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Öz 

Covid-19 pandemi süreci yaşam şekillerini değiştirmekle birlikte, birey üzerinde bir takım psikolojik 
etkilere neden olduğu görülmektedir. Özellikle bu süreçte geleceğin rekreasyon yöneticilerinin yalnızlık 
algılarının hangi değişkenler ile ilişkili olduğunun tespit edilmesi, ilerleyen süreçte toplumsal bunalımların 
yeniden yaşanması durumunda, bireysel yalnızlık algısının nasıl azaltılabileceğini göstermesi açısından 
önemlidir. Araştırmanın çıkış noktası, Covid-19 pandemi sürecinde yalnızlık algısını etkileyen faktörleri 
belirlemektir. Bu nedenle araştırmanın amacı; Rekreasyonel etkinliklere katılımın yalnızlık algısına etkisinin 
olup olmadığını belirlemektir. Nicel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada, betimsel tarama deseni 
kullanılmış ve örnekleme yöntemi olarak basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 
evrenini Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi bölümü öğrencileri 
oluşturmaktadır. Çalışma verileri “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi 
açık kaynak kod yazılımlı “Jamovi” paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin dağılımını belirlemek 
için çarpıklık-basıklık testi yapılmıştır. Analiz sonucunda verilerin normal bir dağılıma sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Cinsiyet ve rekreasyon faaliyetleri katılım durumuna göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını 
tespit etmek için “t-testi”, gelir durumu, sınıf ve rekreasyon faaliyetleri için ayrılan zamana göre anlamlı bir 
farklılığın olup olmadığını tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi “ANOVA” testleri 
uygulanmıştır. Bulgulara göre; Rekreasyonel etkinliklere aktif olarak katılan bireylerin yalnızlık algısı, pasif 
olarak katılan bireylere kıyasla oldukça düşüktür. Sonuç olarak; rekreasyon faaliyetlerine aktif katılım 
yalnızlık algısını düşüren en önemli unsurdur. 
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Abstract 

It is seen that the Covid-19 pandemic process changes the lifestyle of individuals and causes some 
psychological effects on the individual. Especially in this process, determining which variables are 
associated with the loneliness perceptions of future recreation managers is important in terms of showing 
how the individual loneliness perception can be reduced in case of social depression again in the future. The 
starting point of the research is to determine the factors affecting the perception of loneliness during the 
Covid-19 pandemic process. Therefore, the aim of the research is; To determine whether participation in 
recreational activities has an effect on the perception of loneliness. In this study, which was designed as a 
quantitative research, descriptive scanning design was used and simple random sampling method was used 
as the sampling method. The population of the research consists of Necmettin Erbakan University, Faculty 
of Tourism, Department of Recreation Management students. Study data were obtained using the “UCLA 
Loneliness Scale”. The analysis of the data was made using the open source “Jamovi” package program. The 
skewness test was performed to determine the distribution of the data. As a result of the analysis, it was 
determined that the data had a normal distribution. A "t-test" was conducted to determine whether there 
was a significant difference according to gender and participation in recreational activities. One-way 
analysis of variance "ANOVA" tests was applied to determine whether there is a significant difference 
according to income status, class status and the time allocated for recreational activities. According to the 
findings; The perception of loneliness of individuals who actively participate in recreational activities is 
quite low compared to individuals who passively participate. As a result; Active participation in recreational 
activities is the most important factor reducing the perception of loneliness. 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu dünyayı tecrübe etme ve deneyimleme konusunda daima yalnız bir varlıktır 
(Svendsen, 2017). Buna rağmen bireysel deneyimler açısından yalnız olan insanoğlu sosyal 
çevresinden ayrı düşünülemez. İnsanoğlu, yaratılışı gereği daima sosyal bir varlık olmuştur. 
İlkçağlardan günümüze kadar olan sürece bakıldığında bir eş, bir aile ya da bir kabile ile ilişkili 
sosyal bağlantılar; insanların üremesini, hayatta kalma şansını, zor veya riskli ortamlarda 
yaşamlarını devam ettirme imkanını sağlamıştır. İnsanın sosyallik olgusu geçmiş dönemlerin 
yanında bugünkü süreçte bireyci toplumcular içerisinde dahi öne çıkabilmektedir. Bireyler, 
nesnelleştirilebilecek herhangi bir ilişkinin, herhangi bir dayanışmanın olmadığı veya geri 
dönütlerin mümkün olmadığı sosyal ilişkileri algılayıp anlamlandırabilir. Bunun yanında sosyal 
ilişkilerin, sosyal fırsatların olduğunu bildiği halde yalnızlığa yönelebilir (Hawkley ve Cacioppo, 
2010).  

Yalnızlık, zamanın başlangıcından beri tanınan ve tanımlanan, evrensel anlamda insan 
deneyimini ifade etmektedir. Her birey için de benzersiz ve farklı bir özellik barındırabilmektedir 
(Bekhet vd., 2008). Yalnızlık; filozoflar, psikologlar tarafından yaygın olarak “insanlığın özü” 
olarak belirtilmiştir. Bireyin tatmin edici sosyal ilişkilerinin genelleştirilmiş eksikliği kapsamında 
bireysel tecrübeleri olarak kavramsallaştırılmıştır (Richard vd., 2017; Rico-Uribe vd., 2018). 
Sosyal ilişkiler ve sosyalleşme olguları, insanların yaşamları boyunca önemli duygusal 
tatminlerini ve gelişimlerini ifade etmektedir. İnsanoğlunun her daim bir gruba ait olmaya 
ihtiyacı vardır. Yalnızlık sosyal temasın, ait olmanın veya uzaklık duygusunun acı bir şekilde 
deneyimlenmesi olarak betimlenir. Bireylerin sosyal ihtiyaçları ile çevrelerindeki mevcudiyetleri 
arasında algılanan çelişkiyi ifade eder ve nihayetinde öznel bir durumdur (Beutel vd., 2017). 

Talep edilen ve elde edilen sosyal etkileşim kalıplarındaki problemlerle ve tutarsızlıklarla birlikte 
ortaya çıkan yalnızlık, olumsuz duygusal durum ifadesidir. İki boyuttan oluşmaktadır. Bunlar, 
sosyal ve duygusal yalnızlıklardır. Sosyal yalnızlık gerek sosyal gerek çevresel anlamda 
bütünleştirici ilişkilerin yokluğundan kaynaklanır. Bu durum bireylerde can sıkıntısı, dışlanma 
ve marjinallik gibi duygu durumlarına sebebiyet verebilir. Duygusal yalnızlık ise yakın bir 
duygusal bağın yokluğunda, kişinin yakın bir ilişkiden yoksun kalması sonucu ortaya çıkar. Bu 
durum da bireylerde sıkıntı, endişe gibi problemlerin baş göstermesine neden olabilir (Wang vd., 
2018). Hawkley ve Cacioppo (2010) yalnızlığın birey üzerindeki güçlü etkilerinin bireylerin 
sosyal ilişkilerinin kesilmesine karşı savunmasızlık düzeyinden, yalnız hissetme ilişkili 
duygularını bireysel anlamda düzenleme yeteneğinden kaynaklandığını belirtmişlerdir. 
Yalnızlığın neden olduğu ıstırap son derece gerçek olup ve önemli ölçüde dikkat gerektirir. 
Yalnızlık durumu, bireyin sosyal dengesinden sapmasını sağlar ancak sistem olarak yalnızlığın 
geçirmiş olduğu değişim, bireysel çıktılardan ziyade karşılık fayda ve yarar için sosyal 
davranışları yönlendirmeyi de teşvik etmiştir (Cacioppo ve Cacioppo, 2018). 

Birçok insan, yaşamının herhangi bir noktasında mutlaka yalnızlık yaşamıştır. Bazı insanlar için 
bu durum fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde önemli ölçüde uzun bir süre zararlı etkileri olan, 
acı verici bir deneyimdir. Fakat çoğu insan için bu durum geçici bir sürede çözülebilmektedir 
(Qualter vd., 2015). Bu tür durumlardan kurtulabilmek amacıyla bireyler serbest zamanlarında 
aktif veya pasif bir biçimde rekreasyonel faaliyetlere katılım sağlayabilirler. Rekreasyonel 
faaliyetlere katılımın bireylerin psikolojik yönden daha olumlu hissetmesini sağlayabilir 
(Torkildsen, 2005). Özellikle aktif rekreasyonel faaliyetler (Çuhadar, 2020) bireylerin psikolojik 
iyi oluş hallerini olumlu yönde etkilemektedir (Mckay, 2012). Böylelikle bireyler rekreasyonel 
faaliyetlerin etkisiyle hem psikolojik anlamda iyi olup hem de sosyalleşip genel anlamda iyi olma 
hallerini devam ettirebilirler (Çuhadar vd., 2019; Er vd., 2019; Kavlak vd., 2021).  
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Covid-19 salgını 2019’un Kasım ayında Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıkmış olup kısa süre 
içerisine bütün dünyaya yayılmıştır. Bir süre sonra ise Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
küresel ölçekte pandemi ilan edilmesiyle dünya genelinde çeşitli kısıtlamaların uygulanmaya 
başlanmıştır. Salgının başlangıcından bu yana birçok ülke koronavirüsün yayılımı azaltmak ve 
kontrol altına alabilmek amacıyla zorunlu karantina dahil olmak üzere birçok toplum sağlığı 
önlemleri uyguladı (Labrague vd., 2021). Covid-19 pandemisi modern toplumun ve bireylerin 
sosyal yaşamlarının, sosyal etkileşimlerini önemli ölçüde etkiledi. Bu kısıtlamalar altında 
bireyler, psikolojik anlamda zorlayıcı izolasyon gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldılar (Banerjee 
ve Rai, 2020).  

Covid-19 salgınını süreç içerisinde sınırlamak için izolasyon ve sokağa çıkma yasaklarının 
yanında çeşitli sosyal mesafe stratejileri hayata geçirilmiştir (Kovacs vd., 2021). Buna ek olarak 
kalabalık arz edebilecek, hastalığın bulaş hızını artırabilmesi muhtemel olan alanlarda da çeşitli 
sınırlamalara gidilmiş olup bazı sektörlerde esnek çalışma uygulamalarına geçilmiştir. Bu karar 
ve uygulamaların neticesinde üniversiteler de pandemi sürecinde kapatılmıştır. Toplumun her 
kesimi gibi üniversite öğrencileri de kampüslerin kapatılması dahil olmak üzere Covid-19 
pandemisinin olumsuz etkisine karşı savunmasız bir haldedir. Pandemi süresince mezuniyet, 
araştırma, kariyer fırsatlarının kaybı gibi olumsuz etkiler sonucu üniversite öğrencileri 
depreasyon, yalnızlık gibi çeşitli problemler yaşayabilmektedirler (Hager vd., 2020).  

Verilmiş olan bilgilerden hareketle bu betimsel araştırmanın amacı; Covid-19 pandemi sürecinde 
üniversite öğrencilerinin yalnızlık algılarının cinsiyet, sınıf, gelir, günlük rekreasyonel 
faaliyetlere ayrılan zaman miktarına ve rekrasyonel faaliyetlere katılım şekline (aktif-pasif) göre 
incelemektir. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 

• Üniversite öğrencilerinin cinsiyet değişkenleri ile yalnızlık algıları arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmakta mıdır?  

• Üniversite öğrencilerinin sınıf durumu ile yalnızlık algıları arasında bir ilişki var mıdır? 
• Üniversite öğrencilerin algıladıkları gelir durumları ile yalnızlık algıları arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmakta mıdır? 
• Üniversite öğrencilerinin günlük rekreasyon faaliyetleri için ayrılan zaman ile yalnızlık 

algıları arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? 
• Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel faaliyetlere katılım şekilleri ile yalnızlık algıları 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni  

Bu araştırmada, rekreasyon faaliyetlerine katılımın yalnızlık algısı üzerinde etkili olup olmadığı 
ölçümlenmek istendiğinden çalışma nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama desenine göre 
yürütülmüştür.   

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon 
Yönetimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Fakültenin öğrenci işlerinden temin edilen bilgiler 
doğrultusunda bölüme kayıtlı mevcut öğrenci sayısının 422 kişi görülmüştür. Bu noktadan 
hareketle araştırmanın evrenini 422 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi “Sample Size 
Calculator” (Surveysystem, 2021) kullanılarak %95 güven aralığı ve %5 hata payına göre en az 
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201 kişi olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya dahil edilen örneklem grubu ise basit rastgele örneklem 
yöntemine göre belirlenmiştir.  

 

Veri Toplama Araçları  

Çalışmada veri toplamı aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan katılımcı formu 
kullanılmıştır. Bu formda rekreasyon yönetimi öğrencilerinin cinsiyet, sınıf, gelir durumu, 
rekreasyon faaliyetleri için ayrılan zaman ve rekreasyon faaliyetlerine katılım şekline yönelik 
bilgileri içermektedir. 

Araştırmada bireylerin yalnızlık algıları ve rekreasyon arasında ilişki tespit edilmek 
amaçlandığından Russell ve diğerleri (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından 
Türkçeye uyarlanan “UCLA Yalnızlık Ölçeği” kullanılmıştır. İlgili ölçek 20 maddeden oluşmakla 
birlikte Likert tipli 4’lü derecelendirmeye sahiptir. İlgili maddeler deneklerin sosyal ilişkilere 
yönelik duygu ve düşüncelerini tespit etmeye yöneliktir (Russell vd., 1978). Her bir madde 1 ile 
4 arasında puana sahiptir. Bu sebeple ölçekten alınabilecek tavan puan 80 olup taban puan 20’dir. 
Tavan puana yaklaşan deneklerin yalnızlık algılarının yüksek olduğu anlaşılırken taban puana 
yakınlık ise yalnızlık algısının düşüklüğünü göstermektedir. Bu amaca hizmet etmesi için ölçek 
içerisindeki 1., 5., 6., 9., 10., 12., 15., 16., 19., ve 20. maddeler ters olarak kodlanmıştır. İlgili ölçeğin 
iç tutarlılık katsayısı, Demir (1989) tarafından Cronbach Alpha güvenirlik yöntemi kullanılarak 
0,96 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırma kapsamında ise iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha 
değeri 0,83 olarak tespit edilmiştir. 

 

Verilerin Analizi  

Araştırmada kullanılacak olan kişisel bilgi formu ve ilgili ölçek, “Selçuk Üniversitesi/Turizm 
Fakültesi” etik komisyonu tarafından “60883” karar numarası ile onaylanmıştır. Kişisel bilgi 
formu ve ilgili ölçek “Google Formlar” a aktarılarak 13.05.2021 ve 13.06.2021 tarihleri arasında 
denek grubuyla “Whatsapp”, ve “E-mail” aracılığı ile paylaşılmıştır. Toplamda “422” deneğe 
form gönderilmiş olup “341” denekten geri dönüş sağlanmıştır. Geri dönüş oranı %81’dir. “341” 
denekten elde edilen veriler incelemeye tabi tutulduğunda cevapların %50 ve üzeri aynı 
işaretlemeye sahip olan denekler, maddelere birden fazla işaretleme yapan denekler ve 
maddelerin %10’undan fazlasını boş bırakan deneklerin verileri tespit edilip ayıklanmıştır.  

