlamlı istatiksel olarak bir
azalma saptanmıştır. Benzer bir sonuç Alladin tarafından belirlenmiş; depresyon puanı yüksek 84
katılımcıyla yürütülen çalışamada depresyon puanlarında istatiksel olarak anlamlı bir düşme
görülmüştür (Alladin, 2010).
Araştırmada, hipnoterapinin kaygı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Hipnoterapi
seansı sonrası bireylerin kaygı puanlarında istatiksel olarak anlamlı bir düşme saptanmıştır. O’Neill,
Barnier ve McConkey (1999) tarafından yapılan araştırmada hipnoterapinin, bireylerin kaygı
puanlarını anlamlı bir şekilde düşürdüğü bulunmuştur. Hammond tarafından yapılan araştırmada
da hipnoterapinin bireylerdeki kaygıyı azalttığı; düşük maliyetli olması nedeniyle kaygının
tedavisinde etkin bir şekilde kullanılabileceği belirtilmektedir (Hammond, 2010). Alanyazın
bulguları ile çalışma bulguları paralellik göstermektedir.
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Hipnoterapinin stres üzerine etkisine bakıldığında, seansların sonunda katılımcıların stres
puanlarında istatiksel olarak anlamlı bir düşüş görülmüştür. Alanyazına bakıldığında araştırma
bulguları ile parelel sonuçlar elde edildiği görülmüştür (Özer ve Özmen, 1999; Bryant vd., 2005;
Lesmana vd., 2009). Bryant ve arkadaşları tarafından yüksek stres puanına sahip 87 bireye
hipnoterapi uygulanmış; katılımcıların seans sonrasında stres seviyelerinde anlamlı azalmalar
görülmüştür (Bryant vd., 2005). Özer ve Özmen (1999) tarafından yapılan olgu çalışmasında da,
bireyin beş hipnoterapi seansı sonrasında stres puanının önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Ayrıca
1 yıllık takip sürecinde de iyilik halinin devam ettiği gözlenmiştir (Özer ve Özmen, 1999).
Hipnoterapinin yaşam doyumuna etkisine bakıldığında anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir.
Direkt olarak hipnoterapinin yaşam doyumuna etkisine yönelik alanyazında çalışmaya
rastlanılmamakla birlikte; dolaylı olarak hipnoterapinin yaşam doyumuna etkisi olduğu söylenebilir.
Depresyonun, stresin ve kaygının yaşam doyumunu olumsuz etkilediği bilinmektedir (Bryant vd.,
2005; Gündoğar vd., 2007; Deniz ve Sümer, 2010; Hammond, 2010; Gonzalez-Ramirez vd., 2017).
Hipnoterapinin depresyon, stres ve kaygıya olumlu etki ettiği; hipnoterapi sonrası bireylerin
depresyon, stres ve kaygı puan ortalamalarının düştüğü bilinmektedir (O’Neill vd., 1999; Lesmana
vd., 2009; Alladin, 2010). Alanyazın bilgilerinden hareketle hipnoterapi uygulamalarının dolaylı
olarak bireylerin yaşam doyumunu arttırdığı söylenebilir.
Hipnoterapinin, bireylerde nasıl etkili olduğuna dair bazı araştırmalar mevcuttur. Eitner ve
arkadaşları, hipnoterapi seansları sırasında bireye uygulanan tekniklerin ve verilen telkinlerin, kişide
rahatlama sağladığı ve kalp atımını yavaşlatmakla birlikte kan basıncını da düzenlediğini
bildirmiştir. Bu çalışmada kullanılan hipnoterapide Dave Elman indüksiyonu adı verilen telkin ve
uygulamalar, kişilerin self hipnoz yöntemi ile vücutta analjezi oluşturulması sonucunda oluşan
rahatlama olarak bilinmektedir. Elde edilen rahatlama ile birlikte kişiler düşüncelerine daha rahat
odaklanabilmekle birlikte, endişeli oldukları olumsuz düşünceleri hakında daha rahat düşünmeyi,
tartışmayı ve düşünceyi yönlendirmeyi öğrenmektedir (Eitner vd., 2006). Ayrıca bu çalışmada da
kullanılan ve görüşmelerin temel içeriğini oluşturan ego güçlendirme tekniğinin, bireyin
özgüveninin arttırılmasına, karşılaşılan zorluklarla baş edilebilmesine, kendini suçlu hissetmesinin
azaltılmasına ve sağlıklı sosyal iletişim kurmasına yardımcı olduğu söylenebilir (Erşan, 2020). Ego
güçlendirme tekniği, farklı telkinler aracılığıyla da (kendini uçur gibi) uygulanabilmektedir.
Seanslarda kullanılan kendini uçur tekniğinde, bireyin hipnoz sonrası olumsuz olay ve durumlardan
kendini uzaklaştırması ve daha olumlu duygu ve düşüncelere doğru yönelmesine dönük telkinler
verilmiştir. Psikoterapistin görüşmelerde temel görevi, kişinin hipnoterapiden beklentilerini
öğrenerek uygun telkinlerle birlikte bireylerin olumlu düşüncelerinin ve problem çözme
becerilerinin arttırılmasını sağlamaktır (Yapko, 2010). Bireylerin hipnoterapiden beklentileri ve
inançlarının olumlu olması, seanslardan alınan verimi arttıracaktır (Schoenberger vd., 1997). Bu
araştırmada, katılımcıların çalışmaya katılmak için gönüllü olmaları, hipnoterapi görüşmelerinden
olumlu beklentiler içerisinde oldukları ve değişime yönelik inançlarının olduğu anlamı taşıdığı
söylenebilir.
Bu araştırmanın bazı sınırlılıklarına rağmen, çalışmanın pek çok güçlü yanı bulunmaktadır. Uzun
süreli terapi ve ilaç tedavilerine nazaran daha kısa süreli olan Hipnoterapi’nin depresyon, kaygı, stres
ve yaşam doyumuna etkisinin incelenmesi açısından ulusal alan yazına sağladığı katkı nedeniyle
önemli bir araştırmadır. Ulusal alanyazında sınırlı sayıda hipnoz araştırması yapıldığından,
araştırmanın alanyazına önemli katkı sunacağı düşünülmektedir. Örneklem sayısının az olması,
kontrol grubunun bulunmaması ve izlem ölçümünün olmaması çalışmanın sınırlılıkları olarak ifade
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edilebilir. Ayrıca seansların tek bir araştırmacı tarafından yürütülmesi de uygulayıcı etkisinin kontrol
edilebilmesi açısından dezavantajlı bir durumdur. Uygulayıcı etkisinin ortadan kaldırılması için
farklı uzmanların da araştırma sürecine bir nevi “hakem” olarak dahil edilmesi; seansların objektif
değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada, hipnoterapi uygulamalarının depresyonu, kaygıyı ve stresi azalttığı; yaşam doyumunu
ise arttırdığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular, alanyazın ile paralellik göstermektedir (Bryant vd.,
2005; Alladin ve Alibhai, 2007; Deniz ve Sümer, 2010). Hipnoterapi kısa süreli, ekonomik ve etkili bir
terapi yöntemidir. Sunulan çalışmanın daha geniş örneklemle ve kontrol grubu da dahil edilerek
yapılması önerilmektedir. Daha geniş örneklemle ve kontrol grubu kullanılarak araştırmanın
tekrarlanması, etkinliğin ve araştırma genellenebilirliğinin arttırılması açısından önemlidir. Ayrıca
uygulayıcı etkisini ortadan kaldırmak için, farklı terapistlerin de uygulayıcı olarak araştırmaya dahil
edilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak Hipnoterapi kısa süreli, ekonomik ve etkili bir yöntem
olduğundan bireylerin tedaviye erişim imkanlarına olumlu etki yaratacağı düşünülmektedir.
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Öz
Bu araştırmanın amacı, hastane çalışanlarının ifşa etme eğilimleri ile örgütsel adalet algıları ve örgütsel
vatandaşlık davranışlarıyla ilişkisinin saptanması ve sosyo-demografik özelliklere göre bu değişkenler
arasında anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bir kamu hastanesinde
görev yapan 439 sağlık personelinden yüz yüze anket yöntemi ile veriler toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde Mann-Whitney U Testi, Kruskall Wallis H Testi, Spearman korelasyon, regresyon
analizi ve frekans testlerinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların demografik
özellikleri ile ifşa etme, örgütsel adalet ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasında anlamlı farklılıklar
olduğu belirlenmiştir. İfşa etme eğilimi ile örgütsel adalet ve örgütsel adalet ile örgütsel vatandaşlık
davranışı arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ve ifşa etme
eğilimi arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Örgütsel adalet algısının ifşa
etme eğilimini ve örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönde etkilediği, örgütsel vatandaşlık
davranışının ifşa etme eğilimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.
Örgütsel vatandaşlık davranışı ile içsel ifşa arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak örgütsel
adaletin sağlanması “içsel ifşa” niyetinin ve örgütsel vatandaşlık davranışının artırılmasında yardımcı
olmaktadır. Çalışanların öncelikle içsel ifşa türünü seçmeleri ve etik dışı davranışlara kayıtsız kalmamaları,
örgütün başarısına ve örgüt içinde etik olmayan uygulamaların azaltılmasına önemli katkılar sağlayabilir.
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Abstract
The aim of this study is to determine the relationship between the whistleblowing tendencies of hospital
staff and their perceptions of organizational justice and organizational citizenship behaviors, and to examine
whether there is a significant difference between these variables according to socio-demographic
characteristics. For this purpose, data were collected from 439 health personnel working in a public hospital
by face-to-face survey method. Mann-Whitney U Test, Kruskall Wallis H Test, Spearman correlation,
regression analysis and frequency tests were used to evaluate the data. According to the research findings,
it was determined that there were significant differences between the socio-demographic characteristics of
the participants and their behaviors of whistleblowing, organizational justice and organizational citizenship.
There were positive significant relationships between "whistleblowing tendency and organizational justice",
and "organizational justice and organizational citizenship behavior". It was determined that there was no
statistically significant relationship between organizational citizenship behavior and whistleblowing
tendency. It has been determined that the perception of organizational justice affects the whistleblowing
tendency and organizational citizenship behavior positively, and organizational citizenship behavior does
not have a statistically significant effect on the whistleblowing tendency. A positive relationship was found
between organizational citizenship behavior and internal whistleblowing. As a result, ensuring
organizational justice helps to increase the "internal whistleblowing" intention and organizational
citizenship behavior. Employees' Choosing the internal disclosure type first and not being indifferent to
unethical behaviors can make significant contributions to the success of the organization and to reduce
unethical practices within the organization.
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GİRİŞ
Günümüzde örgütlerin sürdürülebilirlikleri ve rekabet avantajı elde etmeleri için
gerçekleştirdikleri faaliyetler çalışan davranışlarından bağımsız olarak düşünülemez. Örgütsel
davranış alanında ele alınan çalışan davranışları bulundukları örgütlerin olumlu veya olumsuz
sonuçlara ulaşmaları için önemli bir yere sahiptir. Bu davranış türlerinden biri olan ifşa etme
(whistleblowing) davranışı, organizasyonlarda muhtemel kötü ve yanlış davranışları raporlamak
şeklinde tanımlanmaktadır. İfşa etme davranışının temelinde “yarar sağlama” düşüncesi yer
almaktadır. Birey etik ve ahlak dışı bir uygulama karşısında sessizliğini bozarak söz konusu
yanlışın önlenmesi veya düzeltilmesi amacıyla bu eylemde bulunmaktadır. Çalışanlar örgüt
içinde etik olmayan bir durumu içsel veya dışsal ifşa yoluyla bildirebilmektedir (Alp, 2014: 386).
Bireylerin adalete ilişkin algılarını sorguladıkları alanlardan biri çalıştıkları örgütlerdir. Bir
örgütte adaletin yokluğu nasıl ki çalışanlarda olumsuz tutumların ortaya çıkmasına sebep
olacaksa adalet algısının varlığı da birçok olumlu etkileri beraberinde getirebilecek güçtedir
(Söyük, 2007: 1). Sağlık çalışanlarının bulundukları örgüte yönelik olumsuz adalet algısına sahip
olmaları örgüte ve bireye etki edebilecek birçok olumsuz davranışları da beraberinde
getirebilmektedir (düşük örgütsel bağlılık düzeyi, moral ve motivasyon düşüklüğü gibi)
(Cihangiroğlu vd., 2010: 69). Örgütsel vatandaşlık davranışları sağlık sektöründe kurtarıcı
niteliğinde değerlendirilebilecek bir davranış türüdür. Yapılan en ufak bir hatanın bazen geri
dönüşü olmayan kayıplara yol açabileceği bilinmektedir. Bu noktada çalışanlar birbirlerini bir
hata meydana gelmeden önce uyararak veya önleyici çözümler sunabilirler (Aslan, 2008: 173).
Sağlık örgütlerinde meydana gelen yanlış uygulamaların zaman aşımına uğramadan hızlı bir
şekilde ortaya çıkarılması, gerek insan sağlığı gerek kamu yararı bakımından hayati bir öneme
sahiptir. Bu duruma enfeksiyon kaynaklı yan etkilerin ve ölümlerin olması sonucunda bunların
açığa çıkarılmasının insan hayatı açısından ne derece kurtarıcı ve önemli olduğu örnek
gösterilebilir (Kördeve, 2017: 1). Sağlık çalışanlarının toplum sağlığını tehdit edeceğini
düşündüğü durumlarda sessiz kalıp görmezden gelmek yerine gerekli adımı atarak etik ve ahlaki
bir tepki göstermesi toplum sağlığı açısından kurtarıcı nitelikte bir adımdır (Aydın, 2002: 85).
Sağlık çalışanları hizmet kalitesini, kazancını ve hasta memnuniyetini direkt olarak
etkilemektedirler. Bu nedenle sağlık sektörü çalışanlarının ÖVD’yi sergilemeleri çok daha önemli
bir hale gelmektedir. Çalışanları motive edici faaliyetler gerçekleştirmek ve insan kaynakları
politikalarının uygulanması çalışanların ÖVD düzeylerini artırmaya olanak sağlayabilir
(Dikmetaş Yardan ve Coşkun Us, 2018).
Bu araştırmada, sağlık sektöründe hastane çalışanlarına yönelik olarak, örgütsel adalet, örgütsel
vatandaşlık davranışı ve ifşa etme niyeti arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu bağlamda örgütsel
adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı ve ifşa etme kavramları açıklanmış ve hastane çalışanlarına
yönelik araştırma bulgularına ve sonuçlarına yer verilmiştir.