 

Tablo 1. Çarpıklık-Basıklık Test Sonuçları 

   İstatistik Standart Hata 

UCLA Yalnızlık  
Ölçeği 

Skewness 0,364 0,137 

Kurtosis -1,103 0,273 
 

Örneklem grubu olarak “318” deneğin verileri analize tabi tutulmuştur. Analizler açık kaynak 
kod yazılımlı “Jamovi” paket programı kullanılarak yapılmıştır. George (2011) “SPSS for 
Windows Step by Step: A Simple Study Guide and Reference” adlı çalışmasında çarpıklık ve 
basıklık değerlerinin ± 2 değerleri arasında olmasının parametrik testlerin yapılması için yeterli 
bir gösterge olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle analiz yöntemine karar verebilmek için 
çarpıklık ve basıklık test sonuçlarına bakılmıştır (Tablo 1). Verilerin parametrik testler için 
uygunluğuna karar verildikten sonra, cinsiyet ve rekreasyon faaliyetleri katılım durumuna göre 
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anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için “t-testi”, gelir durumu, sınıf ve rekreasyon 
faaliyetleri için ayrılan zamana göre anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek için tek 
yönlü varyans analizi “ANOVA” testleri uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 2. Katılımcı Formuna Yönelik Bulgular 

Değişkenler Gruplar n % 

Cinsiyet 
Erkek 204 64,2 
Kadın 114 35,8 

Sınıf 

1. Sınıf 91 28,6 
2. Sınıf 67 21,1 
3. Sınıf 69 21,7 
4. Sınıf 91 28,6 

Gelir durumu 
Düşük 96 30,2 
Orta 179 56,3 
Yüksek 43 13,5 

Rekreasyon faaliyetleri için ayrılan zaman 
60-180 dakika 97 30,5 
181-300 dakika 114 35,8 
301 + dakika 107 33,6 

Rekreasyon faaliyetlerine katılım şekli Aktif 
Pasif 

162 
156 

50,9 
48,1 

 
 

Tablo 3. UCLA Yalnızlık Ölçeğine İlişkin Betimleyici Bulgular 

  Ortalama Std. Sapma 
1 Kendimi çevremdeki insanlarla uyum içinde hissediyorum. 3,15 0,84 
2 Arkadaşım yok. 1,98 0,83 
3 Başvurabileceğim hiç kimse yok. 1,87 0,95 
4 Kendimi tek başınaymışım gibi hissetmiyorum. 2,43 0,99 
5 Kendimi bir arkadaş grubunun bir parçası olarak hissediyorum. 1,81 0,99 
6 Çevremdeki insanlarla bir ortak yönüm var. 2,66 0,89 
7 Artık hiç kimseyle samimi değilim. 2,14 0,66 
8 İlgilerim ve fikirlerim çevremdekilerce paylaşılıyor. 2,10 0,87 
9 Dışa dönük bir insanım. 2,75 0,80 
10 Kendime yakın hissettiğim insanlar var. 2,82 0,98 
11 Kendimi grubun dışına itilmiş hissediyorum. 2,09 0,85 
12 Sosyal ilişkilerim yüzeyseldir. 2,20 0,73 
13 Hiç kimse beni gerçekten iyi tanımıyor. 2,03 0,91 
14 Kendimi diğer insanlardan soyutlanmış hissediyorum. 2,92 0,95 
15 İstediğim zaman arkadaş bulabilirim. 2,64 0,85 
16 Beni gerçekten anlayan insanlar var. 2,89 1,00 
17 Bu derece içime kapanmış olmaktan dolayı mutsuzum. 2,19 0,91 
18 Çevremde insanlar var ama benimle değiller. 2,86 0,83 
19 Konuşabileceğim insanlar var. 3,06 0,94 
20 Derdimi anlatabileceğim insanlar var. 3,06 1,17 
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Tablo 2’ye bakıldığında katılımcıların %64,2’sinin erkek, %28,6’sının 1. ve 4. sınıf, %56,3’ü orta 
düzeyde gelir durumuna sahip olduğu, %35,8’inin rekreasyonel faaliyetler için 181-300 dakika 
aralığında zaman ayırdığı, %50,9’unun ise rekreasyon faaliyetlerine aktif olarak katılan 
bireylerden oluştuğu görülmektedir. 

Yalnızlık Ölçeği ile ilgili “Kendimi çevremdeki insanlarla uyum içinde hissediyorum”, 
“Konuşabileceğim insanlar var” ve “Derdimi anlatabileceğim insanlar var” maddeleri en yüksek 
ortalamaya sahip iken, “Kendimi bir arkadaş grubunun bir parçası olarak hissediyorum”, 
“Başvurabileceğim hiç kimse yok” ve “Arkadaşım yok” maddeleri en düşük ortalamaya sahip 
maddeler olduğu görülmüştür.   

 

 
Şekil 1. Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre T-testi Sonuçları 

 

Deneklerin cinsiyet değişkeni göre yalnızlık algılarının tespit edilebilmesi için gerçekleştirilen 
bağımsız örneklemler t-testi sonucuna göre (t(0,246) =p>0,05), kadın ve erkek arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmemiştir.  

 

 
Şekil 2. Ölçek Puanlarının Rekreasyon Faaliyetlerine Katılım Şekline Göre T-Testi Sonuçları 
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Deneklerin rekreasyonel faaliyetlere katılım şekline göre yalnızlık algılarının ölçümlenmesi için 
gerçekleştirilen t-testi sonucuna göre (t(-29,760) =p<0,05), aktif ve pasif katılım gösteren denekler 
arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 

 

 
Şekil 3. Ölçek Puanlarının Gelir Durumuna Göre ANOVA Sonuçları. 

 

Bireylerin sahip olduğu gelir durumu değişkeni ile yalnızlık algısı arasındaki farklılığın tespit 
edilebilmesi amacıyla ANOVA testi gerçekleştirilmiş (p=0,42) ve anlamlı bir farklılık (p<0,05) 
tespit edilmiştir. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında gerçekleştiğini tespit etmek amacıyla 
ANOVA Post-Hoc testlerinden “Games-Howell” testi uygulanmıştır. Test sonucunda gruplar 
arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.  

 

 
Şekil 4. Ölçek Puanlarının Sınıf Durumuna Göre ANOVA Sonuçları. 

 

Sınıf değişkeni ile yalnızlık algısı arasındaki ilişkiyi farklılığı tespit edebilmek amacıyla ANOVA 
testi gerçekleştirilmiş (p=0,051) ve anlamlı bir farklılık (p>0,05) tespit edilememiştir.  
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Şekil 5. Ölçek Puanlarının Rekreasyon Faaliyetleri İçin Ayrılan Zamana Göre ANOVA Sonuçları. 

 

Rekreasyon faaliyetleri için ayrılan zaman ile yalnızlık algısı üzerinde farklılığın tespit 
edilebilmesi amacıyla yapılan ANOVA testi (p=0,005) sonuçlarına göre anlamlı bir farklılık 
(p<0,05) tespit edilmiştir. Anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu saptamak için 
ANOVA Post-Hoc testlerinde “Games-Howell” yapılmıştır. Test sonuçlarına göre anlamlı 
farklılık rekreasyon faaliyetleri için 301 dakika ve üzerinde zaman ayıran bireyler (51,8) ile 181-
300 dakika arasında zaman ayıran bireyler (48,09) arasında gerçekleşmiştir.  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Rekreasyon ve yalnızlık algısı üzerine yapılan çalışmalarda amaç, rekreasyon faaliyetlerine 
katılım ve yalnızlık algısı arasındaki ilişkinin tespit edilebilmesi, mevut durumun ortaya 
konabilmesi ve elde edilen sonuçlar neticesinde çözüm önerilerinin sunulabilmesidir. Bu nedenle 
rekreasyon faaliyetlerine katılımın çeşitli değişkenler aracılığı ile yalnızlık üzerinde etkili olup 
olmadığı saptayabilmek için analizler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular bu bölümde 
tartışılıp sonuca bağlanmıştır. 

Yapılan t-testi sonucunda bireyin yalnızlık algısının cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir 
şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Çalışma bulgusunun desteklediği gibi, cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılık olmadığı gösteren çalışmalar (Siyahtaş, 2020; Gencel, 2019; Yabancı, 2019; 
Tüfekçi, 2018; Danış vd., 2017; Büyük, 2017; Certel, 2016; Uzuner ve Karagün, 2014) olmasına 
karşın, cinsiyet değişkeninin yalnızlık algısı üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmalarda 
bulunmaktadır. Örneğin Ersoy (2009), Kim (2001) ve Rokach (2000) yaptıkları çalışmada 
kadınların yalnızlık algılarının daha yüksek olduğunu, bunun sebebinin ise kadınların erkeklere 
nazaran sosyal hayat içerisinde duygusal anlamda daha yoğun olmasından kaynaklandığını 
düşünmektedirler. Erkeklerin ise kadınlara nazaran yalnızlık algısının daha yüksek olduğunu 
tespit eden çalışmalarda bulunmaktadır. Örneğin Basow ve Rubenfelt (2003), yaptıkları 
çalışmada erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek yalnızlık algısına sahip olduğunu ve bu 
durumun sebebinin ise özellikle karşılıklı ilişkiler bağlamında kadınların sorunları ortaya dökme 
konusunda daha etkili, erkeklerin ise daha çekingen olmalarından kaynaklandığını 
düşünmektedir. Bu araştırmada cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık tespit 
edilmemiş olmasına karşın, kadın ve erkek ortalamaları arasında farklılık görülmektedir (Şekil 
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1). Elde edilen bulguya göre, kadınların yalnızlık ortalamasının (51,78), erkeklere oranla (49,52) 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebinin Covid-19 pandemi sürecinde 
uygulanmak durumunda kalınan kısıtlamaların sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemesi ve 
kadınların erkeklere kıyasla daha duygusal bir yapıya sahip olmalarından kaynaklı yalnızlık 
algılarının yüksek çıkmış olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre, sınıf değişkeni ile yalnızlık algısı üzerinde 
anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır (Şekil 4). Elde edilen bulgular literatürdeki birçok çalışmayı 
(Siyahtaş, 2020; Avan, 2019; Karakuş, 2019; Demir, 2019; Atan, 2018; Özbek, 2017; Certel, 2016; 
Duyan vd., 2010) destekler nitelikte olup, sınıf değişkeni ile yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki 
keşfeden çalışmalarda bulunmaktadır. Örneğin Erol ve Çırak (2019), Özdayı ve diğerleri (2019), 
Et (2019) ve Buluş (1997) yapmış oldukları çalışmalarda sınıf düzeyinin artmasıyla birlikte bireyin 
yalnızlık algısında düşüş olduğunu dolayısıyla istatistiki olarak anlamlı bir farklılık olduğunu 
tespit etmişlerdir. Aynı yazarlar bu durumun sebebinin, üniversiteye yeni başlayan gençlerin 
ortam değişikliği, aileden uzaklaşma, yeni bir ortama alışma süreçlerinden kaynaklanabileceğini 
düşünmektedir. Bu araştırma kapsamında elde edilen bulgu her ne kadar istatistiki olarak 
anlamlı bulunmamış olsa da yalnızlık ortalamaları dikkate alındığında (Şekil 4) 1. sınıfların en 
yüksek, 4. sınıfların en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebinin 
ise Begüm (2008) ‘inde belirttiği gibi durumsal (geçici) bir yalnızlık durumundan kaynaklı 
olabileceği, deneklerin sınıfları yükseldikçe üniversiteye ve dolayısıyla sosyal çevreye 
alışacakları, yalnızlık düzeylerinin de bu duruma bağlı olarak azaldığı/azalacağı 
düşünülmektedir.  

Gelir durumuna yönelik gerçekleştirilen test sonuçlarına göre, deneklerin algıladıkları gelir 
seviyesi arttıkça ölçekten aldıkları ortalama puanda da artış olduğu, dolayısıyla istatistiki olarak 
anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulgunun desteklediği 
çalışmalar (Gün, 2006; Leondari ve Kiosseoglou, 2000) olmasına karşın, anlamlı bir farklılık 
olmadığını gösteren çalışmalarda (Duyan vd., 2008; Erözkan, 2004; Heinrich ve Gullana, 2006; Le 
Roux ve Connors, 2001; Uzuner ve Karagün, 2014) bulunmaktadır. Örneğin Erözkan (2004), 
yapmış olduğu çalışmada anlamlı farklılığın olmamasının sebebini yalnızlık algısının maddi 
olanaklardan bağımsız olarak meydana geldiğinden kaynaklandığını düşünmektedir. 
Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgu, düşük gelirli deneklerin yalnızlık algısının düşük, yüksek 
gelirli deneklerin ise yalnızlık algılarının kısmen daha yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 3). Bu 
durumun sebebinin yüksek gelir gruplu deneklerin başkalarına güvenmek ve güvenilmenin 
önemli olmadığını düşünmeleri (Erözkan, 2004) ve Covid-19 pandemi sürecinde kısıtlamalar 
nedeniyle sosyal ortamlardan uzak kalmalarının yalnızlık algılarını arttığından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Deneklerin rekreasyonel faaliyetleri için ayırdıkları zaman ile yalnızlık düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Şekil 5 incelendiğinde 60-180 dakika ve 181-300 dakika 
arasında zamana sahip olan deneklerin yalnızlık düzeylerinin neredeyse eşit olduğu fakat 301 
dakika ve üzerinde zaman ayıran deneklerin yalnızlık düzeylerinin diğer gruplara göre yüksek 
olduğu görülmektedir. Anlamlı farklılığın oluşmasında ki ana etkenin rekreasyonel faaliyetlerin 
bireye ruhsal-zihinsel ve fiziksel sağlığına katkı sağlayıcı etkilerinin olduğu fakat 301 dakika ve 
üzeri (5 saat) zamana sahip deneklerin pasif rekreasyonel faaliyetlere yönelerek yalnızlaştığı 
düşünülmektedir. Ayrıca bu bulgunun hali hazırda Covid-19 pandemi sürecinde elde edildiği 
göz önünde bulundurulursa, deneklerin zamanının çoğunu evde geçirdikleri çıkarımı yapılabilir. 
Ev içi aktif rekreasyonel faaliyetlerin ise 5 saat üzerinde yapılabilmesi pek mümkün 
görünmemektedir. Bu sebeple 5 saat ve üzeri zamana sahip deneklerin pasif rekreasyonel 
faaliyetlere yönelme olasılıklarının yüksek olması nedeniyle sonuçların bu şekilde çıktığı 
düşünülmektedir. 
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Elde edilen bir diğer sonuca göre, rekreasyon faaliyetlerine aktif ve pasif katılım ile yalnızlık 
algısı arasında anlamlı farklılık olduğudur. Araştırma bulgumuzun desteklediği çalışmalar 
(McAuley vd., 2000; Page ve Hammermeister, 1995; Şengil, 2014; Yazıcılar, 2004) olmasına karşın, 
anlamlı farklılık olmadığını gösteren çalışmalarda (Bahadır, 2019; Uçar, 2018) bulunmaktadır. 
Örneğin Uçar (2018) yalnızlık düzeyi ile rekreasyonel faaliyetlere katılım arasında anlamlı bir 
farklılık tespit etmemiş olmasına rağmen, ortalama değerlerin rekreasyonel faaliyetlere katılım 
gösteren bireyler arasında daha düşük olduğunu vurgulamaktadır. Bahadır (2019) ise, düzenli 
egzersiz (rekreasyon) faaliyetlerine katılım ile yalnızlık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığını tespit etmiş, bunun sebebini ise sporla sürekli uğraşan bireylerin zaman içerisinde bu 
duruma alıştıkları ve bu nedenden dolayı sporu günlük faaliyetlerin bir parçası olarak 
algıladıklarından kaynaklanabileceğini düşünmüştür. Bizim çalışmamızda rekreasyon 
faaliyetlerini aktif ve pasif katılım arasındaki fark oldukça yüksek olarak tespit edilmiştir (Şekil 
2). Bu durumun sebebi rekreasyon faaliyetlerine aktif katılımın bireyde fiziksel görünüş, 
memnuniyet ve özgüven (Goulimaris vd., 2014; Serbezis, 2007; Yalçın ve Ayhan, 2020) algısı 
üzerindeki olumlu etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.   

Sonuç olarak; Covid-19 pandemi sürecinin devam ettiği bu günlerde bireylerin yalnızlık 
algılarının ölçümlenmesi ve gerekli tedbirlerin ortaya konabilmesi son derece önemli bir konuyu 
teşkil etmektedir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara göre; en önemli yalnızlık sebebinin bireyin 
kendisini çevresindeki insanlar ile uyum içerisinde hissetmemesi, konuşabileceği insanların az 
oluşu ve dolayısıyla derdini anlatabileceği insanların az olmasından kaynaklandığı (Tablo 3) 
buna karşın ortalama olarak yalnızlığın en düşük tespit edildiği kriterler ise; bireylerin bir 
arkadaş ve arkadaş grubuna sahip olması, ek olarak başvurabileceği insanların olduğunu 
düşünmesidir (Tablo 3). Sonuçların bu şekilde çıkmasında şüphesiz ki tüm dünyanın içinde 
bulunduğu bir salgının henüz sürüyor olmasının etkisi yadsınamacayacak derecede büyüktür. 
Bu çalışma neticesinde rekreasyonel faaliyetler için ayrılan zaman ve yalnızlık arasında 
istatistiksel bir farklılık tespit edilmesine karşın, literatürde bu konu ile ilgili çalışmaların azlığı 
son derece şaşırtıcıdır. Gelecek çalışmalarda bu konunun incelenmesi alandaki boşluğun 
kapatılabilmesi hususunda son derece önemlidir.   
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Öz 
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liman kuruluş yeri seçiminin doğru, sürdürülebilir ve geliştirilebilir şekilde yapılması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, liman kuruluş yeri seçiminde, Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) 
yöntemlerinden olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) kullanılmıştır. Çalışmanın amacı, liman 
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ana ve 14 alt kriterin AHP analiziyle ağırlıkları belirlenmiş ve önem sıralaması yapılmıştır. 
Bulgulara göre liman kuruluş yeri seçiminde etkili faktörlerden Maliyet ana kriteri altında Liman 
Kuruluş Maliyetleri ve Coğrafi Konum ana kriteri altında Gemi Rota Hatlarına Yakınlık alt 
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Abstract 

 

Whether as a result of planned investment policies carried out by public administrations or 
unplanned industrial growth, ports have always created an economic attraction area and made 
important contributions to the development of national economies. Depending on the 
geographical location of the facility, the initial investment costs of the ports are quite high and it 
is not possible to move them to another location. For this reason, in order to use limited resources 
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Criteria Decision Making (MCDM) methods, was used in the of the port facility location. The aim 
of the study is to determine the impact and importance of the factors affecting on the selection of 
port facility location. In the study, the weights of 3 main and 14 sub-criteria were determined and 
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GİRİŞ 

20. yy. içinde giderek artan küreselleşme ve ekonomik gelişme, üretim alanlarından pazarlara 
ürünün ulaştırılmasını sağlayan ulaşımın, en önemli ekonomik ve ticari fonksiyon haline 
gelmesini sağlamıştır. Üretim ve tüketim alanları arasındaki coğrafi uzaklığın artması, düşük 
maliyeti ve zamanında/güvenli ulaştırma sistemi sayesinde denizyolu taşımacılığını dünya 
ticaretinde öne çıkarmaktadır. 1980’li yıllar sonrasında dünya ekonomisinin küreselleşmesiyle 
Doğu-Batı ülkeleri arasında dış ticaret yoğunlaşmış, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 
Japonya, Çin gibi ana üretici ülkelerin hammadde ve ürünleri, uluslararası denizyolu hatlarıyla 
taşınmaya başlamış, Avrupa-Asya-Amerika arasında mal hareketliliği artmış, dünya ticareti de 
kuzey-güney aksından doğu-batı aksına kaymıştır. Ülkelerin coğrafi konumlarına bağlı olarak 
tüm ulaştırma modlarının bütünleşmesine ve bu modlar arasında yüklerin taşınmasına olanak 
sağlayan limanlar ise denizyolu taşımacılığının alt yapısını oluştururken, malların ekonomiye 
giriş-çıkış yaptığı sınır kapıları haline gelmiştir. Limanların ulusal/uluslararası ekonomik ve 
stratejik görevi ve önemi ulaştırma sistemleri içinde üstlendikleri dağıtım ve bağlantı 
fonksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Küresel ticarette arz ve talebi yaratan ithalat ve ihracat 
ekonomik büyümenin unsurudur; dolayısıyla ithalat ve ihracatın sürdürüldüğü limanlar 
ekonomilerde stratejik alanlar oluşturarak ekonomik büyümenin de kilit noktasını haline 
gelmiştir. 

Günümüzde ise ulaştırma sektörü içinde ton bazında en fazla paya deniz yolu taşımacılığı 
sahiptir. DTO (2021: 36, 110) ve TUİK (2021) verilerine göre dünya ticareti ve Türkiye’nin 
uluslararası yük taşımaları %85’in üzerinde oranlarla deniz yoluyla yapılmaktadır. Bu durumun 
temel nedeni dünya ticareti içinde sıvı ve kuru, dökme/ana hammadde yüklerinin büyük yer 
tutması, özellikle işlenmiş madde taşıyan konteynerlerin standart yük taşımacılığını 
kolaylaştırması ve bu yüklerin büyük tonajlı gemilerle kıtalar arasında taşınmasıdır. UNCTAD 
verilerine göre (2020: 3-4), 1950 yılında 500 milyon ton olan dünya deniz ticaret hacmi, 1970 
yılında 2,6 milyar, 2000 yılında 5,98 milyar, 2020 yılında ise 11,1 milyar tona ulaşmıştır. Dünya 
konteyner elleçlemeleri 811 milyon TEU’ya, kuru yük elleçlemeleri 7,9 milyar tona, sıvı yük 
elleçlemeleri 3,1 milyar tona ulaşmıştır. Dünya toplam deniz filosu 2,1 milyar DWT 
büyüklüğündedir. 

Dünya Bankası raporlarına göre (2006: 88), bir limanın sahip olabileceği joestratejik-jeoekonomik 
konum genellikle önemli güzergahlara yakınlık, liman derinliği, geniş liman sahası, önemli 
üretim ya da tüketim merkezlerine yakınlık, iyi bir ard bölge bağlantısı (karayolu, demiryolu, 
boru hattı, vb.) ve sık sefer sayısı sağlayabilecek bağlantılar gibi özelliklerle açıklanmaktadır. 
Yüklerin taşınmasında standartlaşmanın ve konteynerizasyonun artmasıyla, limanlar arasındaki 
rekabet de artmıştır. Bu rekabette coğrafi konuma ve ard bölge bağlantısının gelişmişliğine bağlı 
stratejik yatırımlar da öne çıkmaktadır. Limanların işlevselliği, verimliliği ve ekonomik etki 
dereceleri coğrafi konumlarına, denizyolu ana rotalarına yakınlıklarına, sanayi ve ticaret 
bölgelerine yakınlıklarına, çevresinin ithalat ve ihracat kapasitesine, diğer ulaşım modlarıyla 
bağlantılarına, yükleme ve boşaltma kapasitelerine, hizmet süreleri ve kalitelerine göre 
değerlendirilmektedir. Ekonomik çarpan etkileri sayesinde limanlar bölgesel sosyo-ekonomik 
kalkınmayı iten bir motor konumundadır. Günümüzde küresel ulaştırmanın gelişiminden 
kaynaklanan sanayinin yayılma etkisinin bir sonucu olarak, birçok liman şehri nakliye, lojistik, 
ticaret ve hatta finans merkezleri haline gelmiştir. Limanlar sanayiler için konum avantajını 
artırmakta ve bu nedenle imalat sanayileri giderek limanlarda yer alma eğilimine girmektedir. 
Lojistik faaliyetlerin bütünleşmesi ve çeşitlenmesi, ulaşım sistemlerinin entegre hale gelmesiyle, 
limanların ana fonksiyonlarına temel oluşturan gemilerin yanaşma, barınma ve onarım 
ihtiyaçlarının karşılanması özelliklerine üretim ve katma değer hizmetleri de eklenmiştir. 
Ulaştırma modlarının değiştirilmesi/birleştirilmesi, ürünlere yönelik ticari ve yasal katma değer 
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hizmetlerin sağlanması, ithalat ve ihracatın gerçekleştirilmesi gibi fonksiyonel işlemlerinin yanı 
sıra, çevresel ekonomik ve sosyal etkisi limanları dünya ticaretinin merkezi konumuna 
getirmiştir. Bununla birlikte geçmişte limandan-limana olarak sürdürülen tek modlu (unimodal) 
taşımacılığın yerini kapıdan-kapıya taşımanın yapıldığı çok modlu (multimodal) taşımacılığının 
alması limanlardaki faaliyet ve hizmet şekillerini de değiştirmektedir. Dolayısıyla limanlar, kara 
ve deniz alanındaki taşımaları birleştiren, aralarında geçiş hizmeti veren, ön ve ard bölgeye 
bağlantıyı kuran; konsolidasyon, paketleme, ayrıştırma, kalite kontrol, bakım-onarım gibi lojistik 
hizmetler veren ana birim durumuna gelmektedir. 

Küresel ticaretten beslenen Türk denizcilik sektörünün gelişimiyle limancılık faaliyetlerinin payı 
da hızla artmaktadır. Sektörün ithalat ve ihracatı destekleyerek Türk ekonomisine katkı 
sağlayacağı ve yeni bir ivme yaratacağı beklenmektedir. Türkiye’nin özellikle Ortadoğu ve 
Balkanlar bölgesine yönelik sanayi üretimine bağlı olarak artan dış ticaret hacmi limancılık 
hizmetlerine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Bununla birlikte Türkiye’nin coğrafi konumunun 
tüm avantajlarına rağmen limanlarda yetersiz altyapı ve küresel trafikte yer alamama gibi 
sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı raporuna göre (2014: 2), genel 
olarak limanlarda yaşanan sıkıntılar arasında; yeterli kıyı alanı bulunmaması, liman tesislerinin 
depolama alanlarının yetersizliği, ulaşım ağları ile bağlantıların bulunmaması ya da verimliliğin 
düşük olması, liman tesislerinde yanaşma ve kalkma manevralarında olumsuzluklar yaşanması 
gibi konular başı çekmektedir.  

 

LİMAN KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ FAKTÖRLER  

Kuruluş yeri seçiminde faktörleri birbiriyle etkileşimleri içinde açıklayan Alfred Weber, 
endüstriyel konum teorisiyle bu alanda ilk tanımlamaları yapmıştır. Weber’e göre (1929: 3-4), bir 
üretim tesisi için en iyi konum en az maliyet yaratandır; talep faktörü sabit tutulduğunda toplam 
ulaşım maliyetlerini minimize eden konum, sanayinin kurulması için en iyi avantajı sağlar. 
Özellikle 20.yy’ın başlarında işgücü ve ulaşım etkileşiminin yoğun olduğu arz odaklı ağır 
sanayinin gelişiminde coğrafi konumu öne çıkaran bu görüş etkinlik kazanmıştır. August Lösh 
(1954: 105) talep odaklı bir yaklaşım yaratarak üretim faktörlerinin coğrafi ve demografik 
etkilerden uzak olduğunu varsaymış ve maksimum kar anlayışıyla en fazla kar getirecek 
konumun seçilmesi gerekliliğini ileri sürmüştür. II. Dünya Savaşı sonrasında piyasaya dayalı 
bazı tüketim malları sanayileri için bu görüş üretimde pazarı ve talebi temel aldığı için önem 
kazanmıştır. Ruddel ise (1967: 16-17) kuruluş yeri seçiminde öncelikle bölge seçiminin 
yapılmasını, sonrasında ise işletmenin spesifik alanına göre yerin belirlenmesini ve bu yerin 
içinde uygun arazinin konum şartlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Kuruluş yeri temelde işletme ya da kuruluşun mal ya da hizmet ürettiği, varlığını sürdürdüğü, 
ekonomik kar ve başarı elde etiği fiziksel alandır. Yer seçimi kararı işletme ya da kuruluşun 
üretim ve dağıtım maliyetlerini doğrudan etkiler. Dolayısıyla, kuruluş yeri seçim aşamasında 
olası girdilerin miktar, kalite ve maliyet değerlemelerinin belirlenmesi işletme ya da kuruluşun 
sürdürülebilirliğini ve verimliliğini belirlemektedir. Temel amaç ekonomik açıdan girdi ya da 
giderleri en az seviyeye indirecek seçimin yapılmasıdır. Sektör fark etmeksizin ilke olarak ürün 
ya da hizmet başına en düşük toplam maliyeti sağlayacak kuruluş yeri, yatırım kararının temel 
unsurudur. Bununla birlikte uluslararası ekonomik sistemde ve devletlerin yasal düzenlemelerle 
getirdiği teşvik ve yönlendirmelerle bölgesel gelişmişlik farklılıklarını ortadan kaldırmak 
amacıyla farklı kuruluş yeri seçimleri yapılabilmekte, seçim kararlarında farklı faktörler etkili 
olabilmektedir. Bazı durumlarda ise tek bir ana ya da alt faktör dahi kuruluş yerinin 
belirlenmesinde etkili olmaktadır. Kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörler çok yönlü olmakla 
birlikte temelde fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak gruplandırılabilir. Ana faktörler ise alt 
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gruplara ayrılarak etkinlik değerleri tesisin ve üretimin niteliğine göre ağırlıklandırılabilir. Buna 
göre; 

a. Fiziksel faktörler: klimatik ve meteorolojik, topografik, jeolojik, hidrografik ve 
oşinografik şartlarını, genişleme olanakları (arazi), hammadde ve enerji kaynaklarını içeren 
coğrafi konum. İşletmenin ya da kuruluşun kullandığı hammadde, makine, ürün yapısı, üretim 
süreci gibi fiziksel unsurların yanı sıra sunulan hizmet türü, yapısı ve çeşitliliği kuruluş yeri 
seçiminde arazi/alan yapısını belirler. Ayrıca gelecekte büyüme ve genişleme olasılıkları da 
arazi/alan seçiminde ve niteliğinde etkili olmalıdır. Hammadde ise, sanayinin üretimi doğal ve 
eşit dağılışa sahip olmayan doğal kaynaklara bağlı olduğunda doğrudan kuruluş yerini belirler. 
Hammaddesi doğal kaynaklara bağlı olan sektörlerde ulaşım maliyetlerinden tasarruf edilmesi 
amacıyla kuruluş yeri seçiminde hammaddeye yakınlık öne çıkar. İklim şartları içinde basınç, 
nem, yağış ve sıcaklık değerleri ve miktarları, rüzgâr türü ve şiddeti, bölgenin genel iklimsel 
yapısı ve sis, don gibi iklim olayları doğrudan ve dolaylı olarak yer seçimini etkiler. Bazı 
sektörlerde ise üretim iklim koşullarına uydurulur ya da teknoloji kullanılarak standart üretim 
sağlanır. Arazinin topografik ve jeolojik yapısı, depremselliği, kara alanında su ve toprak 
erozyonu miktarları, zemin yapısı ve özellikleri; su alanında derinlik, sedimentasyon, dalga ve 
akıntı etkisi, gel-git, su seviyesindeki mevsimsel değişimler tesisin kuruluş yerinde önemli 
fiziksel etkiler yaratır. Ucuz enerji ve yakıt kaynakları ise doğrudan işletme maliyetlerini 
etkilediğinden özellikle enerji kaynaklarına yakınlık, enerjinin kaynağı, sürekliliği, teknik 
özellikleri, maliyeti ve kullanış şekillerini içeren bir enerji planlamasına ihtiyaç duyar.  