KURAMSAL ÇERÇEVE
Örgütsel Adalet
Literatürde Adams’ın (1965) “Eşitlik Teorisi”ne dayanan ve ilk kez 1987 yılında Greenberg
tarafından geliştirilen örgütsel adalet kavramı, örgütlerde adaletin rolünü açıklamaya yönelik
gerçekleştirilen girişimler sonucunda gelişen bir kavram olarak nitelendirilmiştir (Colquitt vd.,
2001: 425). Eşitlik teorisine göre; çalışanlar elde ettikleri kazanımları bu kazanımları elde etmek
için gösterdikleri çabayı başka bir çalışan ile karşılaştırmaktadırlar. Eğer çalışan bu karşılaştırma
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sonucuna farklılık algılarsa bu durum memnuniyetsizlik oluşturacaktır (Adams, 1965). Örgütsel
adalet, personelin görev dağılımı, mesai saatlerine uyma, yetkilendirilme, gelir düzeyi, ödüllerin
dağılımı gibi konulara ilişkin yönetimin aldığı kararları sorguladıkları ve bu kararları
değerlendirdikleri bir süreç olarak ifade edilmektedir (İçerli, 2010: 69).
Örgütsel adalet davranışı genel olarak dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşim adaleti olmak
üzere 3 boyuttan oluşmaktadır. Dağıtım adaleti, örgüt çalışanları için ücret ve terfi gibi konularda
karar alırken bu kararların en adil şekilde yani performansa dayalı olarak alınması esasına
dayanmaktadır (Dailey ve Kirk, 1992: 307). Bu boyut örgütlerde kaynak dağılımının eşitliğini
veya çıktıların adil olup olmadığını inceler. İkinci boyut olan süreç adaleti, karar verme sürecinde
kullanılan prosedürlerin karar sürecinde bulunan bireyler için sonuçtan bağımsız bir şekilde
tatmin olmalarında önemli bir belirleyicisidir. Bireyler tarafından adil olarak algılanan
prosedürler, sonuçlar olumsuz olsa dahi bundan duydukları memnuniyetsizliği azaltırken,
haksız olarak algılanan prosedürler, sonuçlar olumlu dahi olsa bu sonuçtan duydukları
memnuniyet düzeylerini azaltabilir (Lawrence vd., 1997: 579). Üçüncü boyut olan etkileşim
adaleti ise bireyler arasındaki sosyal mübadeleye odaklanmakta (Yürür, 2012: 200) ve örgütlerde
bireyler arası ilişkilerin niteliğini simgelemektedir (Nam, 2008: 37). Çalışanların örgütlerine
yönelik faaliyetleri adil olarak algılamalarının sonucunda hem yöneticilerine hem de örgütlerine
karşı daha olumlu davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir (Yılmaz, 2004: 5).

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD)
Literatürde ilk olarak Barnard tarafından 1930’lu yıllarda ele alınan ÖVD, biçimsel rol
davranışlarının dışında olan “ekstra rol” davranışları olarak ifade edilmektedir. Daha sonra 1983
yılında Organ tarafından yönetim literatürüne kazandırılmıştır (Dikmetaş Yardan ve Coşkun Us,
2018: 121). Organ (1990: 86), ÖVD’ yi örgütlerin resmi ödül sistemlerinde doğrudan yazılı olarak
veya resmi bir şekilde tanımlanmayan ve örgütlerin etkin bir şekilde işleyişine olumlu katkılar
sağlayan, gönüllülük esaslı bireysel davranışlar olarak tanımlamıştır. ÖVD fazladan rol
davranışı, prososyal davranış, kendiliğinden davranış ve kurumsal- bağlamsal performans gibi
kavramlarla tanımlanmakta ve biçimsel rol davranışı ile zıt anlamda kullanılmaktadır (Gürbüz,
2006: 50-51).
Örgüt çalışanlarının sergiledikleri ÖVD temelde bireye ve örgüte yönelik ÖVD olarak ikiye
ayrılmaktadır. Bireye yönelik ÖVD, örgüt çalışanlarının kişiler arası etkileşim yoluyla örgütlerine
dolaylı bir şekilde katkıda bulunmasını ifade etmektedir. Örgüte yönelik ÖVD ise örgüt
çalışanlarının örgüte fayda sağlayabilecek faaliyetlerde aktif olarak, kendi isteğiyle rol alması ve
örgütün sürdürülebilirliğine katkı sağlayan resmi veya gayri resmi kurallara uygun hareket
etmesine yönelik davranışlardır (Fu, 2013: 1197).
ÖVD’nin boyutlandırılmasına ilişkin ilk çalışma Smith ve arkadaşları (1983) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Smith ve arkadaşları elde ettikleri veriler ışığında ÖVD’ye ilişkin 2 boyut
tanımlamışlardır. Bunlar; “diğergamlık” ve “genel itaat” boyutlarıdır. Daha sonra Organ (1988:4)
tarafından beş boyutlu sınıflandırma geliştirilerek bu boyutları ölçen bir ölçek geliştirmiştir
(Podsakoff vd., 2000: 515). Bu boyutlar; diğergamlık (özgecilik/yardımseverlik), örgüt çalışanının
kendi sorumluluğunda olan iş tanımına ek olarak sorumluluğu dahilinde olmayan işleri de
gönüllü olarak yapmasıdır (Schnake ve Dumler, 2003: 284). Vicdanlılık (bilinçlilik/ileri görev
bilinci), örgütlerin çalışanlardan beklediği asgari davranışlara karşılık çalışanın bu asgari
düzeyin üzerinde ve kendi isteğiyle sergilediği davranışlardır (Organ, 1990: 47; Alper Ay, 2018b:
10). Nezaket, örgüt çalışanlarının birbirlerinin işlerine etkisi olabilecek davranışlardan kaçınması
veya çeşitli kararları almadan önce bundan etkilenecek olan çalışanların bilgilendirilmesine
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dayanmaktadır (Basım ve Şeşen, 2006: 87). Centilmenlik, çalışanların örgütlerine karşı tolerans
göstermelerinin yanı sıra mesai arkadaşlarına karşı önemli görmediği problemleri şikayet
etmeden hoşgörüyle yaklaşmasını ifade eder (Dikmetaş Yardan ve Yabana Kiremit, 2018: 123).
Sivil Erdem (vatandaşlık erdemi), örgüt içinde meydana gelebilecek olaylar karşısında çalışanların
sorumluluk alarak alınabilecek kararlara veya düzenlenecek toplantılara kendi isteğiyle aktif
katılım sağlamasıdır (Basım ve Şeşen, 2006: 87).
ÖVD’nin sergilenmesinin örgütlerin performans ve sosyal sermayelerine önemli katkıları söz
konusudur (Chang vd.,2007: 212-213). Örgütlerde yüksek performans sergileyen, örgütsel
verimliliğe katkı sağlayan, girişimci, yeniliklere açık ve örgütteki diğer çalışanlarla bütünlük ve
beraberlik ruhunu taşıyan, kendi görev ve sorumluluklarıyla yetinmeyerek örgüte fayda
sağlayacak faaliyetlerde gönüllü olarak çaba gösteren çalışanlar örgütlerin hedeflerine
ulaşmasının temel yapı taşıdır (Avcı, 2015: 19).

İfşa Etme (Whistleblowing) Kavramı
Anglosakson hukukundan gelen ve İngilizce bir terim olan ifşa etme (whistleblowing) (Alp, 2014:
386) terimi ilk kez 1963 yılında hukuki bir belgede kullanılmıştır. Kökeni İngiliz polislerinin bir
suç davranışıyla karşı karşıya kaldıklarında suç işlemeye eğilimli bireyleri uyarmak için “düdük
çalması” eylemine dayanmaktadır (Akoğlan Kozak ve Şahin, 2018: 32). Bu konuda önemli
çalışmaları olan Near ve Micheli (1985) ifşa etme kavramını; mevcut veya eski örgüt üyeleri
tarafından işverenlerinin kontrolü altındaki yasa dışı, ahlak dışı ve gayrimeşru uygulamaların
söz konusu uygulamada etkili önleyiciliği olan kişi veya kuruluşlara bildirmesi olarak
tanımlamıştır. Başka bir tanımla ifşa etme, örgüt çalışanlarının kontrolü altında olan etik ve ahlak
dışı uygulamaların mevcut veya eski örgüt çalışanları tarafından söz konusu yanlışı önleme veya
düzeltme yetkisi bulunan kişi veya örgütlere raporlanmasını ifade etmektedir (Alper Ay, 2018a:
248). İfşa etme niyeti planlı davranış teorisine dayandırılmaktadır. Planlı davranış teorisine göre
(Ajzen,1991), ifşa etme niyeti gerçek davranışın bir öngörücüsü olmaktadır. Bu teoride, bireyin
kendisi bu davranışın etik olduğunu algılarsa ve başkaları tarafından etik olarak kabul edildiğini
algılarsa ve birey davranış üzerinde kontrol sahibi ise bu davranışı gerçekleştirme olasılığının
daha yüksek olacağı belirtilmiştir (Mercan, 2015: 2).
İfşa etme eylemi örnek bir davranış türüdür, bu eylemi gerçekleştiren kişiler cesaretlerinden
ötürü ödüllendirilmeyi hak eden örnek bireylerdir (Lacayo ve Ripley, 2002-2003: 38-39).
Çalışanların örgütlerinde meydana gelen yanlış uygulamaları görmezden gelip sessiz kalmayı
değil ilgili yanlışı düzeltmek için gerekli tüm çabayı harcayarak çözüme kavuşması için
çabalaması üstün bir ahlaki sorumluluk gerektirir (Aktan, 2015: 34).
İfşa etme eylemi iki şekilde gerçekleşebilir. İçsel ifşa, bir örgütte gerçekleşen etik ve ahlak dışı
uygulamanın örgüt içindeki kişi veya yöneticilere raporlanmasıdır (Liu, Liao ve Wei, 2015: 109).
Dışsal ifşa ise etik ve ahlak dışı uygulamaların düzeltilmesi veya önlenmesi amacıyla söz konusu
yanlış uygulamaları düzeltebilecek veya önleyebilecek güce sahip olduğuna inanılan ve örgüt
dışında olan birimlere raporlanmasıdır (Park vd., 2008: 930).
İfşa etme davranışının gerçekleştirilmesindeki temel soru “bu davranışı örgütsel yaşamda kimler
ne için yapar” sorusudur. Literatürde ifşa etmenin sayısız nedenleri olmakla birlikte sosyologlar,
psikologlar ve yönetim teorisyenleri tarafından çoğunlukla bireysel, örgütsel ve toplumsal olmak
üzere 3 grup şeklinde sınıflandırılmıştır (Lewis, 2011: 71).
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Bireysel Nedenler: Bireyler ifşa eylemini; psikolojik gereksinimler, saygınlık kazanma, cesaret
gösterme isteği, özgüven kazanma, özdenetim, kendini ve diğer çalışanları korumak gibi birçok
kişisel nedenlerden dolayı gerçekleştirebilirler (Baltacı ve Balcı, 2017: 55).
Örgütsel Nedenler: Bir örgüt çalışanının, bulunduğu örgüte karşı bağlılık ve sadakat duygularını
beslemesi ifşa etme girişimini etkiler. Örneğin; örgüt çalışanı bulunduğu örgüte ve işine ne kadar
sadık olursa gördüğü yanlış uygulamayı raporlamasının örgüte zarar vermeyeceğinden emin
olursa raporlama ihtimali daha yüksek olmaktadır (Hassink vd., 2007:29). Bunun yanı sıra bir
örgütte yüksek örgüt kültürü ve etik değerlere önem veriliyorsa, ifşa etme davranışını
destekleyici politikalara sahipse ve ifşacıya karşı misilleme davranışları söz konusu değilse o
örgütte yapıcı ve katkı sağlayıcı ifşa uygulamaları gerçekleşebilir (Güvercin Şengül, 2016: 14).
Toplumsal Nedenler: Bireylerin ifşa eyleminin etik bir davranış olup olmadığına karar vermesinde
toplumsal değerlerin rolü büyüktür (Jensen, 1987: 326). Özellikle toplumu ilgilendiren konularda
ifşa etme eyleminde bulunmak ahlaki ve etik bir davranıştır (Lindblom, 2007: 419). Ayrıca
yolsuzluğun önlenmesi, hileli işlerin tespit edilmesi ve yasalara uygun hareket edilmesi hem
bireysel hem örgütsel hem de toplumsal amaçlara hizmet edilmesi bakımından erdemli bir
davranış türüdür (Çiğdem, 2013: 105).
Geleneksel bakış açısına göre ifşacı, sadakatsizliklerinden ötürü cezalandırılmaları gereken bir
baş belası olarak görülürken, modern yaklaşıma göre ise bu bireylerin kendilerini işe adamış,
başarısız olan mevzuatlara karşın değerli bir güvenlik ağı olarak görülmektedir (Lewis ve Uys,
2007). İfşa etme davranışının örgüt içinde bireylere olumlu ve olumsuz etkileri olabilmektedir.
İfşacılar bazen bir kahraman olarak görülebilirken bazen de bir hain olarak görülebilirler. İfşa
eden kişi açısından bir yandan psikolojik ve vicdani rahatlık söz konusuyken, diğer taraftan
örgütte ifşacıyı dışlama, işten kovmakla tehdit etme, kariyer hayatındaki ilerlemenin
durdurulması, misilleme, intikam alma gibi yıkıcı sonuçlar da meydana gelebilmektedir (Alper
Ay, 2018a: 216). Örgüt yararı gözetilerek yapılan ifşa eylemi, pro-sosyal bir davranıştır ve örgüt
yararına gerçekleştirildiğinden örgütler çalışanlarını bu yönde ifşa eğilimine teşvik ederlerse
örgütlerin performansına ve gelişimine önemli katkılar sağlayabilirler (Bellek ve Aykan,
2019:254).