b. Ekonomik faktörler: sermaye, pazar büyüklüğü ve yakınlığı, nüfus, yatırım ve işletme 
maliyetleri, ulaştırma maliyeti, işgücü maliyetleri, lojistik konum (ard bölge bağlantıları), 
rekabet, devlet politikaları, uluslararası ekonomik faktörler, ticaret ve döviz politikalarını içeren 
ekonomik konum. Kar elde etmek sermaye sahiplerinin temel amacıdır. Gerek mal gerekse 
hizmetin getireceği kar üzerinden yapılacak yatırım sermaye birikimini gerektirmektedir. 
Sermaye sahibi her ne kadar işletme ya da kuruluşun tüm planlamasını ve gerçekleşmesini 
sağlıyor olsa da ulusal ve uluslararası amaçlar ve kurallar yatırımın niteliğini ve gelişimini 
belirler. Üretimin ya da hizmetin niteliğine ve yapısına bağlı olarak pazara yakınlık ise işletmenin 
fonksiyonları açısından etkinlik yaratır. Özelikle yüksek nüfus ve tüketim miktarının olduğu 
coğrafi bölgelerde işletmenin pazara yakın kurulması beklenir. Yatırım maliyetleri amortisman, 
proje ve kontrol, altyapı ve üstyapı inşaat, makine ve donanım maliyetlerini; işletme maliyetleri 
ise işletme giderleri, kira, işçilik ve personel, yakıt, enerji, su, bakım-onarım, operasyon 
maliyetlerini içerir. Yatırım ve işletme maliyetlerinin kara etkisi doğrudan saptanabiliyorsa 
kuruluş yeri seçimi daha sağlıklı yapılabilir. Ulaştırma maliyetleri kara, hava, deniz ve 
demiryolu, boru hatları ve diğer ağ bağlantılarının tarifeli ve tarifesiz olarak en uygun olanın 
seçilmesi ve sonucunda oluşacak maliyeti içerir. Dolayısıyla yer seçiminde arz ve talep 
miktarlarına bağlı olarak ulaştırma giderlerin ez aza indirilmesi amaçlanır. İşletme maliyetlerinin 
içinde yer alan işgücü, işçi ücretleri ve nitelikli işgücünü elde tutabilme giderlerini içerir. Bol ve 
nitelikli işgücü sürdürülebilir yatırımın önemli bir unsurudur. İşletmenin ya da kuruluşun hitap 
edeceği ve besleneceği bölgenin nüfus, pazar, ulaştırma yapısı, ithalat/ihracat potansiyeli lojistik 
konumu içindeki bağlantılarını içerir. Bir işletmenin pazar ve genişleme olanakları hizmet verdiği 
bölgeye yani ard bölgesine bağlıdır. Ard bölgenin sınırlarını ise ekonomik nakliye mesafeleri 
belirler. Küreselleşmenin etkisiyle artan rekabet şartları ise işletmelerin iç ve dış piyasalarda 
etkinliğine ve sürekliliğine bağlıdır. Rekabet gücü daha işletmenin kuruluş aşamasında alınan 
kararlara bağlı olarak doğrudan yer seçime bağlı olabilmektedir. Kuruluş yeri seçimi işletmenin 
rekabet gücünü etkileyen uzun vadeli stratejik bir yatırım kararıdır. Devletler yasalar, vergi 
sistemleri, gümrüklendirme, destekler, sosyal ve ekonomik planlarla kuruluş yeri seçiminde 
doğrudan etkilidirler. Bölgesel ve yerel olmak üzere, enerji ve ulaştırma gibi alt yapı tesislerinin 
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devlet tarafından yapılması, vergilendirme ve gümrüklendirme işlemlerinde muafiyet ya da 
indirim yapılması, kredi ve finansman kolaylıkları gibi özendirici ve destekleyici faaliyetlerle 
kuruluş yerinin belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Uluslararası hammadde, sermaye ve bilgi 
paylaşımının artmasıyla ise, özellikle yeni yatırımların gelişmiş ülkelerden diğer ülkelere kaydığı 
gözlemlenmektedir. Bu durumda yer seçiminde ülkelerin politik durumları ve devletlerarası 
ilişkiler yatırımcı ülke ile yatırımın yapılacağı ülke arasında önemli bir etki oluşturmaktadır. 

c. Sosyal faktörler: yasal düzenlemeler, uluslararası örgütler ve anlaşmalar, askeri ve 
stratejik faktörler, kalkınma politikaları, kültür ve eğitim, çevre güvenliği, toplum sağlığını içeren 
sosyo-kültürel konum. Sosyo-kültürel unsurlar, yatırımların dünyanın çeşitli bölgelerine dağılışı, 
sermayenin dolaşımı ve çokuluslu şirketlerin artışıyla toplumlar üzerinde daha fazla etkili 
olmaktadır. İşletme ya da kuruluşun yer seçiminde dolaylı etkisi bulunmakla birlikte sosyo-
kültürel unsurlar, özellikle çevrede yaratacağı etkiler açısından göz önünde bulundurulmak 
zorundadır. Çevreyle ilgili yasalar ve koruma uygulamaları, işletme ya da kuruluşun çevreye 
olabilecek sürekli ya da geçici etkilerini, sosyal sonuçlarını ve çözümlerini içerecek şekilde 
düzenlenmektedir. Burada ulusal ve uluslararası alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye engel 
olmaksızın çevre güvenliğini sağlamak, çevreyi ekonomik politikalar karşısında korumak ve 
önlem almaya dayalı bir etkileşim söz konusudur. 

Limanlar uluslararası ticaretin kesişme ve kavşak noktası olarak ülkeler için bir gelir kaynağı, 
diğer ülkelerle ticarette ve bir rekabet unsuru ve dolayısıyla ülkenin ekonomik kalkınmasında 
önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. İşletme yapısı olarak endüstriyel üretim yapan 
limanlar, sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddenin temin edilmesinde ve elde edilen ham 
maddenin işlenmesinden elde edilen ürünün ulaştırılmasında üstlendiği işlev gereği ülkenin ve 
kalkınmasında etkili olmaktadır. Bölgenin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlaması açısından 
lokomotif görevi görmekte ve pazar yaratarak ekonomik ve sosyal yapıyı değiştirmektedir. 
Bununla birlikte limanların kuruluş yeri, yüksek yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle riskler 
içerir. Bu yüksek riskler açısından, gelecekte konum değişimine gidilmesi mümkün olabilen 
işletmelerin aksine, limanlarda bu değişim söz konusu olamaz. Gerek kamu gerekse özel kesim 
için bu çapta bir stratejik yatırım hakkında verilecek kuruluş yeri kararı büyük önem 
taşımaktadır. Amortismanında ve geri dönüşümünde yüksek maliyetler yaratması nedeniyle 
limanların kuruluş yeri seçimi üzerinde etkin şekilde çalışma yapılması ve önem verilmesi 
gereken bir karardır. Limanlar da yüksek yatırım ve işletme maliyetleri nedeniyle kuruluş 
kararlarında hata kabul etmeyen, doğru ve gerçekçi fizibilite ve planlamalara ihtiyaç duyarlar. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Liman kuruluş yeri seçiminde, genel kuruluş yeri seçimi kararlarında olduğu gibi nitel ve nicel 
özellikler etkili olmaktadır. Tongzon’a göre (2001: 107) limanların ulusal ekonominin gelişimi ve 
dünya ticaretinin önemli bir halkası olmaları nedeniyle verimliliklerini yüksek düzeyde 
tutmaları sağlanmalı ve özellikle konum seçiminde küresel planlamalar göz önüne alınmalıdır. 
Özellikle denizyolu ana rotalarından uzak limanlarda sefer maliyetleri artmakta, elverişli iklim 
koşulları olmadığında günlük liman operasyonları olumsuz etkilenmekte ve liman süreleri 
uzamaktadır. Tibljas, Lucic ve Benigar ise (2006: 159) limanları şehirsel yapı içerisinde 
değerlendirmiş yoğun yapılaşma, demografik yoğunluk, yetersiz trafik ağı ve park yeri, şehir 
alanıyla aynı alanı işgal etme ölçütlerinde çatışma ile karakterize etmiş ve limanların kuruluş yeri 
seçiminde dikkate alınması gereken potansiyel kriterleri açıklamışlardır. Wang ve Wei (2008: 75) 
liman tesislerini etkileyen faktörleri sistematik olarak analiz etmiş ve özellikle geri besleme ve bu 
faktörler arasındaki ilişkileri göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapmışlardır. Ding ve 
Chou (2009: 1-3) yüklerin standartlaştırılmasıyla deniz ticaretinde büyük gelişme yaşandığını, bu 
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nedenle konteyner limanlarının ülkeler arasında rekabet yarattığını, konteyner limanlarının 
gelecekte de öne çıkmaları nedeniyle tercih edileceklerini ve bu durumda özellikle aktarma 
limanlarının yer seçiminde nitel faktörlerin önem verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Roso, 
Woxenius ve Lumsden (2009: 338) limanların ard bölgedeki intermodal terminallere demiryolu 
ile bağlanması gerekliliğini, böylece karayoluna göre çevreye daha az zararlı ve daha verimli 
enerji kullanımı yaratan bir sistem yaratılacağını belirtmişlerdir. Özellikle yer seçimine bağlı 
olarak liman şehirlerini karmaşa ve sıkışıklıktan kurtarmaya ve limanın ard bölgesi için gelişmiş 
lojistik çözümleri yaratabileceklerini vurgulamışlardır. Chou (2010: 229) maliyetler ve ücretler, 
limanın boyutu ve özellikleri, ard bölgesindeki ekonomik faaliyetler ve stratejileri, liman işletme 
ve operasyon verimliliği, rıhtım derinliği, depolama alanlarının liman seçiminde etkili olduğunu 
belirtmiştir. Ka ise (2011: 350) liman projelerinde yer seçiminin, çok amaçlı bir karar verme süreci 
olduğunu belirterek, liman yer seçimini etkileyen 6 önemli faktörü ulaşım, ekonomik seviye, 
altyapı tesisleri, ticaret seviyesi, siyasi çevre, maliyet olarak sıralamıştır. Yer seçiminde bu 
faktörlere dayanarak, nicel ve nitel karar verme modelleri uygulanması gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Awad-Núñez, González Cancelas ve Camarero (2014: 48) limanların kuruluş 
aşamasında bir planlama yapılmadığında potansiyelinin tam olarak kullanılmadığını, coğrafi 
bilgi sistemlerinin kullanılmasıyla karar verme süreçlerinin kolaylaşacağını belirtmişlerdir. 
Çalışmalarında liman kuruluş yeri seçiminde endüstriyel yerleşimin klasik teorilerinde ele alınan 
yönlere daha fazla önem verildiğini, bununla birlikte bir liman için en uygun konumun 
belirlenmesinin, ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri olan multidisipliner coğrafi bir sorun 
olduğunu açıklamışlardır. Chang, Notteboom ve Lu (2015: 462) limanlarda ard bölge etkisini 
vurgulayarak, bu alanda yer alan iç şehirler arasında kapasite ve konum karşılaştırması yapmış 
ve ard bölgede maliyeti en aza indiren mesafelerin yer seçimi kararını etkileyen değerlendirme 
faktörlerini belirlemek amacıyla kullanılacağını belirtmişlerdir. González-Sánchez, Olmo-
Sánchez ve Maeso-Gonzá (2015: 147) limanların ithalat ve ihracat kapıları olduğunu 
vurgulayarak, etkin bir lojistik yönetimi sağlamak ve bundan yararlanmak için intermodal 
taşımacılığın geliştirilmesini, karayolu-demiryolu-denizyolu için gerekli bağlantıları oluşturmak 
gerekliliğini açıklamışlardır. Cheng ve Yang (2017: 37) liman yatırım dengelerini analiz ederek, 
GSYİH odaklı bir yatırımın işletme karı odaklı bir yatırımdan çok daha yüksek olduğunu, liman 
şehirlerinin uzun dönemde yüksek ekonomik getiri yarattığını açıklamışlardır. Lojistik sistemde 
limanların denizyolu ve diğer taşıma modları arasında bir aktarma alanı olduğunu, yüksek 
hacimli yük, yolcu, kaynak ve bilgi akışını kendilerine çektiklerini vurgulamışlardır. Tadic, 
Krstic, Roso ve Brnjac (2020: 23) liman yeri seçiminin pazardaki rekabet güçlerinin bağlı olduğu 
en önemli stratejik kararlardan biri olduğunu, olası konumların değerlendirilmesi ve seçiminde 
çevresel, ekonomik ve sosyal bir yapının varlığı, lojistik ağının işlevselliği, bölgesel ve 
uluslararası pazarların varlığı, sürdürülebilirlik ve paydaşların gereksinimlerinin yaptıkları 
değerlendirmede öne çıktığını vurgulamışlardır. Karataş ve Oral (2007: 155) liman seçim 
kriterlerini limanın fiziksel ve coğrafi özellikleri, limanın fiziksel, teknolojik ve hizmet altyapısı 
ve sefere ilişkin özellikler olmak üzere üç alanda toplamışlardır. Bu kriterlere göre en önemli 
faktörün “ana rotalara göre coğrafi konum” olduğu belirlenmiştir. Baran (2010: 86) limanların yer 
seçiminde coğrafi konumu, ulaşım kanallarının durumu, potansiyel liman kullanıcılarının alan 
ve sektörel yapısı, bölgenin dış ticaret yapısı, limanın servis verdiği ülkelerin dış ticaret 
özellikleri, limanın diğer limanlarla rekabet gücüne ait verilen değerlendirilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Koldemir (2016: 43) Marmara Bölgesi için yaptığı liman yeri seçimi 
değerlendirmelerinde bölgesel ve yerel faktörler olarak ekonomi, ulaşım olanakları, bölgenin 
topografik, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerini, maden yatakları rezervlerini ele almış ve 
İstanbul merkez limanlarına alternatif liman yeri önerisinde bulunmuştur. Pekkaya ve Bucak 
(2018: 262) ise Türkiye’de Batı Karadeniz’de liman yeri seçimi için özellikle sosyo-ekonomik 
kriterlerin önemli olduğunu, bölgenin “Ekonomik gelişme düzeyi”, “Genişleme imkanı”, 
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“Güvenlik”, “Kalifiye işçi potansiyeli” ve “Ulaştırma masrafları” kriterlerinin ön plana çıktığını 
belirtmişlerdir. Kavlakcı ve Şahin ise (2018: 83) liman yeri seçim kararında, bölgesel faktörler 
olarak piyasalar ve uluslararası denizyollarına yakınlık, teşvikler, hinterland, iklim, iş gücü vb. 
kriterlerin; inşaat maliyeti, deniz dibi tabakasının yapısı vb. kriterlerin ise yerel faktörler olarak 
sıralanabileceği görüşünü analizler sonucunda belirlemişlerdir. Taştabanoğlu ve Tuna (2019: 8) 
Türkiye’de Ege Bölgesi’nde liman yeri seçimi için mesafe, konum, ekonomi, demografik yapı ve 
çevresel faktörler kriterlerini temel alarak coğrafi konumun liman verimliliğini doğrudan 
etkilediğini vurgulamışlardır. Liman kuruluş yeri üzerine gerçekleştirilen bazı bilimsel 
çalışmalar Tablo 1’de listelenmiştir.  