Örgütsel Adalet, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İfşa Etme Arasındaki İlişkiler
Yöneticilerin bütün çalışanlara eşit mesafede durarak, kaynakların dağıtımında adil davranarak,
çalışanlar ile bilgi paylaşımında bulunarak, görev dağılımını adil bir şekilde yaparak örnek teşkil
edecek davranışlar sergilemesi sağlık çalışanlarında olumlu adalet algısı ile beraber diğer olumlu
davranış türlerini de beraberinde getirecektir (Cihangiroğlu, 2011: 15). Örgütsel vatandaşlık
davranışının önemli bir öncülü örgütsel adalettir. Örgütsel adalet çalışanların güvenini arttırır,
bu da örgütsel vatandaşlık davranışının gösterilmesini teşvik eder (Farh vd., 1997:422). İnsan
kaynakları yönetimi politikaları ve uygulamaları açısından araştırmalarda örgütsel adaletin
önemli bir yeri vardır. Çalışanların tutum ve davranışlarının işyerinde adil muamele algılarından
güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Çalışanların adil muamele algıları, örgütsel vatandaşlık
davranışlarının boyutlarıyla pozitif olarak ilişkilendirilmiştir (Harris vd., 2020:2141). Sosyal
mübadele teorisine göre (Blau, 1964), örgütler ve çalışanlar arasında güven duygusu içinde
gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen faaliyetler sonucu karşılıklı beklentiler oluşması
ve bu beklentilerin de karşılanarak iki tarafa da para ile ifade edilmeyen kazançlar sağlaması söz
konusudur (Gürbüz, 2006: 52). Gouldner (1960) tarafından ileri sürülen Karşılıklılık Norm
Teorisi’ne göre, sosyal mübadele teorisine benzer olarak bireyler elde ettikleri faydalara karşılık
olarak olumlu davranış gösterir ve zarar verecek bir davranışta bulunmazlar (Gouldner,
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1960:173). Eşitlik teorisi, sosyal değişim teorisi ve karşılıklılık kavramı, ödül tahsisinde, iş tatmini
ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile adalet arasında ilişki olduğunu göstermektedir. Çalışanlar
adil davranış ve iş doyumu algıladıklarında performanslarını artırılabilirler. Örgütlerine karşılık
verme olarak örgütsel vatandaşlık davranışını gösterebilirler (Netemeyer vd., 1997: 88).
Literatür incelendiğinde olumlu örgütsel adalet algısının genel olarak ifşa etme davranışına
teşvik ettiği, örgütsel adalet ile ifşa etme eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu
saptanmıştır (Yürür vd., 2015; Yürür ve Nart, 2016; Çetinel ve Taslak, 2017; Alper Ay, 2018a;
Atalay ve Acuner, 2019; Çetinel ve Taslak, 2019). Bununla birlikte Miceli ve arkadaşları (2012)
çalışmalarında çalışanların örgütsel adaletsizlik algısına sahip olmalarının ifşa etmeye teşvik
ettiğini saptamışlardır. Örgütsel haksızlıktan kaynaklanan sorunların çalışanları çoğunlukla ifşa
etmeye teşvik ettiğini belirtmiştir. Örgütsel adalet ve ÖVD konularında yapılan çok sayıda
araştırmada pozitif ve anlamlı bir ilişkiler saptanmıştır (Nıehoff ve Moorman, 1993; Moorman
vd., 1998; Poyraz vd., 2009; Jafari ve Bidarian, 2012; Tezcan, 2012; Çetinkaya ve Çimenci, 2014;
Korkmaz vd., 2020). Örgütsel vatandaşlık davranışı ile ifşa etme eğilimi arasındaki ilişkilere
yönelik yapılan çalışmaların ise literatürde sınırlı olduğu belirlenmiş, sınırlı olan bu çalışmalarda
da pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir (Ertürk, 2016; Yılmaz ve Bayram, 2019).
Buna göre örgüt çalışanlarının etik ve ahlak dışı olaylar karşısında sessizliklerini bozmalarında
örgütsel adalet algılarının önemli bir role sahip olduğu ve çalışanların olumlu yönde adalet
algısına sahip olmalarının örgütlerine katkı sağlayan gönüllü faaliyetlere katılım isteklerini
artıracağı söylenebilir. Ayrıca bireylerin fiziksel özellikleri, beklentileri, ihtiyaçları, tutumları,
deneyimleri, kişilik özellikleri, içinde bulundukları duygusal durumları gibi birçok faktör,
bireylerin algılamasını etkilemekte ve algılamada farklılıklara yol açabilmektedir
(Korkmazyürek ve Hazır, 2013: 49). Buradan hareketle araştırmanın modeli ve hipotezleri şu
şekilde geliştirilmiştir:

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Hipotezler:
H1: Hastane çalışanlarının ifşa etme eğilimleri ile sosyo-demografik özellikleri arasında anlamlı
bir farklılık vardır.
H2: Hastane çalışanlarının örgütsel adalet algıları ile sosyo-demografik özellikleri arasında
anlamlı bir farklılık vardır.
H3: Hastane çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışları ile sosyo-demografik özellikleri
arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H4: İfşa etme eğilimi, örgütsel adalet algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H5: Örgütsel adalet algısının ifşa etme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
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H6: Örgütsel vatandaşlık davranışının ifşa etme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H7: Örgütsel adalet algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı ve ifşa etme
eğilimleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Araştırmanın alt amaçları ise;
- örgütsel adaletin ifşa etme eğilimine etkisini belirlemek,
- örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisini belirlemek,
- örgütsel vatandaşlık davranışının ifşa etme niyetine etkisini belirlemek,
- sosyo demografik özelliklere göre bu değişkenler arasında anlamlı farklılık olup olmadığını
belirlemektir.

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini 01.02.2020-30.06.2020 tarihleri arasında,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışan
(hekim, hemşire/ebe, sağlık teknikeri/teknisyenleri, idari bölüm çalışanları ve diğer çalışanlar)
!.# ! .$.%

2318 kişi oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini belirlemek için kullanılan 𝑛 = !
& .(!())+ # ! .$.%

formülü ile ulaşılması yeterli görülen örneklem sayısı 330 olarak hesaplanmıştır.

Gönüllülük esasıyla katılımcılardan yüz yüze görüşme yoluyla toplanan anket sayısı 458’dir.
Eksik veya hatalı doldurulan anket formları çıkarılarak toplamda 439 geçerli anket formu analize
tabi tutulmuştur. Bu nedenle araştırmanın örneklemini 439 katılımcı oluşturmaktadır.

Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak 4 bölüm 56 maddeden oluşan anket formu kullanılmıştır.
Anket formunun birinci bölümde 8 maddeden oluşan kişisel bilgi formu (yaş, cinsiyet, eğitim
düzeyi, medeni durum, meslek grubu, kurumda çalışma yılı, toplam çalışma yılı ve gelir düzeyi)
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçekler ise aşağıdaki gibidir.
İfşa Etme (Whistleblowing) Ölçeği: Heungsik Park ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen
ve Yılmaz (2015) tarafından Türkçe’ ye uyarlanarak geçerlilik ve güvenirliği yapılan ifşa etme
ölçeği, 5‟li Likert tipinde, 3 alt boyut (içsel ifşa etme, dışsal ifşa etme ve kayıtsızlık) ve 9
maddeden oluşmaktadır.
Örgütsel Adalet Algısı Ölçeği: Colquitt (2001) tarafından geliştirilen Özmen ve arkadaşları
(2007) tarafından Türkçe’ ye uyarlaması yapılan ölçekte 5’li likert kullanılmıştır (1=Kesinlikle
Katılmıyorum; 5=Kesinlikle Katılıyorum). Özmen ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan
“Adalete Verilen Değerin Adalet Algıları Üzerindeki Etkisinin Sorgulanmasına İlişkin Bir
Araştırma” adlı çalışmada gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ölçek 3 alt boyutta ele
alınmıştır (işlemsel adalet, dağıtım adaleti ve etkileşim adaleti). Ölçek 20 maddeden
oluşmaktadır.
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Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) Ölçeği: Anket formunun son bölümünde çalışanların
ÖVD sergileme eğilimlerini belirlemeyi amaçlayan ÖVD ölçeği bulunmaktadır. Vey ve Campbell
(2004) ile Williams ve Shiaw’ un (1999) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanan ölçeğin Basım
ve Şeşen (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılmıştır. Ölçek 5 alt boyut (diğergamlık,
vicdanlılık, nezaket, centilmenlik, sivil erdem) ve 19 maddeden oluşmaktadır.

Verilerin Değerlendirilmesi
Bu araştırmada elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin
normallik testleri yapılmış olup normal dağılım göstermediği saptanmıştır. Bu nedenle nonparametrik testler uygulanarak sonuçlara ulaşılmıştır. İki gruplu karşılaştırmalarda MannWhitney U testi, üç ve daha fazla gruplu karşılaştırmalarda ise Kruskall-Wallis H testi
kullanılmıştır. Analiz sonuçlarının yorumlanmasında grupların ortanca değerleri ele alınmıştır
(Ural ve Kılıç, 2005: 245). Bazı gruplarda ortanca değerlerin eşit çıkması nedeniyle aritmetik
ortalamalar dikkate alınarak yorumlanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi saptamak için
Spearman korelasyon analizine bakılmıştır. Bağımsız değişkenlerin (örgütsel adalet ve ÖVD),
bağımlı değişken (ifşa etme) üzerindeki etkilerini saptamak için basit regresyon analizi
kullanılmıştır. Analizlerde anlamlılık seviyesi %95 güven aralığında p<0,05 olarak anlamlı
bulunmuştur.

Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmaya başlamadan önce Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar
Etik Kurul’undan (09.10.2019 tarihli, 2019-10/14 sayılı) Cumhuriyet Üniversitesi Hastane
Başhekimliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nden (11.02.2020 tarihli, 93596471010.99-E.36684 sayılı) izin alınmıştır.

BULGULAR
Tablo 1’de araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin puan ortalamaları ve güvenilirlik bulgularına
yer verilmiştir. Ölçeklere ilişkin puan ortalamaları incelendiğinde; katılımcıların ifşa etme eğilim
düzeylerinin düşük (2,94), örgütsel adalet düzeylerinin orta (3.24), ÖVD düzeylerinin ise yüksek
(3,83) düzeyde olduğu saptanmıştır. Katılımcıların öncelikle içsel ifşa (3,71), ikinci olarak dışsal
ifşa(2,62) düzeyleri daha yüksek bulunmuş, kayıtsız kalma düzeyleri (1,89) ise en düşüktür.
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri incelendiğinde ise ifşa etme ölçeğinin orta
(0,40< α<0,60), örgütsel adalet ve ÖVD ölçeklerinin yüksek (α>0,80) düzeyde güvenilir olduğu
söylenebilir (Şencan, 2005).
Araştırmaya katılan 439 katılımcının sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 2’de
verilmiştir. Katılımcıların çoğunluğunun; %43,5’inin 21-30 yaş arası, %50,6’sının erkek,
%38,5’inin lisans mezunu, %58,1’inin evli olduğu saptanmıştır. Katılımcıların ilgili kurumda
çalışma sürelerine göre %26,4’ünün 1-5 yıl aralığında kurumda çalıştıkları saptanmıştır. Toplam
çalışma sürelerine göre katılımcıların %30,1’inin 16 yıl ve üzeri deneyime sahip olduğu
saptanmıştır. Katılımcıların aylık gelir düzeyleri incelendiğinde %37,6’sının 4501 TL ve üzeri
aylık gelir düzeyine sahip olduğu saptanmıştır. Meslek açısından katılımcıların %28,9 unun diğer
çalışanlar (diyetisyenler, fizyoterapistler, biyokimya ve gıda mühendisleri, hasta bakıcıları,
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temizlik personeli, yemekhane çalışanları, güvenlik görevlileri ve atölye çalışanları), %24,4’ünün
hekimler ve 23,5’inin hemşirelerden oluştuğu belirlenmiştir.

Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Puan Ortalamaları ve Güvenilirlik Değerleri (n=439)
Ölçekler/Boyutlar
Min. Max. Ortalama Std. Sapma
Dışsal İfşa
1,00
5,00
2,62
0,79
İçsel İfşa
1,00
5,00
3,71
0,97
Kayıtsızlık
1,00
5,00
1,89
1,02
İfşa Genel
1,00
4,33
2,94
0,51
Süreç Adaleti
1,00
5,00
3,24
0,81
Dağıtım Adaleti
1,00
5,00
2,97
1,03
Etkileşim Adaleti
1,00
5,00
3,36
0,95
Örgütsel Adalet Genel
1,00
5,00
3,24
0,77
Diğergamlık
1,00
5,00
4,05
0,67
Vicdanlılık
1,00
5,00
3,75
0,75
Nezaket
1,00
5,00
4,26
0,70
Centilmenlik
1,00
5,00
3,55
0,78
Sivil Erdem
1,00
5,00
3,56
0,92
ÖVD Genel
1,16
5,00
3,83
0,59

Güvenilirlik
0,494
0,905
0,879
0,542
0,888
0,878
0,932
0,938
0,807
0,644
0,867
0,748
0,584
0,887

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
Yaş
21-30
31-40
41 ve üzeri
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kurumda Çalışma Yılı
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Meslek
Hekim
Hemşire/Ebe
Sağlık teknikeri/teknisyeni
İdari personel
Diğer çalışanlar
TOPLAM

N
191
136
112

%
43,5
31
25,5

217
222

49,4
50,6

64
116
89
73
97

14,6
26,4
20,3
16,6
22,1

107
103
36
66
127
439

24,4
23,5
8,2
15
28,9
100,0

Eğitim Durumu
İlköğretim/Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam Çalışma Yılı
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Gelir Düzeyi
2500 TL ve daha az
2501- 3500 TL
3501- 4500 TL
4501 TL ve üzeri

N
110
65
169
95

%
25,1
14,8
38,5
21,6

255
184

58,1
41,9

38
117
85
67
132

8,7
26,7
19,4
15,3
30,1

55
95
124
165

12,5
21,6
28,2
37,6

TOPLAM

439

100,0

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile “ifşa etme eğilimleri” arasında anlamlı farklılık
olup olmadığı tablo 3’te verilmiştir. Katılımcıların cinsiyet ve aylık gelir düzeyleri ile ifşa etme
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eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmazken; medeni durum, yaş,
eğitim düzeyi, meslek, kurumda çalışma ve toplam çalışma sürelerine göre ifşa etme
eğilimlerinde anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Tablo 3 incelendiğinde;
katılımcılardan bekarların ( C =3,0), 21-30 yaş grubunda olanların (Xort=3,11), lisansüstü eğitime
sahip olanların (Xort=3,11), hekimlerin (Xort=3,11), kurumda en az (1 yıldan az) deneyime sahip
olanların (Xort =3,17), toplam deneyim süresi en az (1 yıldan az) olanların (Xort =3,17) ifşa etme
eğilimlerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Buna göre H1 hipotezi kısmen kabul
edilmiştir.
Tablo 3. Katılımcıların İfşa Etme Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı
Değişkenler
Medeni durum
Yaş

Eğitim Düzeyi

Meslek

Kurumda
Çalışma Yılı

Toplam Çalışma
yılı

N

Ort.

Std.
Sapma

Ortanca

Evli

255

2,90

0,53

3,0

Bekar
21-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
İlköğretim/Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Hekim

184
191
136
112
110
65
169
95
107

3,0
3,04
2,92
2,81
2,88
2,80
2,98
3,05
3,07

0,49
0,50
0,48
0,53
0,60
0,59
0,44
0,44
0,42

3,0
3,11
3,0
2,89
3,0
2,89
3,0
3,11
3,11

Hemşire/Ebe

103

2,99

0,43

3,0

Sağlık tek.
İdari Personel
Diğ. Çalışanlar
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri

36
66
127
64
116
89
73
97
38
117
85
67
132

2,88
2,81
2,89
3,11
3,04
2,91
2,83
2,83
3,14
3,07
2,93
2,89
2,81

0,55
0,59
0,56
0,47
0,47
0,46
0,60
0,52
0,53
0,44
0,45
0,57
0,53

3,0
2,94
3,0
3,17
3,05
3,0
3,0
2,89
3,17
3,11
3,0
2,98
2,89

Sonuç
z=-2,146
p=0,032
Ki-kare=17,577
p=0,000
Kikare=9,629
p=0,022
Kikare=12,570
p=0,014

Kikare=18,338
p=0,001

Kikare=22,560
p=0.000

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile “örgütsel adalet” algıları arasında anlamlı farklılık
olup olmadığı tablo 4’te verilmiştir. Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi,
kurumda çalıma ve toplam çalışma süreleri ile örgütsel adalet algıları arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık saptanmazken; meslek ve aylık gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı
düzeyde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Katılımcıların mesleklerine göre sağlık
teknikeri/teknisyenlerinin en yüksek (Xort =3,67), idari personelin ise en düşük (Xort =3,07) örgütsel
adalet algı düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Aylık gelir düzeyi 2500 TL ve daha az olanların
örgütsel adalet düzeyi daha düşük olduğu(Xort= 2,80) ve aylık 3501-4500 TL aralığında olanların
örgütsel adalet düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek (Xort= 3,53) olduğu saptanmıştır. Buna göre
H2 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.
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Tablo 4. Katılımcıların Örgütsel Adalet Algılarının Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre
Dağılımı
Değişkenler

Meslek

Aylık
Gelir
Düzeyi

Hekim
Hemşire/Ebe
Sağlık Tek.
İdari Personel
Diğer Çalışanlar
2500 TL ve daha az
2501-3500 TL
3501-4500 TL
4501 TL ve üzeri

N

Ort.

107
103
36
66
127
55
95
124
165

3,13
3,47
3,51
3,01
3,18
3,06
3,21
3,37
3,21

Std.
Sapma
0,64
0,68
0,79
0,87
0,82
0,78
0,81
0,77
0,73

Ortanca
3,15
3,55
3,67
3,07
3,10
2,80
3,30
3,53
3,30

Sonuç
Kikare=26,379
p=0,000
Kikare=11,460
p=0.009

Tablo 5. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Düzeylerinin Sosyo-Demografik
Özelliklerine Göre Dağılımı
N

Ort.

Std.
Sapma

Ortanca

Sonuç

Evli

255

3,91

0,60

3,95

Bekar

184

3,72

0,58

3,74

z=-4,132
p=0,000

21-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri yaş
Hekim

191
136
112
107

3,73
3,92
3,89
3,66

0,51
0,54
0,77
0,41

3,74
3,89
4,0
3,68

Kikare=23,939
p=0,000

Hemşire/Ebe

103

4,05

0,51

4,0

Sağlık Tek.
İdari Personel
Diğer Çalışanlar
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl

36
66
127
64
116
89
73

3,84
3,67
3,88
3,80
3,75
3,82
3,98

0,59
0,78
0,63
0,45
0,51
0,58
0,58

3,89
3,79
3,89
3,79
3,74
3,84
3,95

Kikare=37,687
p=0,000

16 yıl ve üzeri
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri

97
38
117
85
67
132

3,84
3,72
3,77
3,74
4,03
3,88

0,78
0,43
0,51
0,56
0,47
0,76

3,94
3,74
3,74
3,79
3,95
3,95

Değişkenler
Medeni durum

Yaş

Meslek

Kurumda
Çalışma Yılı

Toplam çalışma
yılı

Kikare=17,107
p=0,002

Kikare=24,812
p=0.000

Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile “örgütsel vatandaşlık davranışı” arasında anlamlı
farklılık olup olmadığı tablo 5’te verilmiştir. Katılımcıların cinsiyet, eğitim düzeyi ve aylık gelir
düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
saptanmazken; medeni durum, yaş, meslek, kurumda çalışma ve toplam çalışma süresi
değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu saptanmıştır. Buna göre H3 hipotezi
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kısmen kabul edilmiştir. Evli katılımcıların bekar katılımcılara göre ÖVD düzeylerinin daha
yüksek olduğu saptanmıştır ( Xort =3,95). 21-30 yaş aralığında olanların ÖVD düzeyleri daha
düşük olduğu saptanmıştır (Xort=3,74). Meslek açısından hemşire/ebelerin ÖVD düzeyleri anlamlı
düzeyde yüksek (Xort =4,0) iken, hekimlerin ise anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (Xort
=3,68). Kurumda çalışma süresi 1-5 yıl aralığında çalışanların ÖVD düzeyleri anlamlı düzeyde
düşük (Xort=3,74) iken, 11-15 yıl aralığında çalışanların ÖVD düzeylerinin anlamlı düzeyde
yüksek olduğu saptanmıştır (Xort=3,95). Toplam çalışma süresi 11-15 yıl aralığında olan
çalışanların ÖVD düzeylerinin anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır ( C = 4,03).

Tablo 6. İfşa Etme-Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Arasındaki Spearman Korelasyon
Analizi Bulguları
Korelasyonlar
1
1.Dışsal İfşa

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

,263**

3.Kayıtsızlık

-,129** -,501**

1

,254**

-,187**

1

,052

,181**

-,118*

,562**

,024

,180**

-,166** ,543** ,477**

,017

,167**

-,119*

,094*

,104*

,122*

8.Vicdanlılık

-,109*

,165**

-,121*

,289** ,291**

,180**

,389**

1

9.Nezaket

-,144** ,289**

-,215** ,174** ,116*

,226**

,566**

,520**

-,126** ,268** ,264**

,263**

,338**

,527** ,453**

-,154** ,320** ,290**

,297**

,361**

,599** ,435** ,619**

,696**

-,065

,178** ,127**

,096*

,112*

,005

,244**

-,189** ,817** ,738**

,878**

,140**

,283** ,225** ,315** ,358** ,154**

-,146** ,195**

-,178** ,290** ,294**

,283**

,677**

,768** ,728** ,781** ,792** ,002

10.Centilmen
-,162** ,041
lik
11.Sivil
-,123** ,156**
Erdem
,739**

13.Örgütsel
,045
Adalet Genel
14. Örgütsel
Vatandaşlık
Genel

14

1

,064

12.İfşa Genel

13

1

2.İçsel İfşa

4.Süreç
Adaleti
5.Dağıtım
Adaleti
6.Etkileşim
Adaleti
7.Diğergamlı
k

4

1
1
1

1

,054

1
1

-,105* ,007

*P<0,05, ** P<0,01.
Tablo 6’da değişkenler arasındaki korelasyon analizi bulgularına yer verilmiştir. Örgütsel
vatandaşlık davranışının alt boyutlarından vicdanlılık (r=-0,109), nezaket (r=-0,144), centilmenlik
(r=-0,162), sivil erdem (r=-0,123) ve genel vatandaşlık (r=-0,146) ile “dışsal ifşa” boyutu arasında
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negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Süreç adaleti (r=0,254), dağıtım adaleti (r=0,181),
etkileşim adaleti (r=0,180), diğerdamlık (r=0,167), vicdanlılık (r=0,165), nezaket (r=0,289), sivil
erdem (r=0,156), genel adalet (r=0,244) ve genel ÖVD (r=0,195) ile “içsel ifşa” boyutu arasında
pozitif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Buna göre ÖVD’nin dışsal ifşa eğilimini düşürürken,
örgütsel adaletin ve ÖVD’nin içsel ifşa eğilimini artırdığı söylenebilir.
Süreç adaleti (r= -0,187), dağıtım adaleti (r= -0,118), etkileşim adaleti (r=-0,166), diğergamlık (r=0,199), vicdanlılık (r=-0,121), nezaket (r=-0,215), centilmenlik (r=-0,126), sivil erdem (r=-0,154),
genel adalet düzeyi (r=-0,189), genel ÖVD düzeyi (r= -0,178) ile ifşa eğiliminin üçüncü boyutu
olan kayıtsızlık kalma boyutu ile arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Buna göre
örgütsel adalet ve ÖVD’nin kayıtsız kalma durumunu azalttığı söylenebilir. Ayrıca “örgütsel
adalet ile ifşa (r=0,154)” ve “örgütsel adalet ile ÖVD (r=0,346)” arasında pozitif yönde anlamlı
ilişkiler saptanmıştır. Buna göre örgütsel adaletin olumlu algılanması ifşa eğilimini ve ÖVD’yi
artırdığı söylenebilir. ÖVD (genel) ve ifşa (genel) arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olmadığı saptanmıştır. Buna karşın ÖVD ile içsel ifşa arasında (r=195) pozitif ilişki vardır. Bu
nedenle H4 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.
Tablo 7’de regresyon analizleri bulgularına yer verilmiştir. Örgütsel adaletin ifşa etme eğilimi
üzerinde pozitif yönde (ß=0,108) anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır (p<0,05). İfşa etme
eğiliminin %2.6’sının örgütsel adalet algısıyla açıklandığı saptanmıştır. Buna göre H5 hipotezi
kabul edilmiştir.
ÖVD’nin ifşa etme eğilimleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır (p>0,05).
Buna göre H6 hipotezi reddedilmiştir.
Örgütsel adaletin ÖVD üzerinde pozitif yönde (ß=0,332) anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır
(p<0,05). Örgütsel vatandaşlık davranışlarının %11’inin örgütsel adalet algısıyla açıklandığı
saptanmıştır. Buna göre H7 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 7. İfşa Etme, Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Regresyon Analiz
Bulguları
Modelin
Özeti