Tablo 1. Liman Kuruluş Yeri Seçimi Hakkındaki Bazı Araştırmalar 

Yazar Yıl Veri Metot 
Tongzon 2001 İV Veri Zarflama Analizi 
Tibljas, Lucic ve Benigar 2006 İV Çok Kriterli Karar Verme 
Wang ve Wei 2008 UG Analitik Ağ Prosesi 

Ding ve Chou 2013 UG Bulanık Çok Kriterli Karar 
Verme 

Roso, Woxenius ve Lumsden 2009 İV Derleme 
Chou  2010 İV Analitik Hiyerarşi Prosesi 

Ka 2011 UG Bulanık Analitik Hiyerarşi 
Prosesi ve ELECTRE 

Awad-Núñez, González Cancelas ve 
Camarero 

2014 UG-İV Çok Kriterli Karar Verme ve 
DELPHI 

Chang, Notteboom ve Lu 2015 UG-İV Bulanık Analitik Hiyerarşi 
Prosesi 

González-Sánchez, Olmo-Sánchez ve 
Maeso-González 2015 İV Derleme 

Cheng ve Yang 2017 İV Denge Analizi 
Tadic, Krstic, Roso ve Brnjac 2020 UG-İV DELPHİ, AHP ve CODAS 
Karataş ve Oral 2007 UG Derleme 
Baran 2010 İV Derleme 
Koldemir 2016 İV Derleme 
Pekkaya ve Bucak 2018 UG-İV Çok Kriterli Karar Verme 

Kavlakcı ve Şahin 2018 UG Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 
Bulanık TOPSIS 

Taştabanoğlu ve Tuna 2019 UG Bulanık Analitik Hiyerarşi 
Prosesi 

UG: Uzman Görüşü   İV: İstatiksel Veri 

 

ÇALIŞMANIN AMACI, YÖNTEMİ ve UYGULAMASI 

Limanlarda verimlilik sorunlarının başlıca nedenleri, yük dağılımının limanlar arasında 
yoğunluğu ve dengesizliği, multimodal taşıma bağlantılarının eksikliği, altyapı ve kapasite 
sorunları ve bunların yarattığı maliyetlerle karlılığın ve ekonomik sürdürülebilirliğin 
zayıflamasıdır. Bu sorunların ortaya çıkışında ise temel etken liman yeri seçiminde karar verme 
süreçlerinin niteliksel ve niceliksel veriler üzerinden işletilmemesidir. Limanlar ve ağır sanayi 
yatırımları birçok benzerliği paylaşsa da (örneğin, operasyonlarda sermaye yoğun altyapı ve 
tesislere duyulan ihtiyaç), coğrafi şartların (konum, iklim, sosyo-ekonomik özellikler, çevresel 
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etkiler vb.) limanların yer seçimindeki etkileri birçok açıdan zorunluluk temelli farklılık ve 
öncelik göstermektedir. Bu özellikler göze alınarak yapılan çalışmada çevresel, ekonomik ve 
sosyal olarak sürdürülebilir bir lojistik ağ kurmak için, özellikle farklı paydaşların gereksinimleri 
dikkate alınarak kurulacak limanlar için yer seçimi probleminin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Limanların kuruluş yeri kararı, kuruluş yerinde etkili faktörlerden özellikle coğrafi konum ve 
maliyet faktörlerine diğer sanayi alanlarında olduğundan daha fazla bağlıdır. Denizyolu 
taşımacılığının doğası gereği coğrafi konum, limanlarda gemilere ve yüke verilen hizmetleri 
doğrudan etkiler. Fiziksel ve meteorolojik koşulların uygunsuzluğu ya da mevsimsel etkiler 
liman operasyonlarında gecikmeye ya da gemilerin limandan olabilecek en kısa sürede hizmet 
alamamasına yol açar ki, bu durum denizcilik işletmelerinde yüksek maliyetlerin karşılanması 
zorunluluğunu yaratır. Bu nedenle uzun süreli yatırımlar olmaları nedeniyle limanlar için en 
uygun kuruluş yeri seçimi çözüm gerektiren en önemli karar verme problemidir ki aynı zamanda 
karmaşık ve çok bileşenli niteliktedir.  

Bu çalışmanın amacı, liman kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörlerin etki ve önem derecelerini 
belirlemek, belirlenen kriterleri karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve karar verilmesinde 
kolaylaştırıcı bir bakış açısı yaratmaktır. Bunun için de öncelikle karar vericilerin ya da uygulama 
alanında yetkili olanların liman yeri seçerken göz önünde bulundurdukları faktörleri belirlemek, 
Türkiye şartlarına göre bu faktörler arasında öncelik verilenleri belirlemek, faktörler arasında 
önem sıralaması yapmak ve ölçmek planlanmıştır. Literatürde Türkiye’den az sayıda çalışmanın 
bulunması ve özellikle teknik analizlerin yetersiz kalması çalışmanın önemini ve gereğini 
vurgulayarak, alana katkı sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. 

Çalışmanın diğer bölümünde kuruluş yeri seçimi ve liman yer seçimi üzerine yapılan çalışmalar 
incelenmiş ve literatür özetlenmiştir. Liman kuruluş yeri seçiminde çok sayıda etkili faktör olması 
nedeniyle, karar alma sürecinde yardımcı olmak üzere geliştirilen Çok Kriterli Karar Verme 
(ÇKKV) yöntemlerinden biri olan Analitik Hiyerarşi Prosesi (Analytic Hierarchy Process-AHP) 
kullanılmıştır. Çalışma amacı çerçevesinde, ilgili literatürden çıkarılan liman kuruluş yerine etki 
eden faktörler içerisinden, nicel ve nitel özellikler bir arada değerlendirilecek şekilde 14 alt kriter 
kullanılmıştır. Bu kriterlerin birbirleriyle karşılaştırılmasında benzer yapıdaki kriterler aynı 
başlık altında toplanarak 3 ana kriter oluşturulmuştur. Karar verici ya da uygulama alanında 
yetkili olan uzmanlardan görüş alınmak üzere limanı seçim kriterlerinin derecelendirilmesine 
yönelik bir anket formu oluşturulmuştur. Araştırma konusunun, uzmanlık gerektirmesi 
nedeniyle örneklem, denizcilik ve limancılık alanında görev yapan özel ve kamu sektöründen 
uzman kişilerden tesadüfî olmayan (kasıtlı-amaçlı) örnekleme yöntemi kullanılarak seçilmiştir. 
Literatür çalışması sonucunda belirlenen liman yeri seçiminde etkili kriterlere ait ifadelerden 
oluşan anketle uzmanlara e-posta ve online anket yoluyla ulaşılmıştır. Anket toplam 19 kişiye 
gönderilmiş, 13 uzmandan geri dönüş alınmıştır. Katılımcı uzmanlara ait görev, sektör deneyim 
süresi, eğitim düzeyi gibi demografik bilgileri Tablo 2’de verilmiştir. Nitel verilerin elde 
edilmesinde 1-9 eşit aralık ölçekli olarak düzenlenen anketle uzman görüşü alınarak karar matrisi 
oluşturulmuştur. 3 ana ve 14 alt kriter için yapılan ikili karşılaştırmalar üzerinden elde edilen 
veriler AHP yöntemi analiz edilmiş ve ağırlıklar hesaplanmıştır. 

Nitel veriler için 1-9 eşit aralık ölçeğinde anketle yine uzman görüşü alınarak karar matrisi 
oluşturulmuştur. 3 ana ve 14 alt kriterin AHP ile ağırlıkları belirlenmiş, kriterlerin ikili 
karşılaştırmalarına bakılarak ağırlıklandırma ve önem sıralaması yapılmıştır. Araştırmaya ait 
bulgular değerlendirilmiş ve son bölümde belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. 

Tablo 1’de görülebileceği gibi, liman kuruluş yeri seçimi araştırmalarında analizlerde çeşitli 
ÇKKV yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden de daha çok AHP, DELPHI, ELECTRE ve 
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TOPSIS analizlerinin kullanıldığı görülmektedir. Karar verme, hedef ve amaçların gerçekleşmesi 
yönünde tüm yönetim fonksiyonlarının özünü oluşturan, alternatiflerden birinin zihinsel ve 
matematiksel yöntemle seçilmesi süreci olarak düşünülebilir. ÇKKV yöntemleri, alternatifler 
arasındaki göreceli olarak sıralama, sınıflama ve seçim olanağı sunması bakımından tercih edilen 
yöntemlerdir. ÇKKV yöntemleri arasında AHP (Analytic Hierarchy Process), ANP (Analytic 
Network Process), TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), 
ELECTRE (Elimination et Choix Traduisant la Realite), PROMETHEE (Preference Ranking 
Organization Method for Enrichment Evaluation), GRA (Grey Relational Analysis), VIKOR (VIse 
Kriterijumsa Optimizacija I Kompromisno Resenje), CODAS (Combinative Distance-based 
Assessment) gibi analiz teknikleri ve programları kullanılmaktadır (Pekkaya ve Başaran, 2011: 
117).  1980’lerde Saaty tarafından geliştirilen AHP, ikili karşılaştırmalarla kriter ağırlıklarının 
belirlenmesinde ve alternatifler arasında seçim/sıralama yapmak amacıyla kullanılmaktadır. 
Saaty ve Vargas (2013: 4-10), AHP’nin ekonomik, sosyal ve politik kararlarda ve ayrıca teknolojik 
tasarımlarda bilgi ve düşünceyi organize etmeye, yargıları ortaya çıkarmaya, yargıları 
nicelleştirmeye ve onlardan öncelikler türetmeye ve son olarak bu farklı öncelikleri matematiksel 
ve mantıksal olarak doğrulanabilir tek bir genel sonuç halinde sentezlemeye yardımcı olan 
metodolojik bir araç olarak tanımlamaktadır. Ekonomide nicel düşüncenin temel alındığı 
matematiksel modellerden daha çok nitel problemleri çözmek için alternatif bir yaklaşım için 
kullanılabilir. Sosyal alanlarda ise maddi olmayan varlıklar için ölçüm yapmak ve veri elde etmek 
için, insani değerlerle ilişkilendirilerek nicel bir yöntem sağlamak için AHP kullanılabilir. 
Pekkaya ve Başaran (2011: 118-119) tarafından yapılan çalışmada, araştırmalarda AHP 
kullanımına yönelik formülasyon verilmiş olup, ikili karşılaştırma matrisi üzerinden 
problemdeki kriter ağırlıklarının belirlenmesinin yanısıra, hesaplamada kullanılan tüm ikili 
karşılaştırmaların çapraz tutarlılıklarını tek bir sayı ile hesaplaması değerlendirilmiştir.  

 

Tablo 2. Katılımcı Uzmanlara Ait Demografik Bilgiler 

Uzman Görevi  Sektör Deneyimi (Yıl) Eğitim Düzeyi 
1 Liman Müdürü 25 Lisans 
2 Liman Müdürü 20 Lisans 
3 Akademisyen 10 Doktora 
4 Baş Kılavuz Kaptan 25 Lisans 
5 Liman Müdürü 20 Yüksek lisans 
6 Liman Başkanı 20 Yüksek lisans 
7 İmar ve Şehircilik Müdürü 20 Lisans 
8 Akademisyen  15 Doktora 
9 Armatör 30 Yüksek lisans 
10 Lojistik Şirketi Genel Müdürü 30 Lisans 
11 Uzakyol Kaptanı 25 Lisans 
12 Denizcilik Şirketi Operasyon Müdürü 20 Lisans 
13 Denizcilik Şirketi Genel Müdürü 30 Yüksek lisans 

 

Yöntemin uygulama aşamaları şu şekildedir (Saaty, 1990:54): 
1. Amaç hiyerarşisinin oluşturulması: hiyerarşi karar problemine ilişkin bilgiyi belirlenen amaç 
doğrultusunda kriter ve alt kriter olarak oluşturulur. 
2. İkili karşılaştırma matrislerinin oluşturulup normalleştirilmesi ve öncelik vektörlerinin 
hesaplanması: Karar problemine ilişkin amaç hiyerarşisi oluşturulduktan sonra kriterlerin önem 
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dereceleri belirlenmelidir. Kriterlerin önem dereceleri için Saaty’nin 1-9 puanlı tercih ölçeğinden 
yararlanılır ve aşağıdaki gibi gösterilir. 

Önem Ağırlığı Tanım 
1 Eşit Önem 
3 Orta Derecede Önem 
5 Kuvvetli Derecede Önem 
7 Çok Kuvvetli Derecede Önem 
9 Mutlak Derecede Önem 
2,4,6,8 Ara Değerler 

 
Faktörler arasındaki karşılaştırma matrisi nxn boyutlu bir kare matris olup köşegen üzerindeki 
i=j olduğunda 1 değerini alır ve aşağıdaki gibi gösterilir. 

A = 
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Karşılaştırma matrisleri oluşturulduktan sonra normalleştirme işlemi aşağıdaki formül ile 
yapılır. 
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Normalleştirme adımından sonra öncelik vektörleri aşağıdaki gibi hesaplanır. 

C = 
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3. Tutarlılık analizi: Karar verici, kriterler arasındaki önem ağırlıklarını belirlerken tutarlı olup 
olmadığı (CR) aşağıdaki formül ile hesaplanır. 

𝑇. 𝐺 = +&'(,#
#,!

          4 

Tutarlılık oranın hesaplanmasında Saaty’nin önerdiği Rastgele İndeks (RI) tablosundan 
faydalanır. Tutarlılık değerleri aşağıdaki gibi gösterilir. 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
R.İ. 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 
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AHP YÖNTEMİYLE LİMAN KURULUŞ YERİ SEÇİMİ ANALİZİ ve BULGULAR 

İlgili bilimsel çalışmaların taranması sonucunda araştırmalarda çok sayıda kriter kullanıldığı 
görülmektedir. Bu çalışmada tüm çalışmalarda kullanılan ortak kriterlerden maliyetler, coğrafi 
konum ve limanın fiziksel özellikleri ana kriterler olarak belirlenmiştir ve K ile simgelenmiştir.  
Bu ana kriterin içeriğinde ortaya çıkan 14 alt kriterin planlamada daha öncelikli olabileceğine 
karar verilmiştir ve alt kriterler küçük harflerle simgelenmiştir. Bu kriterler, birbirleriyle ikili 
karşılaştırmaların daha etkin ve ölçümleri daha tutarlı yapılabilmesi için Tablo 2’de 
gösterilmektedir.  Buna göre maliyetler ana kriteri K1 olarak simgelenirken, kuruluş yeri 
seçiminde “minimum maliyet yaklaşımı”nı temsil ederken, limanın kuruluş aşamasında ve 
faaliyet gösterdiği dönemlerde yatırım/ işletme ve ulaştırma maliyetlerinin en az olmasını 
göstermektedir. Coğrafi konum K2 olarak simgelenirken, limanın coğrafi konumunun 
performansı ve verimliliği üzerindeki etkileri, ard bölge ve pazar bağlantıları, gemi rota hatlarına 
yakınlığı, olası paydaşlarıyla olan potansiyeli değerlendirilmektedir. Limanın fiziksel özellikleri 
ana kriteri ise K3 ile simgelenirken, limanın olası kuruluş yerinin sahip olduğu fiziksel koşullar 
dolayısıyla elde edilebilecek rekabet avantajı yaratan nitelikler değerlendirilmektedir. Tablo 3’de 
bu ana kriterlerler ve içeriğindeki 14 alt kriter listelenmiştir. 
 