ANOVA

R

F

P

Beta

T

P

11,886

,001

,108

3,448

,004

1,958

,162

,057

,110

54,223

,000

,332

Bağımsız
Değişken

Bağımlı
Değişken

Örgütsel
Adalet

İfşa Etme

,163

ÖVD

İfşa Etme

,067

Örgütsel
Adalet

ÖVD

,332

R2
,026

Regresyon Katsayıları

Hipotez

Sonuç

,001

H5

Kabul

1,399

,162

H6

Red

7,364

,000

H7

Kabul

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Bu araştırma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma
Hastanesi’nde görev yapan 439 çalışanın örgütsel adalet algıları, örgütsel vatandaşlık davranış
düzeyleri ve ifşa etme eğilimleri arasındaki ilişkilerin ve sosyo-demografik özelliklere göre bu
değişkenler arasında anlamlı farklılık olup olmadığının saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Araştırma bulgularında; hastane çalışanlarının örgütsel vatandaşlık düzeylerinin yüksek,
örgütsel adalet düzeylerinin orta ve ifşa etme eğilimlerinin düşük olduğu saptanmıştır.
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Çalışanların “içsel ifşa” düzeyleri daha yüksek bulunduğundan, öncelikli olarak içsel ifşa türünü
tercih ettikleri saptanmıştır. Araştırma bulgularımızla benzer olarak Ülkü (2019) ve Demiral
(2008) çalışmalarında örgütte meydana gelen etik ve ahlak dışı uygulamaları öncelikli olarak içsel
ifşa yoluyla çözmeyi tercih ettikleri saptanmıştır. Alper Ay (2018a) tarafından sağlık çalışanlarına
yönelik gerçekleştirilen çalışmada ise çalışanların kendi örgütlerinde meydana gelen etik ve
ahlak dışı bir uygulama karşısında çoğunlukla kayıtsız kalıp görmezden geldiklerini, bunun yanı
sıra içsel ifşayı dışsal ifşaya göre daha çok tercih ettikleri saptanmıştır.
Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre; bekar, 21-30 yaş grubunda, lisansüstü eğitim
alanların, hekimlerin, kurumda ve toplamda 1 yıldan az deneyimi olanların “ifşa etme
eğilimlerinin” daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların cinsiyet ve gelir düzeyleri ile ifşa
etme eğilimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Buna göre
katılımcılardan kadın ve erkeklerin ve aylık gelir düzeyi açısından tüm gelir gruplarının ifşa
eğilimi düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir. Işık ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan bir
araştırma sonucunda kurumda çalışma süresi 4 yıl ve daha az olan çalışanların ifşa etme
düzeylerinin daha yüksek çıktığı saptanmıştır. Benzer şekilde Candan ve Kaya (2015) ve Ülkü
(2019) tarafından yapılan araştırma sonucunda ifşa etme eğiliminin cinsiyete göre istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.
Katılımcıların “örgütsel adalet algıları” ile meslek ve aylık gelir değişkenleri arasında anlamlı
farklılıklar olduğu saptanmıştır. Meslek değişkenine göre sağlık teknikeri/teknisyenlerinin en
yüksek, idari personelin ise en düşük örgütsel adalet algı düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca gelir düzeyine göre adalet algıları değerlendirildiğinde aylık “2500 TL ve daha az” alan
sağlık çalışanlarının örgütsel adalet algıları da düşük bulunmuştur. En yüksek adalet algısına
sahip gelir grubunun ise “3501-4500 TL” alan grubun oluşturduğu saptanmıştır. Buna göre aylık
gelir düzeyi düşük olan katılımcıların dağıtım adaleti algısının düşük olması nedeniyle ücret
adaletini sağlamaya yönelik ücret sistemlerinin yeniden değerlendirilmesi önerilebilir.
Katılımcıların örgütsel adalet algıları ile cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim düzeyi, kurumda
çalışma ve toplam çalışma süreleri ile örgütsel adalet algıları arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde Kılınç ve Yüceler (2021)
araştırmalarında örgütsel adalet algılaması, aylık gelire göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
Bununla birlikte meslek açısından, Tıbbi Sekreter, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni (VHKİ),
Memur, Mühendislerde dağıtım adaletini daha yüksek saptanmışken; doktor, hemşire, ebe,
sağlık memuru, eczacı, psikolog ve biyologların daha düşük bulunmuştur. Abbasoğlu (2015)
“diğer çalışanlar” meslek grubundaki katılımcıların örgütsel adalet düzeylerinin hekim, sağlık
teknikeri/teknisyenleri, ebe hemşire ve idari personellere göre daha düşük seviyede olduğunu
saptamıştır. Ayrıca gelir seviyesi en yüksek olan grubun örgütsel adalet algısının da daha olumlu
olduğunu saptamıştır. Bulgularımızla benzer olarak bazı araştırmalarda cinsiyet, medeni durum,
yaş, eğitim düzeyi, kurumda çalışma ve toplam çalışma süreleri ile örgütsel adalet arasında
anlamlı farklılıklar olmadığı saptanmıştır (Doğangün, 2020; Akman, 2017; Korkmazer ve Pirol,
2021).
Katılımcıların ÖVD düzeyi ile medeni durum, yaş, meslek, kurumda çalışma süresi ve toplam
çalışma süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Evlilerin,
hemşire ve ebelerin, toplam çalışma deneyimi 11-15 yıl arası olanların ÖVD düzeyleri daha
yüksek bulunmuştur. 21-30 yaş aralığında olanların, hekimlerin ve kurumda 1-5 yıl arasında
çalışanların ÖVD düzeyleri ise anlamlı derecede daha düşük bulunmuştur. Cinsiyet, eğitim
düzeyi ve gelir seviyesine göre ise ÖVD düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır. Buna göre daha genç yaşta olanların, kurumda deneyimi az olanların ve
hekimlerin ÖVD düzeylerinin daha düşük olduğu söylenebilir. Aynı örgütte uzun yıllar
geçirenler veya çalışma süresinin artması, örgütün daha fazla benimsenmesine neden olarak
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ÖVD göstermede katkı sağlayabilir. Literatür incelendiğinde Bulunuz (2019) tarafından
gerçekleştirilen bir araştırma sonucuna göre ÖVD’nin cinsiyete, eğitim düzeyine ve gelir
durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı saptanmıştır. Erbir (2020) tarafından yapılan bir
araştırma sonucuna göre ÖVD’nin cinsiyet, eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde
farklılaşmadığı ve hekimlerin ÖVD düzeyi daha düşük saptanmıştır. Baş ve Şentürk (2011)
mesleki kıdem süresi en düşük olan grubun (1-5 yıl), ÖVD düzeyinin anlamlı derecede düşük
olduğunu saptamıştır. Bıyıklı (2021) örgütsel vatandaşlık boyutlarından olan centilmenlik
(sportmenlik) boyutunun medeni durumu bekar ve orta yaş grubunda olan (33-38 yaş)
katılımcılarda daha yüksek çıktığını saptamıştır.
Korelasyon analizi bulgularına göre; “örgütsel adalet ile ifşa etme eğilimi” ve “örgütsel adalet ile
ÖVD” arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu saptanmıştır. Örgütsel adalet ve ÖVD’nin
“içsel ifşa” eğilimini artırdığı; ÖVD’nin dışsal ifşa eğilimini düşürdüğünü; örgütsel adalet ve
ÖVD’nin, ifşa boyutlarından olan “kayıtsız kalma” durumunu azalttığı; örgütsel adaletin (genel)
olumlu algılanmasının ifşa eğilimini (genel) ve ÖVD’yi artırdığı saptanmıştır.
Regresyon analizi bulgularına göre; “örgütsel adalet algısının ifşa etme eğilimini” ve “örgütsel
adaletin örgütsel vatandaşlık davranışını” pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Bu bulgular
yapılan bazı araştırmalar bulgularıyla benzerlik göstermektedir (Yürür vd., 2015; Yürür ve Nart,
2016; Çetinel ve Taslak, 2017; Alper Ay, 2018a; Atalay ve Acuner, 2019; Çetinel ve Taslak, 2019;
Bellek ve Aykan, 2019).
Diğer bir araştırma bulgumuz ise “örgütsel vatandaşlık davranışının (genel) ifşa etme eğilimi
(genel)” üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. Buna karşın
ÖVD ile içsel ifşa arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Bu bulgu örgüt içinde etik olmayan
durumların ÖVD düzeyi yüksek olan çalışanlar tarafından ifşa edilmek istenmediğini, ifşaya
başvurulması durumunda ise içsel ifşanın tercih edileceğini göstermektedir. Literatürde ÖVD ve
ifşa konusunda yapılan sınırlı araştırma olduğu görülmüştür. Bu bulgu, sınırlı olan bu araştırma
bulgularıyla farklılık göstermektedir (Ertürk, 2016; Yılmaz ve Bayram, 2019).
Sonuç olarak örgütsel adaletin sağlanması “içsel ifşa” niyetinin ve örgütsel vatandaşlık
davranışının artırılmasında yardımcı olmaktadır. Çalışanların öncelikle içsel ifşa türünü
seçmeleri ve etik dışı davranışlara kayıtsız kalmamaları, örgütün başarısına ve örgüt içinde etik
olmayan uygulamaların azaltılmasına önemli katkılar sağlayabilir. Ayrıca içsel ifşanın tercih
edilmesi, etik olmayan davranışlara karşı örgüt içinde çözüm üretilebildiğini gösterebilir.
Çalışanların öncelikle içsel ifşa türünü seçmeleri nedeniyle, örgüt içerisinde “içsel ifşa”
girişiminde bulunan çalışanlara sonuçtan memnuniyet duyacakları (örneğin takdir etme veya
ödüllendirme gibi) bir yaklaşım benimsenebilir. Bu çalışma örgütsel adaletin sağlanması
durumunda çalışanların içsel ifşa ve ÖVD göstermesini artırması açısından literatüre katkı
sağlamaktadır. Adil bir çalışma ortamının çalışanlar tarafından algılanması, çalışanların iş
performanslarını artırabilir ve örgüte daha yararlı olmak için rol dışı davranışlarını (ÖVD)
artırabilirler. Bu nedenle örgütsel adalet algısının artırılmasına yönelik insan kaynakları yönetimi
ve uygulamalarına önem verilmesi önerilebilir. Araştırmanın hastane çalışanları örnekleminde
gerçekleştirilmesi ve literatürde ÖVD’nin ve ifşa üzerindeki etkisine yönelik araştırmaların sınırlı
olması ve bu çalışmada bu sınırlı çalışmalardan farklı bir sonuca ulaşılmış olması ayrı bir katkı
sağlayabilir. Özellikle ÖVD ve ifşa eğilimine yönelik çalışmaların artırılması önerilebilir. Bu
araştırmanın bulguları ve sonuçları Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve
Araştırma Hastanesi çalışanlarıyla sınırlıdır. Daha sonraki araştırmalarda daha geniş kapsamlı
ve karşılaştırmalı örneklem grubuyla araştırmalar gerçekleştirilebilir.
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Öz
Beslenme, insanların toplumsal yaşamı, etik ilkeleri, ahlaki değerleri ve dini inançları çerçevesinde değişim
ve gelişimler göstermektedir. Temelde hayvan haklarını korumak amacıyla geliştirilen vejetaryenlik,
bitkisel beslenmenin insan sağlığını olumlu yönde etkileyeceğine olan inançla birlikte yayılım göstermeye
başlamıştır. Vejetaryenlik, ağırlıklı olarak bitkisel ürünler ile beslenilen; balık, tavuk ve kırmızı etin
tüketilmediği, süt ve süt ürünleri ile yumurtanın ise tercihe bağlı tüketildiği bir beslenme şeklidir.
Vejetaryen beslenme biçimleri bireylerde sağlık açısından olumlu ve olumsuz sonuçlar doğursa da olumsuz
özellikleri en aza indirgemek amacıyla besin takviyeleri önerilmektedir. Vejetaryen bireylerin bir kısmı
sadece et tüketilmeyerek, hayvan hakları ve sağlığın korunamadığını düşünmektedir. Bu düşünce
veganlığın benimsenmesine neden olmaktadır. Turizm, sağlık, giyim ve gıda gibi sektörlerde artan vegan
nüfusun göz önünde bulundurulmasıyla yalnızca bitkisel kaynaklı ürünler geliştirilmektedir. Bu derleme
çalışmada; vejetaryenlik ve alt dallarının ortaya çıkışı, vejetaryen bireylerin taleplerini karşılamak amacıyla
verilen hizmetler ve vejetaryen beslenme biçimlerinin sağlık açısından etkileri bilimsel çalışmalar
kapsamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Vejetaryenlik, Vejetaryen Türleri, Vejetaryen İşletmeler.
Makale Gönderme Tarihi: 14.07.2021
Makale Kabul Tarihi: 03.01.2022
Önerilen Atıf:
Seçim, Y., Akyol, N ve Kaya, M. (2022). Vejetaryen Beslenme Türleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi,
5(1): 66-82.

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1): 66-82.

Journal of Social, Humanities and
Administrative Sciences

2022, 5(1): 66-82. DOI:10.26677/TR1010.2022.921
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: www.sobibder.org

CONCEPTUAL PAPER
Vegetarian Diets

Associate Prof. Dr. Yılmaz SEÇİM, Necmettin Erbakan University, Social Sciences Institute,
Konya, e-mail: ysecim@erbakan.edu.tr
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9112-7650
Nevin AKYOL, MSc. Student, Necmettin Erbakan University, Social Sciences Institute, Konya, email: nevinakyl89@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7697-3130
Metehan KAYA, MSc. Student, Necmettin Erbakan University, Social Sciences Institute, Konya,
e-mail: metehankaya100@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0193-7172

Abstract
Nutrition shows changes and developments within the framework of people's social life, ethical principles,
moral values and religious beliefs. Mainly developed to protect animal rights, vegetarianism has started to
spread with the belief that plant nutrition will positively affect human health. Vegetarianism is mainly fed
by herbal products; It is a diet in which fish, chicken and red meat are not consumed, milk and dairy
products and eggs are consumed on demand. However, vegetarian diets have positive and negative health
consequences for individuals, nutritional supplements are recommended in order to minimize negative
traits. Vegetarian individuals; based on the idea of animal rights and health are not protected, by not only
consuming meat, they also do not use animal by-products. Thus, the concept of veganism, which has its
own species, has emerged, which is one of the important branches of vegetarianism. Considering the
increasing vegan population in sectors such as tourism, health, clothing and food, only plant-based products
are developed. In this review study; The emergence of vegetarianism and its sub-branches, the services
provided to meet the demands of vegetarian individuals, and the health effects of vegetarian diets have been
examined within the scope of scientific studies.
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GİRİŞ
Tarihsel süreçte farklı özelliklere sahip toplumların kendi içerisinde oluşturduğu kültürel öğeler
beraberinde birbiri ile benzeşmeyen beslenme alışkanlıkları geliştirmiştir. Coğrafya, dini
inançlar, örf ve adetler, geçmişten gelen gelenekler, insanın çevresindeki doğayı kavrama becerisi
ve bakış açısı farklılıkları gibi etkenler de bu beslenme alışkanlıklarının gelişmesinde etkili olan
faktörler arasındadır (Dilek, 2018).
Spencer (2002) yapmış olduğu bir çalışmada toplumlar arası beslenme alışkanlıklarının
farklılıkları ve çeşitliliğinde sosyolojik ve felsefik unsurların etkili olduğu kanısına varmıştır.
İnsan varlığını devam ettirdiği coğrafyada etrafında bulunan doğaya karşı farklı tavırlar
sergilemekte ve bu davranışların sürekliliğinde beslenme alışkanlıkları da değişim
göstermektedir. Kimi toplum doğayı bir ürün havuzu olarak kullanmakta ve ekip, biçmektedir,
kimi toplumlar ise beslenmek için baktıkları hayvanların doğadan faydalanmasını
sağlamaktadır. Sosyolojik bu etkinin yanı sıra ilerleyen toplumlarda felsefik bir bakış açısı
sergileyen insan doğaya duyduğu saygı ve doğa içerisinde var olan canlıların yaşam biçimlerini
kendine örnek olarak almış ve kendi düşünce dünyasında radikal bir yaşam şekline geçiş
yapmayı tercih etmiştir. Bu yüzden tarihsel bir alt yapıya sahip olan vejetaryenlik kavramı ortaya
çıkmıştır. Platon ve Pisagor gibi düşünürlerin eserlerinde yer verdiği ve çok eski kültürlerde de
var oluğu bilinin vejetaryenlik günümüzde ‘marjinal insan’ etiketi ile karşımıza çıkmaktadır
(Singer, 2009).

YÖNTEM
Çalışma, vejetaryenlik ve alt dallarının ortaya çıkışı, bireylerin vejetaryenliği tercih etme
nedenleri, vejetaryen bireylere sunulan hizmetler ve vejetaryen beslenme biçimlerinin sağlık
üzerinde etkilerini ele almak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçlara ulaşmak için sistematik
derleme (belli bir konuda hazırlanmış araştırma sorusuna yanıt bulmak için, belirlenmiş
kriterlere uygun olarak o alanda yayınlanmış orijinal çalışmaların sistemli ve yan tutmadan
taranması, bulunan çalışmaların geçerliğinin değerlendirilmesi ve sentezlenerek birleştirilmesi)
yapılmıştır. Konu üzerinde yapılmış olan bilimsel çalışmaların literatür kapsamında taranması
yöntemi ile bilgiler elde edilmiştir.

BULGULAR
Vejetaryenlik Tanımı ve Tarihi
Vejetaryen kelimesinin kökeninin vejetaryenliğin sebze ağırlıklı bir beslenme türü olması
nedeniyle İngilizcede sebze anlamına gelen ‘vegetable’ kelimesinden geldiği düşünülmektedir.
Fakat vejetaryen kelimesi sağlıklı, canlı ve yaşam dolu anlamına gelen Latince kökenli bir kelime
olan ‘vegetus’ kelimesinden gelmektedir. 1842 yılında vejetaryen beslenme tarzına genel bir
tanım getirilmiştir. Bu tanıma göre vejetaryen beslenme tarzı, balık, tavuk ve kırmızı etin
tüketilmediği, süt ve süt ürünleri ile yumurtanın ise tercihe bağlı tüketildiği bir beslenme şeklidir
(Tunçay Son, 2016). Bu anlamda vejetaryenlik ağırlıklı olarak sebze (bitkisel ürünler) ile beslenme
durumudur. Vejetaryen ifadesi ise hayvansal ürünleri sınırlı veya hiç tüketmeyen bunun yanı
sıra ağırlıklı olarak sebze türleriyle beslenen kişilere verilen isimdir (Karabudak, 2012).
Vejetaryenler meyve, sebze, bakliyatı tahıl ve tohum gibi bitkisel ürünler ile beslenip et kesinlikle
tüketmemektedir. Bu et tüketmeme durumu istisnasız olarak; kırmızı et, tavuk eti, balık, yengeç,
karides, ıstakoz gibi deniz mahsullerini içermektedir. Uluslararası Vejetaryen Birliği (IVU) 2011
yılında bünyesinde yer alan tüm üye ülkelerin temsilcilerinin verdiği oylar ile vejetaryenlik
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tanımını güncellemiştir. Bu tanıma göre vejetaryenlik; hayvansal gıdaların (süt, yumurta, bal vb.)
tercihe bağlı olarak tüketilip, tüketilmemesi dışında tamamen bitkisel kaynaklı beslenme şeklidir.
Vejetaryenlik Türk Dil Kurumu’nda ise (TDK) ‘etyemez’ şeklinde Fransızca kökenli bir kelime
olarak ifade edilmektedir (Tunçay Son, 2016).
Hoffman vd., (2013) yürüttükleri bir çalışmada vejetaryenlik kavramını: et, kümes hayvanları,
balık veya kabuklu deniz ürünlerinin tüketilmediği bir beslenme biçimi olarak tanımlamışlardır.
Çalışmalarından çıkardıkları sonuca göre insanların vejetaryenliği seçmesinde iki temel
motivasyon bulunmaktadır. Bu motivasyonlar etik kaygılar ve sağlık hususlarıdır. Craig ve
Mangels (2009), vejetaryenliği mümkün olduğunca hayvansal gıda tüketiminden kaçınmakla
birlikte çeşitli farklı beslenme kalıplarını kapsayan genel bir terim olarak nitelendirmişlerdir.
Whorton (1994) ise araştırmasında vejetaryenlik konusuna eskiçağ düşünür ve yazarları olan
Plutarkhos, Porfirios ve Ovidius’un; canlıları yemek için öldürülmelerine karşı olduklarını ve bu
amaçla elde edilen etlerin, insanların ruhlarını kirlettiklerini, düşündüklerini belirtmiştir. Perry
ve arkadaşlarının 2001 yılında çok ırklı bir kentsel nüfusta vejetaryen ergenlerin özelliklerini
araştırdıkları çalışmalarında vejetaryenliğin M.Ö. 500’lü yıllardan beri dini, kültürel ve ailevi
sebeplerle büyük gruplar tarafından uygulanarak geldiği ve Hinduizm, Budizm, Hristiyanlık
gibi dinlerde geniş çapta kabul gördüğü belirtilmiştir. Vejetaryenlik, 1800'lü yıllarda da beslenme
ve sağlık açısından değerlendirilmemiştir. Bu terim genellikle ahlak ve din tabanlı olarak
kullanılmıştır. 1800’lerin sonlarına doğru Londralı bilim adamı Alexander Haig, vejetaryenliği
sağlık adına kullanan ilk isim olmuştur. Charles, (2014) yapmış olduğu çalışmada; Haig’ın
vejetaryen beslenmenin sağlığa yararından bahseden ilk bilim adamı olduğunu belirtmiştir.
Dr. Albert Albu; vejetaryenliğin tarihteki en büyük temsilcileri olarak Benjamin Franklin, Pisagor,
Brahma, Sokrates, Ovidius, Seneca, Thyana Apollonius, Plutarkhos ve Porfirios olduğunu
belirtmiştir. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bu beslenme şeklinin ismi için
vejetaryenlik ve vejetaryenlik kavramının tartışıldığını ve bu doktrinin savunucuları ve
taraftarlarının vejetaryenlik terimini tercih ettiğinden bahsetmektedir. Ayrıca Albu,
vejetaryenliği bir bitki kadar sessiz yaşamak olarak tanımlamaktadır. Çalışmanın sonucunda ise
vejetaryen savunucusu olmadığını ve vejetaryenliği desteklemediğini belirtmiştir (Moch, 2002).
Vejetaryenliğin yakın tarihteki sürecine bakıldığında ilk vejetaryen derneğinin 1847 yılında
İngiltere’de (Vegetarian Society) kurulduğu, sonrasında ise “Amerikan Vejetaryen Derneği
(1860)”, “Alman Vejetaryen Derneği (1867)” isimleri ile farklı ülkelerde de yaygınlaştığı
görülmektedir (Tunçay Son, 2016). İlerleyen yıllarda, tüm dünyadaki vejetaryen derneklerin
1908 yılında bir araya gelerek “Uluslararası Vejetaryen Birliği” çatısı altında birleştikleri, Avrupa
ülkelerindeki derneklerin ise “Avrupa Vejetaryen Derneği” adında 1988 yılında bir araya gelerek
bir çatı altında birleştiği belirtilmektedir (IVU, 2021; EVU, 2021). Türkiye’de ise 2012 yılında
kurulan “Türkiye Vejetaryen Derneği” söz konusu çatı örgütlenmelerin bir üyesi olarak varlığını
sürdürmektedir (TVD, 2021). 2020 yılının Eylül ayında WTVOX Dergisi (New York merkezli
olarak yayın yapan Amerikan dijital medya şirketi VOX Media Grubunun kadınlar ile ilgili
magazin dergisi) yazarı Mendy Meyer dünyadaki vejetaryen sayısı hakkında bir araştırma
yürütmüştür. Araştırmaya göre 2020’de Hindistan’da dini sebeplerin ağır basmasından ötürü
yaklaşık 500 milyon (nüfusun %40’ı) vejetaryen ve alt türlerini benimsemiş insan yaşamaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 9,7 milyon insan vejetaryen diyet şeklini benimsemiş
durumdadır. Bu durum Birleşik Krallıkta 3,5 milyon (nüfusun %5’i) civarında kişi bu beslenme
türünü tercih etmiştir. Günümüzde dünya genelinde bu sayının 700 milyon insan civarında
olduğu tahmin edilmektedir (Meyer, 2020). Yapılan literatür incelemesi sonucunda Türkiye’de
konuyla ilgili kapsamlı bir anket çalışması yürütülmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Paslakis ve arkadaşlarının 2020 yılında yürütmüş oldukları ‘Vejetaryenlerin ve Veganların
Yaygınlığı ve Psikopatolojisi’ adlı çalışmada; omnivor (Hepçil, Hepobur ya da hem et hem de
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otla beslenen canlılar) beslenen bireylerde vejetaryenlere ve veganlara yönelik önyargılı bir
tutum olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca Omnivorların büyük kısmı, vejetaryen beslenen
bireylerle dalga geçtiklerini itiraf etmişlerdir. Fakat bu bireylerin %11,2’lik kısmı gelecekte
vejetaryen diyet yapmayı düşündüklerini, %5,9’luk kısmı ise vegan diyet yapmayı
düşündüklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların bir kısmı vejetaryen beslenmenin sağlıklı
olduğunu düşünürken, çoğunluğu ise vegan diyetler hakkında aynı şeyi düşünmemiştir.

Vejetaryen İşletmelerin Yeterliliği
Vejetaryenlik günümüzde, dünya çapında hızla yayılan bir yaşam biçimi olarak
benimsenmektedir. Bu durum beraberinde giderek büyüyen bir pazarı oluşturmuştur. Bu
pazarda istekleri karşılamak üzere ikame ürünler üreten üreticiler, vejetaryenlere yönelik açılan
oteller ve restoranlar, bu anlayışa uygun hijyen malzemeleri üreticileri gibi sektörel elemanlar
yer almaktadır. Etlere ikame (bir başka şeyin yerine koyma, yerine kullanma) olarak üretilen,
gıda ürünlerinden oluşan taklit et pazarının 2005-2010 yılları arasındaki dönemde dünyada %18,
Birleşik Krallıkta bitkisel süt pazarının ise 2011-2013 yılları arasındaki dönemde %155 büyüdüğü
ifade edilmektedir (Malek, 2016). Vejetaryen pazara yönelik bu olumlu gelişmelere rağmen
restoranların ve turizm işletmelerinin çoğunluğunun vejetaryen bireylerin ihtiyaçları konusunda
bilgi sahibi olmadığı, dolayısıyla turizm işletmelerinin bu konuyla ilgili farkındalık kazanması
gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca vejetaryen bireylere yönelik hizmet sunan konaklama
işletmelerinin sayısının yeterli olmadığı ve tanıtımının da bireylere ulaşma noktasında sıkıntılı
olduğu ifade edilmektedir. Bu tarz işletmelerin başarıya ulaşması ve pazarın büyümesi için
dünyada ki mevcut durumlarının nasıl olduğunu tartışmak, turizm sektörünün gelişmesine katkı
sağlama noktasında önem arz etmektedir (Yudina ve Fennel 2013). Yine de artan ve hala artmakta
olan taleplere yönelik, fast-food restoranlardan beş yıldızlı otellere kadar vejetaryen seçenekler
ortaya çıkmıştır (Ginsberg, 2017).
Restoranlarda organik yiyeceklerin yanı sıra, glüten ve laktoz içermeyen yiyecekler, çiğ veya
bütün halinde gıdalar gibi diyet seçenekleri de sunulmaktadır. Bu alanda hizmet veren otel ve
restoranların birçoğu ise günümüzde çiftlikten sofraya anlayışı ile kendi bünyesinde ürettiği
sebze ve meyveleri misafirlerine sunmaktadır. Aynı zamanda vejetaryen oteller; tamamen
vejetaryen menülere sahip konferans merkezleri, grupların ve bireysel misafirlere sürekli eğitim
kursları, yoga inzivaları, seminerler ve atölye çalışmalarının keyfini çıkarması için ideal bir temel
sağlamaktadır. Vejetaryen sağlık merkezleri ise sağlığı ve refahı sürdürmek veya yeniden
kurmak için ayurveda, detoks, aralıklı oruç ve wellness, gibi fırsatlar sunmaktadır. Buna ek
olarak son zamanlarda açılan vejetaryen ve alt dallarına yönelik hizmet sunan restoranlar ve
konaklama yerlerinin inşaatları, bau-biyoloji (yapı biyolojisi) denilen bir ilkeye göre
tasarlanmaktadır. Bau-biyoloji: inşaatta kullanılan toksin miktarını azaltma ve mekâna yeterli
miktarda temiz hava verilmesini sağlama gerekliliklerini içermektedir. 25 ilkeden oluşan Baubiyoloji, bir mekânın tüm sakinleri için yaşam kalitesini yükseltici etkiler sağlamaktadır. (BakerLaporte, 2021).

Vejetaryenlik Türleri
Vejetaryenlik, ana hatlarıyla et tüketimini yasaklaması ve beslenmede, baklagil, tahıl, sebze ve
meyve gibi besinlere yer vermesiyle bilinmektedir. Fakat vejetaryen beslenme türleri de kendi
içinde çeşitlilik göstermektedir. Farklılıkların temelinde süt, yumurta, deniz ürünleri gibi
hayvansal gıdaların tüketilmesinin yanı sıra kesinlikle hayvansal hiçbir ürünü tüketmeyen alt
grupları bulunmaktadır.
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Lakto-Ovo Vejetaryenlik
Lakto Vejetaryenlik
Ovo Vejetaryenlik
Pesko Vejetaryenlik
Semi Vejetaryenlik
Polo Vejetaryenlik
Veganlık
o Fruvitaryanlık (Früsitist, Meyvecilik)
o Ravist (Çiğ Vegan Beslenme)
o Zenmakrobiyotik Beslenme
Şekil 1. Vejetaryen Beslenme Türleri
Kaynak: Shani ve DiPietro, 2007.

Lakto-ovo Vejetaryenlik
Lakto-ovo vejetaryenlik; tüm süt ve süt ürünleri ile yumurta, bal gibi hayvansal gıdalarında
tüketilmesine izin veren bir vejetaryenlik alt koludur (Çakıcı, 2020). Kümes hayvanları, deniz
canlıları dâhil olmak üzere hiçbir ete yer verilmeyen, bitkisel ağırlıklı ve tüm hayvansal yan
ürünlerin tüketimine açık bir beslenme çeşididir (Rivera ve Shani, 2013). Dilek (2018), yapmış
olduğu çalışmada lakto-ovo vejetaryenliği; tüm et türlerinin dışında yumurta, süt, peynir, yoğurt,
bal vb. tüketebilen kişiler olarak açıklamıştır. Shipman ise 2020 yılında yürüttüğü çalışmasında
vejetaryenliğin alt gruplarını tanımlarken, lakto-ovo vejetaryenliği, yumurta ve süt ürünlerine
izin veren beslenme türü olarak açıklamıştır. Uluslararası Vejetaryenler Birliği (IVU, 2021) laktoovo beslenmeyi; Hayvansal kaynaklı süt, yumurta, bal gibi ikincil ürünlerin tüketildiği ancak,
etin hiçbir çeşidinin tüketilmediği bir beslenme biçimi olarak tanımlamıştır. En genel tanımıyla
lakto-ovo vejetaryenler; hayvanların öldürülmesi nedeniyle beslenmelerinde hiçbir şekilde et
kullanmamaktadır. Yumurta ve süt üretiminde ise hayvan canlıdır. Dolayısıyla lakto-ovo
vejetaryenler hayvansal yan ürünleri tüketmekte bir sakınca görmemektedir. Bu durum, Budizm
ve Jainizm’de (kökeni Güney Asya’ya dayanan ve tüm canlıların eşit olduğu varsayılan inanılan
inanç, felsefe) canlılığın kutsal olması ve canlıyı öldürmenin etik değerlere aykırı olmasıyla
açıklanmaktadır (Karabudak, 2012). Lakto-ovo beslenme; günümüzde en yaygın biçimde
uygulanan vejetaryen beslenme türüdür ve vejetaryenlerin büyük bir kısmını lakto-ovo
vejetaryenler oluşturmaktadır (Baumgartner, 2000).
Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın (2018) yorumladığı, Wachman ve Bernstein’in (1968) yürüttüğü bir
çalışmada et tüketiminin, osteoporoz (kemik erimesi) oluşumundaki rolünü araştırmışlardır. 25
lakto-ovo vejetaryen ve 25 omnivor kişi arasında yürütülen deneysel çalışmanın sonucunda,
kişiler arasındaki el tarak kemik oranları kıyaslanmıştır. Yapılan kıyaslama da lakto-ovo
vejetaryen kişilerin el tarak kemiklerinin daha yoğun olduğu ve et yiyici besini tercih edenlerin
kemik sayısının daha az olduğu tespit edilmiştir.
Kendilci ise 2020 yılında ‘Vejetaryen Beslenmenin Sağlık Üzerine Etkisi: Sistematik Derleme adlı
tez çalışmasında lakto-ovo vejetaryenliğe dair tıp alanında yürütülen birçok çalışmayı örnek
olarak vermektedir. Bunlardan biri Kendilci’nin tez çalışmasında yer verdiği, Tonstad vd. (2019),
22.434 erkek ve 38.469 kadın ile yürüttüğü, Tip 2 diyabet insidansının (Risk altındaki sağlam
kişilerin belirli sürede, belirli bir hastalığa yakalanma olasılığını gösteren ölçüt) düzey
farklılıkları üzerine araştırmasıdır. Bu araştırmaya göre Tip 2 diyabet et yiyenlerde (%7,6) iken,
Lakto-ovo vejetaryenlerde (%3,2) oranında görülmektedir.
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Lakto Vejetaryenlik
Bal, süt ve süt ürünleri tüketimine izin veren bir beslenme biçimi olmakla birlikte et ve yumurta
tüketimi söz konusu olmayan bir vejetaryen beslenme biçimidir (Craig ve Mangels, 2009). Özcan
ve Baysal’ın (2016) yapmış oldukları ‘Vejetaryen beslenme ve sağlık üzerine etkileri’ adlı
çalışmada lakto vejetaryenlik, süt ve süt ürünleri ile bitkisel kaynaklı ürünlerin oluşturduğu
beslenme biçimi olarak açıklanmıştır. Başka bir çalışmada ise lakto vejetaryenliğin süt ve süt
ürünleri tüketen bir vejetaryenlik alt kolu olduğu şeklinde bir tanımlama yapılmıştır (Balcı, 2018).
Ceyhun Sezgin ve Ayyıldız (2018), vejetaryenliğin alt dallarının tanımlarını yaptıkları çalışmada
lakto vejetaryenlik için bu tanımlara paralel bir açıklama yapmışlardır. Lakto vejetaryenlerin süt
ve süt ürünlerini tüketen vejetaryenliğin bir alt sınıfı olduğunu belirtmişlerdir.
Ongan ve Ersoy 2012 yılında vejetaryen olan ve vejetaryen olmayan sporcuların diyetlerini
karşılaştırdıkları nicel bir çalışma yürütmüşlerdir. Yaptıkları çalışmada birçok parametreyi ele
almışlardır. Yaşlı, 19 vejetaryen ve 12 vejetaryen olmayan kadın sporcunun diyetleri arasındaki
değerlendirme de vejetaryen olan sporcuların daha düşük değerde kolesterol, yağ ve kan glikoz
oranına sahip olduklarını tespit etmiştir. Yine 8 dayanıklılık sporcusunu (koşu, bisiklet, trekking
vb.) 6 haftalık periyotta önce vejetaryen diyete sonra karışık diyete tabi tutmuşlar ve bu süreçlerin
karşılaştırmasında performans düzeyinde bir farklılık görülmediğini belirtmişlerdir. Ayrıca yine
vejetaryen diyeti uygulanan dilimde kandaki glikojen ve kolesterol değerlerinin daha düşük
düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. Yaptıkları diğer karşılaştırmalı deneylerin genel bir sonucu
olarak vejetaryen diyetin performans açısından sporcular için herhangi bir olumsuz durum
yaratmadığını ayrıca kandaki değerleri düzenlediğini tespit etmişlerdir.