Tablo 3. Liman Kuruluş Yerine Etki Eden Kriterler 

Ana Kriterler Alt Kriterler 
 
K1 - Maliyetler 

K1a - Liman maliyetleri (yatırım/işletme)  
K1b - İşgücü maliyetleri 
K1c - Lojistik maliyetleri (ulaştırma) 

 
 
K2 - Coğrafi Konum 

K2a - Lojistik konumu (Intermodal bağlantısı) 
K2b - Çevresel konumu (Ard bölge genişliği) 
K2c - Pazar (ithalat/ihracat alanlarına yakınlığı) 
K2d - Gemi rota hatlarına yakınlığı 
K2e - Çevre güvenliği 
K2f – Nüfus 

 
 
K3 - Fiziksel Özellikler 

K3a - Liman derinliği 
K3b - Rıhtım uzunluğu 
K3c - Meteorolojik ve oşinografik özellikler 
K3d - Genişleme olanakları (arazi) 
K3e - Depolama alanları  

AHP yöntemi ile çözüm ise Expert Choice programında gerçekleştirilmiş olup, çözüm aşamaları 
aşağıda gösterilmiştir. 

 
Tablo 4. Amaç Hiyerarşisinin Oluşturulması 
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Tablo 5. Kriterlerin Önem Ağırlıkları ve Tutarlılık 

 
 

Tablo 6. Kriterlerin Ana ve Alt Kriterler İçindeki Ağırlıkları 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmada, kurulması olası bir liman tesisinin yerini belirlemek için özellikle fiziksel ve sosyo-
ekonomik kapsamdaki kriterleri içeren bir ÇKKV problemi çözümlenmiştir. Bu anlamda, 
öncelikle liman tesisi için oldukça önemli olan kuruluş yeri seçimi karar süreci, karar vericiler 
için bir problem oluşturmaktadır. Analizlerde, AHP ile kararda etkili olduğu düşünülen 
kriterlerin önem dereceleri ve ağırlıkları belirlenmiş ve geri dönüşü güç olan büyük ve uzun 
dönemli yatırım içeren liman tesislerinin kuruluşunda/gelişiminde en etkili olduğu düşünülen 
faktör uzman görüşleriyle belirlenmiştir. 

Ana Kriter 
Ağırlığı ve 

Tutarlılıklar 

  
Alt Kriter 

Alt Kriterin  
Ana Kriterdeki 

Ağırlığı 

Alt Kriterin Tüm 
Kriterlerdeki 

Ağırlığı 
 Puan Sıra Puan Sıra 

K1 - Maliyetler 
w = 0,488     %48,8 
 

 K1a - Liman maliyetleri (yatırım/işletme)  0,724 1 0,247 1 
 K1b - İşgücü maliyetleri 0,071 3 0,024 10 
 K1c - Lojistik maliyetleri (ulaştırma) 0,206 2 0,070 6 

  K2a - Lojistik Konumu (İntermodal 
Bağlantı) 

0,137 4 0,073 5 

  K2b - Çevresel Konumu(ard bölge 
genişliği) 

0,167 3 0,090 4 

K2 - Coğrafi Konum 
w = 0,423      %42,3 
 

 K2c - Pazar (İthalat/İhracat Konumu) 0,216 2 0,116 3 
 K2d - Gemi Rota Hatlarına Yakınlığı 
K2e - Çevre Güvenliği 
K2f - Nüfus 

0,400 
0,030 
0,050 

1 
6 
5 

0,214 
0,016 
0,027 

2 
12 
9 

  K3a - Liman Derinliği 0,291 2 0,036 8 
  K3b - Rıhtım uzunluğu 0,095 4 0,012 13 
K3 - Fiziksel 
Özellikler 
w = 0,089        %8,9 

 K3c- Meteorolojik ve oşinografik 
özellikler 

0,365 1 0,045 7 

 K3d - Genişleme Olanakları(arazi) 
K3e - Depolama alanları 

0,087 
0,162 

5 
3 

0,011 
0,020 

14 
11 
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Yapılan analizler sonucunda, liman kuruluş yeri seçiminde K1- Maliyetler ana kriteri ağırlığının 
0,488 (%48,8) değeriyle en yüksek ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Bu ana kriterin 
bileşenlerinden K1a-Liman Maliyetleri (yatırım/işletme) 0,724 değeriyle ana kriteri içinde, 0,247 
değeriyle tüm kriterler içinde açık ara ilk sıradadır. Bu sonuçlar, literatürdeki Chou (2010), Cheng 
ve Yang (2017), Chang, Notteboom ve Lu (2015) ait olan çalışmalarda vurgulanan liman yeri 
seçiminde ekonomik unsurlar ve maliyet kriterlerinin yüksek etkisiyle örtüşmektedir. İkinci 
sırada ise 0,423 (%42,3) değeriyle K2 - Coğrafi Konum ana kriteri gelirken, bu başlık altında K2d 
- Gemi Rota Hatlarına Yakınlık alt kriteri 0,400 değeriyle ana kriteri içinde ilk sırada yer 
almaktadır. 0,214 değeriyle ise tüm kriterler içinde ikinci sıradadır. Bu sonuçlar, literatürdeki 
Roso, Woxenius ve Lumsden (2009), Taştabanoğlu ve Tuna (2019), Pekkaya ve Bucak (2018), 
Karataş ve Oral (2007), Baran (2010) ait olan çalışmalarda vurgulanan liman yeri seçiminde 
pazara yakın ya da pazar olabilme potansiyelinin bulunduğu geniş bir ard bölgeye sahip ve 
küresel gemi rota hatlarına yakın bir coğrafi konumun büyük etkiye sahip olduğu bilgisiyle 
örtüşmektedir. Üçüncü sırada ise 0,089 (%8,9) değeriyle limanın K3 - Fiziksel Özellikler ana 
kriteri yer almaktadır. Bu ana kriter içinde 0,365 değeriyle K3c - Meteorolojik ve oşinografik 
özellikler alt kriterinin öne çıktığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar, literatürdeki Tongzon (2001), 
Kavlakcı ve Şahin (2018), Koldemir (2016), Karataş ve Oral (2007) ait olan çalışmalarda 
vurgulanan liman yeri seçiminde fiziksel özellikler ve iklim kriterlerinin etkisiyle örtüşmektedir. 
Belirtilen bu ana kriter ve alt kriterlerin, liman kuruluş yeri seçim probleminde yüksek ağırlığa 
sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte genel değerlendirme içinde Türkiye 
şartlarında farklı sonuçlar gözlemlenebilmektedir. Yapılan çalışmada görüşü alınan uzmanların 
Türkiye şartlarına göre değerlendirme yaptıkları göz önüne alındığında, kriterlerin ağırlıklarının 
literatürdeki sonuçlardan farklı olduğu söylenebilir. Bu çalışmaya farklı kriterler eklenerek, farklı 
analiz yöntemleri kullanılarak ve Türkiye limanları için özel şartlar değerlendirilerek sonuçlar 
irdelenebilir, karşılaştırmalı çalışmalar yapılabilir. 

Bulgulardan, büyük ve uzun vadeli bir yatırım gerektiren bir liman tesisinin kuruluşunda en 
önemli faktörün liman maliyetleri (yatırım/işletme) olduğu ortaya çıkmaktadır. Yatırım ve 
işletme maliyetleri ortaya çıkmadan önce doğru seçimi yapılması gereken coğrafi konum ise 
maliyetleri en aza indirecek unsurdur. En uygun kuruluş yerinin güvenli, yüksek alım gücüne 
sahip, küresel gemi rota hatlarına yakın bir coğrafi konumda; olası bir kapasite artırımına elverişli 
bir alanda, şehirde ya da bölgede bulunması beklenmektedir. Bu durum, analiz sonuçlarında 
ortaya konulduğu gibi liman maliyetlerini en aza indirecek şekilde liman yerinin pazara yakınlığı 
ya da bölgenin pazar olabilme potansiyelinin bulunduğu, ard bölgesi geniş bir coğrafi konumda 
olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bunun sağlanması ise kuruluş yerinin seçiminde doğru 
ve etkin karar alma süreçlerine bağlıdır. Yeni liman kuruluş yerlerinin seçim ve 
projelendirilmesinde coğrafi konum, ard bölge genişliği ve ulaşım bağlantıları, potansiyel talep 
miktarı, pazar ve şehirleşme hareketlerinin dikkate alınması, küçük parçalı yatırımlardan daha 
çok, kompleks tesislerin yapılmasına öncelik verilmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
Sanayinin kuruluşunda etkili olan faktörlerden coğrafi konum, küreselleşen dünya 
ekonomisinde üretim-dağıtım zinciri içinde giderek daha fazla önem kazanmakta ve ekonomik 
girdilerde büyük etki yaratmaktadır. Limanlar gerek kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen 
planlı yatırım politikaları, gerekse plan dışı endüstriyel büyümeler sonucunda olsun, ülke 
ekonomilerinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır. Yatırım ve işletme maliyetleri oldukça 
yüksek olan limanlar kuruluş yerinin doğrudan coğrafi konuma bağlı yapısı nedeniyle kısıtlı 
kamu ve özel sektör kaynaklarının doğru kullanılmasını gerektirmektedir. Kuruluş yeri 
seçiminin yatırımın planlama aşamasında doğru, sürdürülebilir ve geliştirilebilir şekilde 
yapılması önemlidir. İntermodal taşımacılık sistemi içinde limanlar, Organize Sanayi Bölgelerine 
ve önemli üretim merkezlerine demiryolu ve karayoluyla bağlanmalı, gemi ve yüke yönelik 
katma değerli hizmet sunacak lojistik yatırımlarıyla geliştirilmelidir. Küresel denizyolu 
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rotalarında taşınan transit yüklerin elleçlenemediği çok sayıda bölgesel orta ölçekli limanlar 
yerine, büyük ölçekli ve belirli yüklerde uzmanlaşmış limanların oluşturulması günümüz ticaret 
ve ulaştırma sistemi içinde bir zorunluluk haline gelmiştir. Ayrıca maliyetlerin yüksekliği, 
finansmanı çeşitlendirecek ve dolayısıyla riskleri dağıtacak yatırım politikaları da 
gerektirmektedir. Yeni kurulacak liman alanlarının kiralama yoluyla özel sektöre açılması 
ekonomiye daha fazla katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda devlet tarafından limanların alt yapısı 
oluşturulurken, üst yapının donatılmasını sağlayacak işletmeciye kiralanması ekonomik olarak 
da verimi artıracaktır. Sürdürülebilir liman işletmeleri için doğru ve uygulanabilir projelerin 
seçimi, yatırım aşamasında uygun finansmanın sağlanması, en az maliyet yaratacak konum ve 
şartların değerlendirilmesi, çevreci, sosyo-ekonomik katkı sağlayacak bir işletmenin kurulması 
ulusal ekonomi için de büyük katkı ve değer yaratacaktır. Tüm bunların sağlanmasında ise, karar 
vericiler tarafından özel ve kamu liman yatırımlarını kapsayan bir ulusal liman politikası ve 
stratejisi oluşturulması zorunludur. 
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Öz 

Çalışmada, Sakarya Üniversitesinde farklı lisans seviyelerinde muhasebe eğitimi alan yabancı 
uyruklu öğrencilere kelime ilişkilendirme testi ile anket uygulanmıştır. Bu doğrultuda hem 
öğrencilerin aldıkları zorunlu muhasebe derslerine hem de genel anlamda muhasebe eğitimine 
yönelik algılarını ölçmek için 7 farklı anahtar kelime kullanılmıştır. Kullanılan anahtar kelimeler 
sırasıyla, “muhasebe eğitimi”, “muhasebeci”, “dönemsonu işlemleri”, “şirketler muhasebesi”, 
“maliyet muhasebesi”, “yönetim muhasebesi” ve “muhasebe denetimi”dir. Öğrencilerin genel 
olarak muhasebe eğitimi ve muhasebe derslerine ilişkin görüşleri, mevcut eğitim durumu 
hakkında tespitler yapılmasını sağlayarak, muhasebe eğitimindeki eksikliklerin belirlenmesini, 
gerekli tedbirlerin alınmasını ve varsa olumsuz algıların giderilmesi için çözüm yollarının 
araştırılmasını kolaylaştıracaktır. Araştırma sonucunda, öğrenci algısının ölçüldüğü yedi kavram 
için en çok tekrar edilen kelimeler, sırayla; “hesap, kasa, para, bilanço”; “hesap, para, çalışkan, 
iş”; bilanço, mizan, hesap kapatma, değerleme”; “sermaye, şirket, kuruluş”; “maliyet tespiti, 
maliyet denetimi, gider denetimi, üretim”; karar verme, planlama, analiz”, “denetim, uygunluk, 
kanıt toplama, hesap verme” dir. Öğrencilerin muhasebe eğitiminde en zorlandıkları nokta dil 
problemidir. Bununla birlikte, genel olarak öğrencilerin muhasebe eğitimi, muhasebeci ve 
muhasebe derslerine yönelik algıları olumludur, öğrenciler tüm kavramların önem ve 
gerekliliğinin farkındadır. Öğrencilerin tamamına yakını aldıkları muhasebe eğitiminden 
memnundur ve yüz yüze eğitimi uzaktan eğitime tercih etmektedirler. 
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Abstract 

In the study, a questionnaire with word association test was applied to foreign students studying accounting 
at different undergraduate levels at Sakarya University. In this direction, 7 different keywords were used to 
measure students' perceptions of both compulsory accounting courses and accounting education in general. 
The keywords used are respectively "accounting training", "accountant", "end of period transactions", 
"company accounting", "cost accounting", "management accounting" and "accounting auditing". Students' 
opinions on accounting education and accounting courses in general will make it easier to determine the 
deficiencies in accounting education, to take necessary precautions, and to search for solutions to eliminate 
negative perceptions, if any, by providing determinations about the current education situation. As a result 
of the research, the most repeated words for the seven concepts in which student perception was measured, 
in order; “account, safe, money, balance sheet”; “calculation, money, hardworking, work”; balance sheet, 
trial balance, closing of accounts, valuation”; “capital, company, establishment”; “cost determination, cost 
control, expense control, production”; decision making, planning, analysis”, “auditing, compliance, 
evidence collection, accountability”. The most difficult point for students in accounting education is the 
language problem. However, in general, students' perceptions of accounting education, accountant and 
accounting courses are positive, and students are aware of the importance and necessity of all concepts. 
Almost all of the students are satisfied with the accounting education they receive and they prefer face-to-
face education to distance education. 
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GİRİŞ 

Muhasebe eğitiminde anlamlı ve kalıcı öğrenmenin yollarından biri öğrencilerin derslere ilişkin 
istek ve ilgilerinin artırılmasıdır. Öğrenci görüşleri anket, mülakat, kavram haritaları veya 
metaforlar aracılığıyla incelenebileceği gibi bir diğer yöntem kelime ilişkilendirme testi (KİT) 
uygulamasıdır. KİT, bilişsel yapıdaki kavram kelimeler arasındaki ilişkileri anlayabilmek için 
kullanılan en eski yöntemlerden biridir (Bahar ve Hansell, 2000; Bozyiğit ve Kaya, 2017; Kurt, 
2013). Bu yöntemle öğrencilerin ilgili anahtar kavrama ilişkin algıları belirlenebilmekte (Ay, 
2011:1571); anahtar kavrama ilişkin durum analiz edilmekte, öğrencilerin genel konuya ilişkin 
düşünceleri tespit edilmektedir. Yöntemin amaçlarından biri de öğrencilerin hangi kelimeleri 
düşüncelerinde canlandırdığının genel tespitinin yapılmasıdır (Çardak, 2009:140). 

KİT, katılımcının bilincinde belirli olay ve olguya karşı oluşan bilgi ve ilişkinin anlam ve yeterlilik 
düzeyini tespite çalışan ölçme ve değerlendirme yöntemidir (Işıklı, Taşdere ve Göz, 2011). Özatlı 
ve Bahar (2010)’ın tanımına göre KİT, bilişsel yapıdaki kavramlar ile zihindeki bilgi ile ilgili ağın 
gözlemini sağlayan, hafızadaki kavramlar arası ilişkilerin anlamlılığını ve yeterliliğini belirleyen 
ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden biridir. KİT, anahtar kavram ile cevap kelimeler 
arasındaki ilişkilerin analizinde en sık kullanılan tekniklerden biri olarak kabul edilmektedir 
(Ekici ve Kurt, 2014:274).  

KİT, öğrencilerin aldıkları muhasebe eğitimine, bu eğitimin gerektirdiği temel muhasebe 
derslerine ve öğrenciler için gelecekte önemli bir meslek seçeneği olan muhasebecilik mesleğine 
olan bakış açılarını ve algılarını anlamada bir veri kaynağı olarak kullanılabilecektir.  

Muhasebe eğitiminde diğer pek çok faktör yanında, sürecin etkinliğini ve kalıcı öğrenmeyi 
zorlaştıran konulardan biri öğrencilerin olumsuz algılarıdır. Muhasebe eğitiminin gerektirdiği 
dersler, sadece profesyonel meslek mensubu olma amacı taşıyan öğrenciler için değil, özel veya 
kamu sektöründe farklı seviyelerde görev alacak öğrenciler için de gerekli bilgi ve beceriyi 
sağlamaktadır. Öğrencilerin derslerdeki başarısının ve derslere olan ilgilerinin artırılması; varsa 
olumsuz algılarının giderilmesi için öncelikle muhasebe dersleri, muhasebe mesleği ve muhasebe 
eğitimine yönelik algıların tespiti gerekmektedir. Çalışmanın bir diğer önemi ise pandemi 
döneminde yürütülmüş olmasıdır. Covid-19 pandemisi öğretim üyeleri ve öğrencileri eğitim 
sürecinin yürütülmesi ve değerlendirilmesi noktasında farklı şekillerde etkilemiş, bu noktada da 
sözkonusu paydaş görüşlerinin incelenmesi önem kazanmıştır.  Çalışmanın diğer bir katkısı ise, 
yabancı öğrencilere yönelik yapılmış olmasıdır. Türkiye, yabancı uyruklu öğrenci eğitimi 
konusunda özellikle Türk Cumhuriyetleri, Arap ve Afrika ülkelerinden yoğun talep almakta ve 
çoğunlukla bu ülke vatandaşları öğrenciler üniversitelerimizi tercih etmektedir (Akyurt, 2020:56). 
Eldeki verilere göre, 2017/18 akademik yılında, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin sayısı 
125.030 olarak tahmin edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin geldiği coğrafi bölgelerde 
Ortadoğu %31, Türk Cumhuriyetleri %30, Afrika %13 ve Asya %10 civarında paya sahiptir. Batı 
Avrupa, Balkanlar ve Doğu Avrupa birlikte %13,5 oranında paya sahiptir (Toprak vd., 2019). 
Türkiye’de eğitim alıp mezun olan uluslararası öğrenciler, ülkeler arası kültürel ve ekonomik 
işbirliğinin sürdürülmesinde önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı 
bu çalışmanın ilgili literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin genel 
olarak aldıkları muhasebe eğitimine ve muhasebe derslerine yönelik algılarını tespit etmektir. Bu 
amaçla 2020-2021 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri 
İşletme ve İktisat bölümlerinde kayıtlı ve genel muhasebe dersini alan toplam 49 yabancı uyruklu 
öğrenciye anket uygulanmıştır. Uygulanan KİT ile öğrencilerin muhasebe eğitimi, muhasebeci 
ve muhasebe dersleri kavramlarına ilişkin ilk akla gelen cevap kelimeler elde edilmiş; uygulama 
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verileri frekans, yüzde ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Yine her bir anahtar kelime 
için kavram ağı haritası çıkarılmıştır. 

Daha önce öğrencilerin muhasebe eğitimine yönelik algılarının KİT ile tespitine yönelik bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Konunun yabancı öğrenciler özelinde ele alınması, üniversitelerde 
giderek artan yabancı uyruklu öğrenci sayısı düşünüldüğünde; muhasebe eğitimine yönelik 
algının ve bu algıyı oluşturan temel yapının tespitinin, muhasebe eğitimini seçmekteki bilinç 
düzeyi, yetersiz kalınan noktaların belirlenmesi ve çözüm yollarının araştırılması açısından yol 
gösterici olacağı düşünülmektedir. Böylece daha nitelikli bir muhasebe eğitimi verilmesi 
noktasında katkı sağlanacaktır. Çalışmada öncelikle literatür taraması yapılmış, daha sonra elde 
edilen veriler değerlendirilmiş, son olarak sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

KİT son yıllarda sosyal bilimlerin farklı alanlarında farklı kavramlar için (eğitim: Timur vd.2020 
(fen); Gökbaş, 2016, (matematik); Atabek Yiğit, 2016 (kimya); Güneş ve Gözüm, 2013 (biyoloji); 
Kaya ve Taşdere,2016, (Türkçe); Işıklı, Taşdere ve Göz, 2011 (tarih); turizm: Keskin ve Örgün, 
2015; Keskin, Örgün ve Akbulut, 2017; Akyurt, 2020; Onat ve Keskin, 2019) sıklıkla veri toplama 
aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak muhasebe eğitimine yönelik KİT’in kullanıldığı bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Literatürde muhasebe kavramı, muhasebe eğitimi veya muhasebe 
derslerine yönelik öğrenci bakış açılarının farklı yöntemlerle incelendiği çalışmalar aşağıdaki 
gibidir: 

Apak (2021), çalışmasında öğrencilerin muhasebe kariyeri tercihine yön veren motivasyonları 
tespit etmeye çalışmıştır. Sonuçlara göre, öğrencilerin çoğunluğu muhasebe kariyeri yapmaya 
isteklidir. Bu öğrencilerin öncelikli motivasyonları “iyi ve düzenli gelir, kendi işini yapma, saygın 
ve prestijli bir meslek olması, her zaman geçerli bir meslek”dir.  

Duman vd. (2021), meslek yüksekokulu öğrencilerinin muhasebe dersini öğrenme konusunda 
geliştirdikleri tutumları ortaya koymak için anket uygulamışlardır. Uygulama sonucunda 
öğrencilerin muhasebe derslerini öğrenme konusunda cinsiyet, program ve sınıf olarak farklı 
tutumlar geliştirdikleri tespit edilmiştir. 

Apak (2020), muhasebe derslerine yönelik tutumların tespiti için önlisans öğrencilerine anket 
uygulamıştır. Sonuçta, öğrencilerin muhasebe derslerine yönelik tutumlarının olumlu yönde 
olduğu görülmüştür.  

Sekizsu ve Coşkun Arslan (2020), metaforlar yardımıyla öğrencilerin muhasebe kavramına ilişkin 
algılarını tespit etmeye çalışmışlardır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin en sık kullandıkları 
metaforların, siyah, bilgisayar, arı, nar, kış, kaktüs, puzzle, yaprak sarması, Bülent Ersoy ve 
Sylvester Stallone olduğu görülmüştür. 

Fidan ve Ağırbaş (2020), çalışmalarında renk, mevsim, oyun, hayvan, besin ve eşya metaforları 
aracılığıyla genel muhasebe dersi alan öğrencilerin muhasebeye yönelik algılarını 
incelemişlerdir.   

Hidayat (2020), çalışmasında, Pamulang Üniversitesi muhasebe bölümünde covid-19 karantina 
sırasında öğrencilerin e-öğrenme kullanımına ilişkin algı ve motivasyonlarını anket yöntemi ile 
incelemiştir. Anket sonuçlarına göre, öğrencilerin e-öğrenme kullanımına ilişkin algıları ve 
ilgileri orta düzeydedir.  

Akın ve Ay (2019), öğrencilerin muhasebe eğitimine yönelik algılarını metaforlar kanalıyla 
inceledikleri çalışmada, en çok tekrarlanan metaforların “Hayat (10), Matematik (7), Su (4), 
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Yapboz (3), Bulmaca çözmek, (2), Bulmaca (2), İhtiyaç (2), Bina (2) ve Tarla (2)” olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. 

Kurnaz ve Eyceyurt Batır (2019), genel muhasebe dersine yönelik öğrenci algılarını metaforlar 
kanalıyla incelemişlerdir. Sonuçta, “zor, sıkıcı ve karmaşık bir ders olarak muhasebe”, “gerekli, 
faydalı, önemli bir ders olarak muhasebe” ve “dikkat ve çok çalışma gerektiren bir ders olarak 
muhasebe” başlıca öğrenci algıları olarak tespit edilmiştir.  

Akpınar ve Yıldız (2018), muhasebe kavramına yönelik öğrenci algılarını metaforlar yardımıyla 
araştırmışlardır. Sonuçta, öğrencilerin en fazla kullandıkları metaforlar sırayla “siyah, aslan 
(kaplan), sebze türü, kış, saklambaç, kaktüs ve hesap makinesi” olarak tespit edilmiştir.  

Akpınar ve Yıldız (2017), sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Ekşi Sözlükteki yorumlar 
aracılığıyla muhasebe ve muhasebeci kavramına yönelik algıyı ölçmeye çalışmışlardır. Çalışma 
sonucunda, muhasebenin öğrenciler tarafından anlaşılmasında güçlük çekildiği ve bu yüzden 
öğrencilerin muhasebe sürecine ve mesleğine karşı önyargılı olduğu tespit edilmiştir. 

Gör (2017), öğrencilerin finansal muhasebe dersine ilişkin algılarını belirleyen faktörleri ele 
aldıkları çalışmada, demografik özelliklerin muhasebe algısını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Aksu ve Oral (2017), öğrencilerin muhasebe derslerine ilişkin başarı ve algı durumlarını 
incelemişlerdir. Anket yönteminin kullanıldığı çalışmada cinsiyet ile muhasebe algısı arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmiştir. Ayrıca derslerin zorluğu algısı ile bölümler 
arasında farklılıklar olduğu bulunmuştur. 

Coşkun, Kır ve Özbay (2017), öğrencilerin muhasebe eğitiminden beklentilerini ve muhasebe 
eğitimine ilişkin görüşlerini incelenmişlerdir. Çalışmada öğrencilerin okuduğu sınıf ile 
beklentileri arasında fark olduğu tespit edilmiş; cinsiyet, tercih sırası ve lise türü ile beklenti 
arasında anlamlı bir fark belirlenememiştir. 

Güler vd. (2016), muhasebe eğitimi alan öğrencilerin “muhasebeci” kavramına ilişkin algılarını 
metaforlar kanalıyla belirlemeye çalışmıştır Araştırma sonucunda, öğrenciler tarafından en fazla 
kullanılan metaforların parasal kavramlar oldukları tespit edilmiştir.  

Yıldırım (2015), genel muhasebe dersine yönelik bakış açısını hukuk fakültesi öğrencileri 
özelinde araştırmışlardır. Sonuçta, öğrencilerin cinsiyete göre kariyer, ödül, başarı, zaman, merak 
veya zevkli, motivasyon, zor, eğitici, bilgi, sıkıcı puan ortalamaları arasında bir farklılık tespit 
edilememiştir. 

Özbek (2015), farklı eğitim programındaki öğrencilerin muhasebeye yönelik algılarını ölçmüş, 
sonuçta öğrencilerin muhasebe dersinin olması gerekliliğine ilişkin farkındalık seviyesinin 
yüksek olduğu ve derse karşı istekli oldukları görülmüştür.   

Erol ve Demirel Utku (2015), öğlencilerin genel muhasebe dersine ilişkin dönem başı ve sonu 
algılarındaki farklılaşmayı ölçmüşlerdir. Sonuçta, öğrencilerin dönem sonundaki derse yönelik 
algı ve bakış açısının dönem başına göre daha pozitif olduğu tespit edilmiştir.   

Ertuğrul ve Özdemir (2014), öğrencilerin muhasebe dersine yönelik algılarını ölçtükleri 
çalışmada, öğrenci tutumları “Gereksiz, Sıkıcı ve Angarya”, “Gereklilik”, “İstekli ve Arzulu”, 
“Amaçsızlık” ve “İsteksizlik” olmak üzere 5 grupta toplanmıştır. 

Gökgöz ve Dizkırıcı (2013), çalışmalarında muhasebe algısını metaforlar yoluyla ölçmeye 
çalışmışlar, muhasebeye yönelik en fazla kullanılan metaforların hesap makinesi, matematik, 
terazi, puzzle ve bilmece olduğunu tespit etmişlerdir.   
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Gökgöz (2012), genel muhasebe dersini alan öğrencilerin metaforlar kanalıyla muhasebeci 
kavramına yönelik algılarını araştırmışlardır. Sonuçta, öğrencilerin en sık kullandığı metaforlar 
hesap makinesi, matematikçi, bahçıvan, tilki ve karınca olarak belirlenmiştir. 

Aygün ve Gerekan, (2012), genel muhasebe dersine ilişkin öğrenci algı ve tutumlarının, dönem 
sonunda dönem başına göre daha olumlu olduğunu, öğrencilerin dönem başında derse ilgisiz 
kaldıklarını tespit etmişlerdir. 

Köse ve Gürbüz (2009), muhasebeye giriş dersi için temel konuların anlaşılması, ilgi, motivasyon, 
geribildirim ve değerlendirme ile ilgili öğrencilerde olumlu görüş olduğu; ancak görüşlerin 
değişmesi, öğretmen-öğrenci ilişkisi ve aktif öğrenmede ise negatif görüşe sahip olunduğunu 
ifade etmişlerdir.  

Özcan vd. (2009), çalışmasında muhasebe bölümü öğrencilerinin mesleğe ilişkin algı ve 
tutumlarını belirlemeye çalışmışlardır.  Sonuçta, öğrencilerin muhasebe programından memnun 
oldukları, muhasebe mesleğine karşı toplumda olumlu bir algı olduğunu ve aldıkları muhasebe 
eğitiminin işe girmede fayda sağlayacağını düşündükleri ortaya çıkmıştır.  

Germanou, Hassal ve Tournas (2009), muhasebe mesleğine ilişkin muhasebe öğrencilerinin 
algılarını araştırdıkları çalışmada, öğrencilerin iş gereksinimi, iş çıktıları ve muhasebe 
çalışanlarının prestiji için muhasebe mesleğine ilişkin pozitif algılara sahip oldukları 
görülmüştür.  

Ağca ve Zeytinoğlu (2008), çalışmalarında son sınıftaki öğrencilerin birinci sınıftakilere nazaran 
muhasebe mesleğine yönelik daha negatif algı ve tutumlara sahip olduklarını belirlemişlerdir.  

McGoun, Bettner ve Coyne (2007), hangi metaforların finansal tablo oluşumuna yardımcı 
olduğunu ve bu konuda ortak bir dil varlığını incelemişlerdir. İşletmelerin finansal dilinin en çok 
“Mercek, Fotoğraf ve Sözcük Türetme Oyunu” olarak ifade edildiği görülmüştür. 

Jones ve Fields (2001), araştırmaları sonucu genel muhasebe dersi için öğrencilerin muhasebeyi 
negatif olarak algıladıklarını ve derse yönelik başarısızlık ve korkaklık gibi duygular 
beslediklerini tespit etmişlerdir. 