Ovo Vejetaryenlik
Ovo vejetaryenlik; hiçbir et türünün ve süt ürünlerinin tüketilmediği ancak bitkisel ağırlıklı
gıdalara ek olarak yumurtanın tüketilebildiği bir beslenme biçimidir (Fox ve Ward, 2008). Yıldız
ve Yılmaz (2020), yaptıkları çalışmalarında vejetaryen beslenme türlerini sınıflandırmıştır. Bu
sınıflandırmada ovo vejetaryenlikten, hayvansal besinlerden yalnızca yumurta ile tüm bitkisel
besinlerin tüketildiği beslenme şekli olarak bahsetmişlerdir Yine Kurt 2019 yılında yürüttüğü tez
çalışmasında ovo vejetaryenliği bitki temelli gıdalar ile yumurtanın tüketildiği ve hiçbir et ve süt
ürününün tüketilmediği vejetaryen beslenme şekli olarak açıklamıştır.
Ho ve arkadaşları 2017’de yürütmüş oldukları çalışmanın sonucunda; ovo vejetaryen beslenmeyi
uygulayan grubun, omnivor bireylere kıyasla kan basıncı değerlerinin daha düşük olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca ovo vejetaryenlerin gözlemlenen kan basınç değerlerinin, diğer
vejetaryen diyet türleri arasında en düşük değere sahip olduğu ve bu beslenme türünün ani
ölüm, hipertansiyon riskini azalttığı çalışmada ortaya çıkan bir diğer sonuçtur.

Pesko Vejetaryenlik (Peskateryanlık)
Pesko vejetaryenlik; kümes hayvanları ve kırmızı et hariç olmak üzere bitkisel ürünlerin yanı sıra
balık ve deniz ürünlerini tüketen, vejetaryen beslenme türü olarak tanımlanmaktadır (Akdu ve
Tabu, 2019). Pesko vejetaryen beslenme, vejetaryenliğin bir alt türü olsa da Vegetarian Society
(Vejetaryen Derneği) tarafından, beslenmelerinde ete yer verdikleri gerekçesiyle vejetaryen
olarak nitelendirilmemektedir (Tunçay Son, 2016).
Peskateryan beslenmenin, diğer vejetaryen beslenme türlerine nazaran omega-3 yağ asidi, E ve
D vitaminleri açısından daha zengin olduğu belirtilmiştir (Rizzo vd., 2013). Orlich ve arkadaşları
2013 yılında pesko vejetaryen ve vejetaryen olmayan bireylerin mortalite oranını (Mortalite oranı
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veya kaba ölüm hızı genelde yıllık hesaplanan, her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranıdır)
karşılaştırdığı çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmaya göre pesko vejetaryenlerde genel mortalite
oranının, vejetaryen olmayan bireylerden daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Semi Vejetaryenlik
Akpınar ve arkadaşları (2019) ‘Vegan ve Vejetaryen Beslenmede Probiyotik Bitkisel Bazlı Süt
Ürünlerinin Yeri’ adlı çalışmalarında semi vejetaryenliği; süt ve süt ürünleri ile yumurta da
herhangi bir kısıtlama gütmeyen, kırmızı et hariç tavuk ve balıketini sınırlı miktarda tüketen
vejetaryen beslenme türü olarak tanımlamışlardır. Karabudak (2012), semi vejetaryenliği;
hayvansal yan ürünleri serbestçe tüketen bunun yanı sıra tavuk eti, balıketi ve deniz ürünlerini
sınırlı oranda tüketen bir vejetaryen beslenme türü olarak tanımlamaktadır. Nalçacı İkiz ve
Solunoğlu (2018) ise en genel tanımıyla kırmızı et (sığır, koyun, kuzu vb.) hariç diğer hayvanlar
ürünleri tüketen vejetaryen beslenme çeşidi olarak tanımlamıştır.
2005 yılında Newby ve arkadaşları tarafından yürütülen, İsveç Mamografi Çalışmasında
(Mamografi, memenin filmini çeken özel bir cihaz. Meme kanserinin teşhisindeki en etkin
görüntüleme yöntemlerinden biridir) beden kitle endeksine göre potansiyel obezite durumunu
araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre semi-vejetaryen bireylerin (%29), hafif şişman ya da
daha ileri bir seviye olan obez olma risklerinin, omnivor bireylere (%40) oranla çok daha düşük
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Polo Vejetaryenlik
Polo vejetaryenlik; bitkisel besinlerin yanı sıra sadece kümes hayvan etlerini tüketen, vejetaryen
beslenme türüdür (Vatan ve Türkbaş, 2018). Karabudak (2012), vejetaryen beslenme tiplerini
açıkladığı kitabında polo vejetaryenlerin bitkisel ağırlıklı beslendiklerini fakat buna ek olarak
sadece tavuk gibi kümes hayvanlarını da tükettiklerini belirtmiştir. Çakıcı ve arkadaşları (2020)
ise polo vejetaryenliği kümse hayvanlarını tüketen vejetaryenler olarak tanımlamışlardır.
Karaduman (2015) ise Çakıcı ve arkadaşlarının tanımına paralel olarak polo vejetaryen kişilerin
kümes hayvanlarının etleri ile de beslendiğini ifade etmiştir.
Bae 2020 yılında ‘Vejeteryanların Restoran Seçimi Niteliklerinin Memnuniyeti ve Yeniden Ziyaret
Edilmesi Üzerine Bir Çalışma’ adlı doktora tezinde polo vejetaryenlerin vejetaryen diyetlerinden
eti çıkarmaya çalıştıklarından bahsetmiştir. Bu anlamda polo vejetaryenler, pesko vejetaryenlere
benzer şekilde, et yemeyi bırakıp vejetaryen olmaya çalışan kişilerdir. Bae, polo vejetaryenleri; et
diyetini azaltmak için karşılaşılan türlerin çoğu gibi önce kırmızı eti keserek, diyetlerinde kümes
hayvanlarını tüketmeye devam eden kişiler olarak açıklamıştır.

Veganlık
Vegan beslenme, hayvansal hiçbir besin maddesini tüketmeyerek tamamen bitkisel besinleri
tüketen vejetaryenliğin bir alt koludur. Evrensel tanımına göre ise veganlık; hiçbir hayvansal gıda
tüketmemenin yanı sıra hayvanlardan elde edilen yan ürünleri de tüketmeyen, yalnızca bitkisel
kaynaklı beslenme şeklidir (Sünnetçioğlu vd., 2017). The Vegan Society, veganizm terimini;
hayvanların, gıda, giysi ve başka amaçlar için sömürülmesine karşı çıkan yaşam biçimi olarak
tanımlamıştır. Brooks (2021) Vegan Avustralya için yazmış olduğu yazısında veganlığı; giyecek,
yiyecek, eğlence ve başka sebeplerle hayvanların sömürülmediği bir dünya oluşturmayı
amaçlayan sosyal eşitlik hareketi olarak ifade etmiştir. Vegan beslenme şeklinde et, süt ürünleri,
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yumurta ve hayvansal yan ürünler bulunmasa da yağ ve rafine şeker tüketiminde kısıtlama
yoktur (Tuso vd., 2013). Leitzmann 2014 yılında yapmış olduğu çalışmada diğer veganizm
terimlerine paralel olarak; veganlığı; sadece hayvansal gıda tüketiminden kaçınmanın yanı sıra
hayvanlardan elde edilen endüstriyel ürünlerin de (yün, kuş deri, kıl, inci, jelatin vb.)
kullanılmadığından söz ederek vejetaryenliğin en tutarlı biçiminin uygulandığı kavram olarak
nitelendirmiştir. Donald Watson, tüm hayvansal ürünlerin, beslenmeden çıkarılmasının
akabinde, vejetaryenler ve hayvansal yan ürünleri hiçbir şekilde tüketmeyen bireyler arasında
oluşan farkın düzgün anlaşılabilmesi için yeni bir terim ortaya çıkaracağını duyurmuştur. Elsie
Shrigley ile birlikte vejetaryenliğin İngilizce karşılığı ‘Vegetarian’ kelimesinin ilk üç ve son iki
harfini alarak ‘vegan’ terimini ortaya çıkarmışlardır. Burada Watson veganlığın "vejetaryenin
başlangıcı ve sonu" olduğunu göstermeye çalıştığını ifade etmiştir (Taylor, 2008). 2018 yılında
yapılan bir çalışmada; veganlığın 90’lı yıllarda Vegan Straight Edge akımıyla ortaya çıktığı
bilgisine yer vermiştir. Vegan Straight Edge hareketi; beslenme şekli ve besin tüketiminin
tamamen bitkisel olmasının yanı sıra hayvanların insanlar tarafından sömürülmek amacıyla
değil, kendi özgürlükleri için yaratıldıklarına inanılan ahlaki bir inancı temel almaktadır. Sık sık
vejetaryenlik ile karıştırılan veganlık; bir beslenme türü olmasının yanında insanın doğa ve
hayvan ile arasındaki ilişkinin eşit olduğunu kabul eden bir felsefe olarak tanımlanmaktadır.
Hayvanların özgürlüğü temel alınmaktadır. Pragmatist (faydacı) ve insanın diğer canlılardan
üstün olduğunu savunan türcülüğü reddetmektedir. Hayvanlar; korku duyan, acı çeken, üzüntü,
şefkat, mutluluk gibi duyguları olan canlılardır. Doğuştan gelen temel haklara sahip bireyler
olarak görülmektedir (Yegen ve Aydın, 2018). Veganizm, insanlar tarafından hayvanlara yapılan
zulümden kaçınılması gerektiğini savunan etik bir felsefedir. Etik veganizmin odak noktası;
hayvanları, endüstriyel sahalardaki kötü durumlardan korumak ve kurtarmaktır. Veganlar bu
sebeple hayvansal ürün kullanmama konusunda oldukça hassastır (Greenebaum, 2012). İhtiyaç
duyulan birçok üründe hayvansal ürünlerden kaçınmak mümkün olmamaktadır. Tenis topları,
test edilen ilaçlar ve bitkisel gıdaların üretim sürecinde de istenmeden hayvanlara zarar
verilebilmektedir. Bu nedenle hayvansal ürün kullanımından kaçınmak veganlar için çok
önemlidir. Vegan tüketiciler günlük yaptıkları gıda, ulaşım, eğlence, kozmetik ve hatta giyim gibi
harcamalarında tercih yaparken oldukça titiz davranmaktadır. Aldıkları ürünlerin hayvansal
olup, olmadığına dikkat etmelerinin yanı sıra klinik aşamada hayvanlar üzerinde test edilen
ürünleri de almamaktadırlar. Bu yüzden veganlar yün çorap, deri ayakkabı, kaz tüyü mont gibi
ürünleri ya da klinik deneylerinde hayvanların kullanıldığı ilaçları tüketmemektedirler (Akkan
ve Bozyiğit, 2020). Tekten Aksürmeli ve Beşirli 2019’da yapmış oldukları çalışmada veganların;
giysi, kozmetik, ilaç, temizlik malzemesi tercihlerinde, sıkı kurallara bağlı olmalarının sebebinin
bazı ideolojilerle ilgili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu ideolojik durumları, hayvanların
kullanıldığı ürünleri tüketmenin, erkek ve kadın arasındaki eşitsizliği yansıtması buna ek olarak
cinsiyetçilik, ırkçılık, heteroseksizm (yalnızca karşı cinse yönelimin doğru olduğu kabul edilen
düşünce) ve insanlara yönelik ayrımcılığın diğer biçimleri ile alakalı bir ilişki olarak
belirtmişlerdir. Vegan diyetler; bitkisel protein ve lif açısından oldukça zengindir. Öte yandan
doymuş yağ ve glisemik indekse (kandaki glikoz seviyesi) sahip gıdalar vegan beslenmeyle
birlikte azalmaktadır. Yapılan çalışmalar ışığında; düşük yağ içeriğine sahip vegan beslenme
şeklinin tip 2 diyabet hastalığı olan bireylere uygulanan geleneksel diyetlere nazaran daha
iyileştirici olduğu öğrenilmiştir (Barnard vd., 2009). Vegan diyet uygulayan bireyler, kalp
rahatsızlığı riskini en aza indirgeyen besin gruplarından; soya, tam tahıl ve fındık tüketimine
sahiptir. Ayrıca veganlar, omnivorlardan daha fazla meyve sebze, baklagil, lifli gıdalar ve C
vitamini tüketmektedir. D vitamini ve Kalsiyum alımlarının ise yeterli olduğu sürece, kemik
sağlığında sorun oluşturmayacağı ifade edilmektedir (Barr, 2015). Az yağlı gıdalar içeren vegan
diyetler; prostat, meme ve kolon kanseri riskine karşı koruyucu olsa da bu beslenme şeklini tercih
edenlerin fiziksel özelliklerinin, genellikle zayıf vücut ve kısa boyla karakterize olduğu
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gözlemlenmiştir (McCarty, 1999). Spencer ve arkadaşları (2003) yapmış oldukları çalışmada;
Vegan bireylerin omnivorlara kıyasla daha düşük beden kitle indeksine sahip oldukları
vurgulanmıştır. Omnivorlarda beden kitle indeksinin yüksek olmasının sebebinin, yüksek
protein ve düşük lif alımıyla doğrudan ilişkili olduğu belirtilmiştir. Leitzmann (2014) ise
çalışmasında Spencer’ın söz etmiş olduğu bilgiye paralel olarak; Veganların, vejetaryenlere göre
daha düşük vücut ağırlığı ve kolesterol seviyesine sahip olmasının; vegan beslenmede diğer
beslenme türlerine oranla düşük doymuş yağ asitleri, yüksek lif ve bitkisel ürünlerden
kaynaklandığı belirtilmiştir. Craig, 2009’da ‘Vegan Diyetlerin Sağlığa Etkileri’ adlı çalışmasında;
Vegan diyetinin diğer vejetaryen beslenme şekillerine göre daha az doymuş yağ, diyet lifi ve
kolesterol içerdiğini açıklamıştır. Aynı zamanda vegan beslenenlerde daha düşük kan basıncı ve
serum kolesterol (damarlarda kolesterolün birikmesi) görüldüğünü belirtse de hayvansal
ürünlerin diyetten çıkarılması sonucu, çinko ve demir eksikliğinin sorun olabileceğini
vurgulamıştır. Veganlar, besin tercihleri nedeniyle çok yönlü tüketime sahip değildir. Sadece
bitkisel gıdaların tüketilmesi vegan bireylerde kardiyovasküler hastalıkların (dolaşım sistemini
etkileyen herhangi bir hastalık) görülme riskini azaltsa da B12, D vitamini, kalsiyum, çinko ve
demir eksiklikleri sıklıkla görülebilmektedir. Bu nedenle vegan beslenen bireylere gıda
takviyeleri tavsiye edilmektedir. Davey ve arkadaşları (2003), 33883 omnivor, 1110 peskateryan,
2596 vegan ve 18840 lakto-ovo vejetaryenden oluşan 20 ve 97 yaş arası katılımcıyla yapmış
oldukları çalışmada; veganların doymuş yağ asidinden karşıladıkları %5’lik enerjinin,
omnivorlarda bulunan miktarın yarısından az olduğu sonucuna ulaşmışlardır. İlaveten
veganların; en yüksek lif, folat, B1, E, C vitamini, demir ve magnezyum miktarına ve en düşük
B12, D vitamini, retinol, kalsiyum ve çinko alımına sahip olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 2002’de
30 vegan ve 30 omnivor bireylerin katılımıyla yapılan bir çalışmada; Veganların, daha fazla sebze,
meyve, baklagil ve besin takviyesi alımına ve daha az kurabiye, kek, çikolata ve şeker tükettiği
sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada ulaşılan diğer sonuç; vegan bireylerin kalsiyum, selenyum,
B12 vitamini ve D vitamini miktarının, besin takviyesi kullanmalarına rağmen ortalamanın altında
olmasıdır (Larsson ve Johansson 2002).
Ülkeler, artan vegan nüfusun etkisiyle bu alanda daha fazla bilgi edinmiş, böylece vegan
restoran, vegan otel ve vegan festivaller düzenlenmeye başlanmıştır. Aynı zamanda vegan
ürünlere karşı artan talep sonucunda üreticiler, yeni ürünler geliştirmektedir. “V-Label” etiketi
ise tüketici açısından vegan ürünlerin güvenilirliğinin anlaşılmasında önemli unsur olmuştur
(Uçan ve Bozok, 2019). 2012 yılında, küresel piyasada yiyecek içecek ürünlerinin yalnızca %1,5’i
vegan ilan edilmiştir. 2015 yılında ise oran üç kat artış göstererek %4,3’e yükselmiştir. V-Label,
vejetaryen ve vegan ürünleri etiketlemek amacıyla kullanılan uluslararası düzeyde tescile sahip
bir semboldür. Şirketler V-Label etiketi kullanarak ürün içeriğinde şeffaf ve net olmayı teşvik
etmektedir (V-Label, 2019). Vegan ürünler büyük marketlerin raflarında yer almaktadır. Yine de
ürün çeşitliliği oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla veganlar alışverişlerini genellikle web siteleri
aracılığıyla gerçekleştirmektedir (Uçan ve Bozok, 2019).
Türkiye’de vegan nüfusunun her geçen gün artması sonucu 2012 yılında ‘Türkiye Vegan
Derneği’ kurulmuştur. Türkiye’de vegan tüketici sayısıyla ilgili istatistik mevcut değildir. Ancak,
Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır gibi büyükşehirlerde vegan menülerin sunulduğu
restoranların açılması ve vegan restoranların sayısının hızla arttığı görülmektedir (Tekten
Aksürmeli ve Beşirli, 2019). Uçan ve Bozok (2019), yapmış oldukları çalışmada; Vegan
beslenmenin kültür açısından yeteri derecede tanıtılmadığından bahsetmişlerdir. Buna ek olarak
dışarıda yemek yemenin, veganlar için oldukça zorlayıcı bir durum olduğunu ve bu soruna
çözüm getirmek amacıyla vegan restoranların kurulması gerektiğini söylemişlerdir. İşletme
menülerinde veganlara yönelik yiyecek içecek alternatiflerinin olması, servis ve mutfak
personellerinin ise veganlık hakkında bilgilendirilmesinin gerekli olduğunu da belirtmişlerdir.
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Türkiye’de ilk kez Didim belediyesi ve TVD’nin ortaklığıyla, Vegfest festivali düzenlenmiştir
Daha sonra bu festival 2018’den itibaren Uluslararası İstanbul Vegfest adını alarak İstanbul’da
düzenlenmeye başlanmıştır. Vegfest, vejetaryen ya da vegan olmayan fakat bu beslenme
türlerine ilgi duyan gruplar tarafından da ilgi görmüştür. 2020 Haziran ayında festival, Covid-19
pandemisi sebebiyle ilk kez video konferans uygulaması üzerinden düzenlenmiştir (TVD, 2021).
Veganlığı yaygınlaştırmayı amaçlayan, vegan veya vegan olmayan bireylere hitap etmeyi
hedefleyen dört girişimci öncülüğünde Türkiye’de ilk vegan kasap olan “Limonita kasap”
İstanbul Kadıköy’de açılmıştır. Limonita Kasap’ın kurucularından Akın Yalçın; Türk kültüründe
sadece bakliyat ve sebze ile yapılan yemeklerin çeşitli olmasına rağmen Türk toplumunun etçil
bir toplum olduğu yönünde yanlış algıların olduğunu belirtmiştir. Limonita Kasap’ın kuruluş
amacının ete tat açısından çok benzeyen soya, mercimek, mantar vb. gıdalar kullanılarak
hazırlanan ürünlerle hayvan ölümüne sebep olmadan da aynı lezzette yiyeceklere ulaşabilmek
hedeflenmiştir (Çelik, 2021).

Fruvitaryanlık (Früsitist, Meyvecilik)
Vejetaryenliğin en katı biçimlerinden olan ve sadece meyve tüketilen fruvitaryan beslenme; dini,
ahlaki, çevresel, kültürel ve sağlık gibi nedenlerle benimsenmektedir (Billings, 1998). Amacı,
hayvan veya bitkiye zarar vermekten kaçınmak olan fruvitaryanlıkta, salatalık ve biber gibi
yiyeceklere ek olarak tahıllar da tüketilebilmektedir. Ayrıca çiğ vegan beslenmede olduğu gibi
fruvitaryanlıkta da meyveler tercihe bağlı olarak çiğ tüketilmektedir (Boyle 2011). Fruvitarianlar,
tüketmiş oldukları gıdaların toprağa dönüşüyle tekrar büyüme döngüsünün devamlılığına
inanmaktadır. Dolayısıyla sınırlı beslenen fruvitaryanlar, meyve ve bilimsel olarak meyve kabul
edilen biber, salatalık, domates gibi sebzelerle beslenmektedir (Karabudak, 2012; Subramaniam,
2013; Ergin, 2014; Gökçen vd., 2019). Sánchez ve Rial’in 2005 yılında yapmış oldukları çalışmada;
Fruvitaryanların, üretimde kimyasal gübre ve böcek ilacı kullanılmayan yiyecekleri tercih
ettiğinden söz edilmiştir. Rivera ve Shani ise (2013) yapmış oldukları çalışmada; fruvitaryanların
hayvansal ürün, tahıl ve sebze tüketmediğini ancak tohum, meyve ve fıstık tükettiklerini öne
sürmüştür. Meyve odaklı beslenmede %75 veya %55 oranında çiğ meyve, kabuklu yemiş ve
tohum tüketilmesi gerekmektedir. Fruvitaryanlık; yetersiz B12, kalsiyum, iyot D vitamini,
esansiyel yağ asitleri ve protein alımına yol açmaktadır (Torrens, 2021).

Ravist (Çiğ Vegan Beslenme)
Yalnızca işlenmemiş ve çiğ gıdaların tüketildiği vegan beslenme çeşididir (Shani ve DiPietro,
2007; Rivera ve Shani 2013). Ravistler, uygulanan yüksek sıcaklığın besinleri zehirli hale
dönüştürdüğünü düşünmektedir (Ergin, 2014). Dolayısıyla çiğ beslenmede gıdalara 45
dereceden yüksek sıcaklık uygulanmamaktadır. Ayrıca besinlerin pişirilmediği sürece aktif
enzimlere sahip olduğu ve sindirime katkıda bulunduğu belirtilmektedir (Cunningham, 2004;
Atarbashi-Moghadam vd., 2020). Çiğ vegan beslenmede filizlenmiş tahıl, suda ıslatılmış
çekirdek, fıstık ve pirinç gibi gıdalar sıkça tüketilmektedir (Karabudak, 2012). Beslenme planında
çiğ gıda oranı %75 ile %100 arasındadır (Melina vd., 2016). 2017 yılında yapılan bir çalışmada çiğ
ve katkısız beslenmenin sağlık nedeniyle tercih edildiğinden bahsedilmiştir. Bitkisel besinlerin
ham halde ya da kurutularak tüketilme sebebi; gıdalardaki mineral, vitamin ve enzim gibi besin
değerlerinin ısıyla etkisini kaybetmesini engellemek olduğu belirtilmektedir. Fakat çiğ
beslenmenin fasulye gibi baklagilleri de içermesi bu besinlerin uygun sıcaklıkta pişirilmediğinde
yüksek miktarda oksalat ve aflatoksin içerme riski olduğundan söz edilmiştir (Kralj vd., 2017).

76

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1): 66-82.

Zenmakrobiyotik Beslenme
Tahıl, sebze, meyve ve kuru baklagillerden oluşan bir beslenme biçimidir. Fakat bu beslenme
biçimini tercih eden bireylerden bir kısmının diğer besinleri diyetlerinden çıkararak yalnızca tahıl
ürünleriyle beslendiği bilinmektedir (Karabudak, 2012). Parsons ve arkadaşları 1997’de yapmış
oldukları çalışmada makrobiyotik beslenmenin; deniz yosunu, bakliyat, tahıl, meyve, sebze,
kabuklu yemiş ve tohumlardan oluştuğunu belirtmiştir. Ergin ise 2014’te yayınlanan tezinde;
zenmakrobiyotik beslenmede tüketilen gıdaların %10 ile %30`unun sebze ve meyveden, %70 ile
%90'ının ise tahıllardan oluştuğu bilgisine yer vermiştir. Vegan beslenmenin türlerinden biri olan
makrobiyotik beslenme diğer vejetaryen beslenme biçimlerine kıyasla daha az D vitamini, fosfor
ve kalsiyum içermektedir (Dwyer, 1979). Ayrıca düşük yağ, yüksek lif ve karbonhidrat içeren bir
beslenme biçimi olması sonucunda zenmakrobiyotik beslenen bireylerin diğer beslenme türlerini
uygulayan bireylere nazaran daha düşük serum lipid seviyesi (düşük yoğunluklu lipoprotein)
ve kan basıncına sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun kardiyovasküler hastalıkları
önlemede yardımcı olduğu ifade edilmektedir (Lerman, 2010).

SONUÇ
Vejetaryenlik geçmişte hayvanların ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle ahlak, etik ve dini
sebeplerle kabul görse de beslenme ve sağlık açısından değerlendirilmemiştir. Günümüzde
hayvan haklarını koruma isteğine ek olarak artan sağlık bilincinin etkisiyle vejetaryenliğe
yönelim söz konusudur. Vejetaryenlik, temelde hiçbir canlının tüketilmediği beslenme biçimi
olarak bilinse de yalnızca balık, kümes hayvanları ya da her ikisini sınırlı miktarda tüketen
bireyler de vejetaryen sınıflandırmasına dâhil edilmiştir. Yine de Vegetarian Society, bu beslenme
biçimlerini et tüketildiği gerekçesiyle vejetaryen olarak kabul etmemektedir.
Yapılan çalışmalarda vejetaryenliğin 6 alt dalı olduğu bilinmektedir. Bunlar; süt ürünleri
tüketilen lakto vejetaryenlik, yumurta tüketilen ovo vejetaryenlik hem yumurta hem süt tüketilen
lakto-ovo vejetaryenlik, kümes hayvanları tüketilen polo vejetaryenlik hem kümes hem de deniz
canlılarının kısıtlı miktarda tüketildiği semi vejetaryenlik ve veganlık gibi gruplara
ayrılmaktadır. Çalışmalarda vejetaryenlik türleri arasında en fazla lakto vejetaryen ve veganlığın
tercih edildiği bilgisi yer almaktadır. Vegan beslenme, tüketilen gıdaların çeşidine göre
zenmakrobiyotik, ravist ve fruvitaryanlık gibi dallara ayrılmaktadır. Veganlığı diğer vejetaryen
türlerinden ayıran özellik; hayvan haklarını koruma isteği neticesinde süt, yumurta, bal gibi
hayvansal yan ürünlere ek olarak; kozmetik, gıda, ilaç ve giyim üretiminde de hayvanlardan
yararlanılmaması gerektiğini savunmaktır. Bu nedenle vegan bireylerin talepleri doğrultusunda
bitki bazlı ürünlerin sayısı giderek artmaktadır.
Vejetaryen beslenme biçimlerinin sağlık açısından ele alındığı çalışmalar incelendiğinde
kolesterol, kalp rahatsızlıkları ve diyabeti önlemede olumlu yönleri olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu olumlu sonucun yanı sıra aynı çalışmalarda vejetaryen beslenme tarzını
benimsemiş bireylerde D, B12, demir, çinko ve protein eksiklikleri ve bu eksikliklere bağlı
rahatsızlıklar olduğu görülmüştür.
Dünyada vejetaryen ve onun alt dalı olan veganlığı benimseyen bireylere hizmet amacıyla otel
ve restoranların açıldığı bilinmektedir. Türkiye’de de bu kapsamda vegan restoranların
yaygınlaştığı ve medyada yer verildiği gözlemlense de bireyler, vegan menülerin ve vegan
marketlerin yeterli olmadığını belirtmiştir. İncelenen çalışmalar ışığında, restoranlarda çalışan
personellerin çoğunlukla veganlığa dair yeterli bilgiye sahip olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Vejetaryenliğin gastronomi ve turizm yönünden ele alındığı çalışmalar oldukça sınırlıdır.
Yapılan çalışmalar vejetaryenliği daha çok; etik, besleyici özellikler ve sağlık açısından olumlu ya
da olumsuz özelliklerini değerlendirmektedir.
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