Geiger ve Ogilby (2000), çalışmalarında genel muhasebe dersine yönelik dönem başındaki pozitif 
algının dönem sonuna doğru azaldığını belirlemişlerdir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, muhasebe eğitimi alan yabancı uyruklu öğrencilerin muhasebe eğitimi ve 
muhasebe derslerine ilişkin algılarını KİT yardımıyla incelemektir. Ülkemizde sayıları giderek 
artan yabancı öğrencilerin gözünde muhasebe eğitiminin incelenmesi, hem ülke olumlu imajı ve 
tanıtımı hem öğrencilerin sosyal uyumu hem de nitelikli ve kaliteli bir muhasebe eğitimi temini 
açısından önem kazanmaktadır. Çalışma sonucunda öğrencilerin muhasebe derslerine yönelik 
varsa olumsuz algılarının nedenlerinin incelenmesi ve özellikle yabancı uyruklu öğrencilere 
muhasebe dersi verilirken dikkat edilmesi gereken noktaların belirlenmesi mümkün olacaktır.  

Araştırma, 2020-2021 öğretim yılının bahar döneminde Sakarya Üniversitesi, İşletme 
Fakültesinin İşletme bölümü ve Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünde genel muhasebe 
dersi alan yabancı uyruklu öğrencilerin 49’u ile gerçekleştirilmiştir. İlgili dönemde bölümlerde 
kayıtlı yabancı öğrenci sayısı 55 dir. 

Araştırmada kullanılan anket formu için Akyurt (2020) ile Bucak ve Yiğit (2020) çalışmalarından 
yararlanılmış ve konu muhasebe alanına uyarlanmıştır. İki bölümden oluşan araştırma formu 
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öğrencilere çevrimiçi derste ulaştırılmıştır. İlk bölüm demografik özellikler ve muhasebe 
mesleğine ilişkin genel sorulardan oluşmaktadır. İkinci kısımda ise KİT ile öğrencilerin muhasebe 
eğitimine, muhasebeci kavramına ve aldıkları zorunlu muhasebe derslerine yönelik algıları 
ölçülmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda 7 farklı anahtar kelime kullanılmıştır. Kullanılan anahtar 
kelimeler sırasıyla, “muhasebe eğitimi”, “muhasebeci”, “dönemsonu işlemleri”, “şirketler 
muhasebesi”, “maliyet muhasebesi”, “yönetim muhasebesi” ve “muhasebe denetimi”dir. 
Uygulama yapılmadan önce öğrencilere uygulanacak anket ve KİT ile ilgili açıklama yapılmıştır. 
Her bir anahtar kavrama ilişkin ilk akla gelen düşüncelerini yazmalarını sağlayabilmek adına 
öğrencilere birer dakika süre verilmiştir. Her bir anahtar kelime bir tablo içinde 4 defa alt alta 
yazılmış böylece öğrencilerden daha fazla ilişkili kelime toplanması amaçlanmıştır (Polat, 2013: 
104). Daha sonra ilgili kavram için birer cümle kurmaları istenmiştir. Demografik bilgiler için 
frekans ve yüzde analizi yapılmış, KİT kısmında ise frekans analizi ve kavram ağı haritası 
çıkarılmıştır. Öğrencilerin kurdukları cümleler ise içerik analizi yöntemiyle incelenerek belli başlı 
kategorilere ayrılmıştır.  

Aşağıda uygulanan anket örneğinin ilk kısmına yer verilmiştir: 

Aşağıdaki kavramları gördüğünüzde aklınıza gelen kelimeleri yanlarındaki boşluklara 
yazınız. Kelimeleri yazmak için bir dakikanız vardır. Lütfen zihninizde oluşan ilk 
kelimeleri yazınız. 
 
Muhasebe Eğitimi  
Muhasebe Eğitimi  
Muhasebe Eğitimi  
Muhasebe Eğitimi  
Aşağıdaki kısma ise muhasebe eğitimi ile ilgili aklınıza gelen cümleyi yazınız. 
İlgili Cümle: 

Araştırma geçerlik ve güvenirliğin tespitinde alandaki uzmanların belirlenen kategorilere 
yönelik görüşlerinden ve bu doğrultuda Miles ve Huberman’ın (1994) Güvenirlik=görüş birliği/ 
(görüş birliği+görüş ayrılığı)*100 formülünden faydalanılmıştır. Araştırmacı ve uzmanların fikir 
farklılıkları ve birlikleri doğrultusunda çalışmanın güvenirliği %90 olarak hesaplanmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmada verilerin analizinde frekans analizi, yüzdeler ve kavram ağı haritası yöntemleri 
kullanılmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda frekans tabloları oluşturulmuştur. 
Böylece öğrencilerin o kavrama ilişkin kelimeleri sayılmakta, toplam ve tekrar edilen kelime 
sayısı belirlenmekte, anahtar kelime ile bu kelimeler arasındaki ilişki incelenebilmektedir.  

Aşağıda öğrencilerin demografik özellikleri, muhasebe mesleği ve aldıkları genel muhasebe 
dersine yönelik bakış açılarına ilişkin frekans ve yüzdelere yer verilmiştir.  

Tablo 1 incelendiğinde, ankete katılan öğrencilerin % 28.6’ sının 20 yaş altı, % 71.4’ünün 21 yaş 
ve üstü yaş aralığında olduğu; %47’sinin kadın, %53’ünün erkek, %73,5’nin I. öğretim, %27,5’inin 
II. öğretim, %42,9’ unun İşletme, %57,1’ inin İktisat bölümü öğrencisi olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların ülkelere göre dağılımına bakıldığında, 16 ülke arasında en yüksek katılımın %14,3 
ile Afganistan ve Endonezya’dan olduğu görülmektedir.  
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Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özellikleri 

Demografik Özellikler Cevap Frekans % 

Yaş 
20 yaş ve altı 14 28,6 
21 yaş ve üstü 35 71,4 
Toplam 49 100 

Cinsiyet 
Kadın 23 46,9 
Erkek 26 53,1 
Toplam 49 100 

Öğretim Türü 
I. Öğretim 36 73,5 
II. Öğretim 13 26,5 
Toplam 49 100 

Bölüm 
İşletme 21 42,9 
İktisat 28 57,1 
Toplam 49 100 

Ülke 

Afganistan 7 14,3 
Endonezya 7 14,3 
Azerbaycan 6 12,2 
Suriye 4 8,2 
Yemen 4 8,2 
Irak 3 6,1 
Somali 3 6,1 
Özbekistan 2 4,1 
Kırgızistan 3 6,1 
Moldova 2 4,1 
Ürdün 2 4,1 
Sudan 2 4,1 
Abhazya Cumhuriyeti 1 2,0 
Filistin 1 2,0 
Kamerun 1 2,0 
Mali 1 2,0 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Muhasebe Mesleği ve Genel Muhasebe Dersine İlişkin Genel Özellikleri 

Muhasebe mesleği ile ilgili sorular Frekans % 

Muhasebe mesleğine ilgi düzeyi 
Düşük 8 16,3 
Orta 32 65,3 
Yüksek 9 18,4 

Ailede meslek mensubu varlığı 
Evet 9 18,4 
Hayır 40 81,6 

Mezuniyet sonrası muhasebe mesleğini seçme 
Evet 28 57,1 
Hayır 21 42,9 

Alınan Muhasebe eğitiminden memnuniyet durumu 
Evet 45 91,8 
Hayır 4 8,2 

Dersin İl kez Alınıp Alınmadığı 
İlk kez 35 71,4 
Alttan 14 28,6 
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Tablo 2’ye göre, öğrencilerin %65,3’ü muhasebeye orta, %18,4’ü yüksek derecede ilgi duymakta; 
%57,1’i mezuniyet sonrası muhasebe mesleğini seçmeyi düşünmektedir. Öğrencilerin 
%18,4’ünün ailesinde meslek mensubu vardır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%91,8) Türkiye’de 
aldıkları muhasebe eğitiminden memnundur. Yine öğrencilerin %71,4’ü dersi ilke kez 
almaktadırlar. 

Aşağıdaki kısımda KİT yardımıyla öğrencilerin sırayla “muhasebe eğitimi”, “muhasebeci”, 
“dönemsonu işlemleri”, “şirketler muhasebesi”, “maliyet muhasebesi”, “yönetim muhasebesi” 
ve “muhasebe denetimi” kavramlarına ilişkin verdikleri cevap kelimelerin frekans dağılımlarına 
yer verilecektir. 

 

Tablo 3. “Muhasebe Eğitimi” Kavramı İçin Kelime İlişkilendirme Testi Frekans Tablosu 

Muhasebe Eğitimi Kavramıyla ilişki Kelimeler 
Aktif(1) Ekonomi(4) Hesap 

Makinesi(1) 
Kaynaklar(2) Özgüven 

Gideren(1) 
Tablo(1) 

Alacak(3) Finansal 
Yatırım(1) 

Hesap 
Planı(1) 

Karışık(1) Para Yönetimi(1) Tüccar(1) 

Analiz(4) Finans(1) İşletme(3) Mantık(2) Para(9) Varlık(4) 
Alıcı(1) Gelir(4) İş(1) Matematik(5) Pasif(1) Yevmiye 

Defteri(2) 
Borç(5) Gider(3) İktisat(1) Mali Olay(1) Rakam(2) Yurt İçi 

Satışlar(1) 
Bilanço(8) Gelir-Gider 

Yönetimi(2) 
İlginç(1) Meslek(2) Sermaye(2) Yükümlülük(1) 

Bilgi(2) Genel Yönetim 
Gideri(1) 

Kasa(10) Maliyet(2) Satıcı(2) Zarar(3) 

Banka(5) Güç(1) Kar(4) Mizan(1) Sınıflandırma(3) Zeka(1) 
Cari(1) Gelir Tablosu(1) Kayıt(5) Özetleme(1) Senet(1) Zeka 

Yürütme(2) 
Çalışmak(1) Hesap(19) KDV(1) Finansman(1) Şirket(3) Ticaret(2) 
Düzen(1) Hesaplamak(2) Kanıt(1) Veri 

yönetme(1) 
Şeffaf(1) Hesap 

Tutmak(1) 
Döviz(1) Hesap Verme(1) Kitap(1) Vergi(1) Ticari Mal(3) Defter(2) 

Muhasebe Eğitimi Kavramıyla İlişkilendirilen Toplam Kelime Sayısı: 72 
Elde Edilen Kelimelerin Tekrar Edilme Sayısı:173 

 

KİT’de öğrencilerden muhasebe eğitimi anahtar kavramına ilişkin 4 cevap yazmaları istenmiştir. 
Frekans analizi sonucunda, muhasebe eğitimi konusunda tekrar edilen 173 kelime olduğu ve 
muhasebe eğitimi ile doğrudan bağlantılı 72 kelimenin olduğu belirlenmiştir. Cevaplanan 
kelimelere göre en çok tekrar edilen kelimelerin hesap (19), kasa (10), para (9) ve bilanço (8) 
olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların muhasebe eğitimi ile ilgili kurdukları cümleler kendi içinde “İşlevlerine 
Odaklanan”, “Meslek Olarak Niteleyen”, “Faydalarına Odaklanan”, “Önemine Odaklanan”, 
“Bilimsel Bilgiye Odaklanan”, “Zorluklarına Değinen” olmak üzere 6 kategoriye ayrılmıştır. Her 
bir kategori için örnek cümleler aşağıda Tablo 4’te görülmektedir:  
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Tablo 4. Katılımcıların Muhasebe Eğitimi Kavramına İlişkin Cümleleri  

Örnek Cümleler 
İşlevlerine Odaklanan Muhasebe eğitimi, işletmelerin mali olaylarını toplayan, sınıflandıran, 

kaydeden, özetleyen ve raporlayan bir bilimi öğrenmemizi sağlar. Bir 
işletmedeki finans ve performansla ilgili bilgileri kaydetmeyi, 
toplamayı ve raporlamamızı sağlayan bir eğitimdir.  Muhasebe eğitimi 
işletmelerin parasal kayıtlarının yapılması, sınıflandırılması, 
belgelenmesi ve raporlanmasını içeren bir eğitimdir. Muhasebe eğitimi 
işletmeyle ilgili mali verileri tespit eder, biriktirir, sınıflandırır, 
kaydeder, özet ve rapor haline getirir. 

Meslek Olarak Niteleyen Muhasebe eğitimi işimi kurmam için önemli. Muhasebe öğrenmek 
zorunludur çünkü muhasebe işi tüm kurumlarda mevcuttur. Kendi 
işim varsa muhasebe bilimi bana yardımcı olacaktır, çünkü karımı ve 
zararımı iyi bileceğim ve ona göre hareket edeceğim. Girişimci olmak 
istiyorsanız muhasebe eğitimi çok önemlidir. Muhasebe eğitimi mali 
müşavir olabilmek için gerekli bilgileri sağlar.  

Faydalarına Odaklanan  Muhasebe eğitimi ortaklar için şeffaf bir kanıt sağlar. Muhasebe 
eğitimi işletmelerin muhasebe kayıtlarını yapmamız için gerekli bir 
eğitimdir. Şirket Yöneticileri muhasebe sistemine bağlı olarak şirketin 
ekonomik yapısı hakkında bilgi edinir ve planlama yapılır. Muhasebe 
eğitimi hem meslek hayatımızda hem özel hayatımızda pek çok katkı 
sağlar. Daha disiplinli ve çalışkan olmamız gerekir. Güncel olayları 
takip etmemiz gerekir.  Muhasebe eğitimi bize, bir işletmenin pazarda 
ayakta kalabilmek için girmesi ve hesaplaması gereken birçok ayrıntı 
olduğunu öğretir. Muhasebe eğitimi matematiksel zekamızı 
güçlendiren bir derstir. Hayatımızdaki maddi olguları doğru 
yönetmemizi sağlar. 

Önemine Odaklanan Muhasebe eğitimi muhasebe süreçlerini anlamak için gerekli bir 
eğitimdir. Muhasebe eğitimi işletmenin daha başarılı ilerlemesi için 
çok önemli bir derstir. Muhasebe, işletmenizin tüm mekanizmasının 
doğruluğunu ve maddi istikrarını kontrol etmenin en önemli 
unsurdur. Bizim muhasebe ile ilgili bilgileri ayrıntılı bir şekilde 
öğrenmemiz ve çalışacağımız kurumun muhasebe işlemlerini 
yürütebilecek seviyeye gelmemiz için önemlidir. Muhasebe eğitimi 
işletmenin finansal disiplini için önemli bir mekanizmadır. Muhasebe 
eğitimi ticarette en önemli şeydir. Muhasebe eğitimi tüm bölümlerde 
okuyan öğrencilere faydalıdır. En iyi işletme yöneticisi, iyi düzeyde 
muhasebe bilmelidir. 

Bilimsel Bilgiye Odaklanan Muhasebe mantığını öğrenirken hesap, borç gibi bazı kavramların 
bilinmesi gerekir. Ay sonunda bir şirketin gelir ve giderlerini hesaplar. 
Muhasebe eğitimi, içinde doğru ve eksiksiz veri toplama gerektiren bir 
iştir. Muhasebe eğitimi, işletmenin mali yönetimini sağlayacak 
bilgilerin takip ve işlenmesini bize öğretir. 

Zorluklarına Odaklanan Çok fazla hesap var, o yüzden benim yoğunlaşacağım alan değildir. 
Niye okuduğumu bilmiyorum. Muhasebe eğitiminde başarmak için 
zeka gerekli, insanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için 
keskin zeka gereklidir. Öğrenciler ve öğretmenler muhasebeyi 
öğrenme ve öğretme konusunda sabırlı olmalıdır. 

 

 

 



Şule YILDIZ ve Khal Mohammad SHARIFI 

 124 

Tablo 5. “Muhasebeci” Kavramı İçin Kelime İlişkilendirme Testi Frekans Tablosu 

Muhasebeci Kavramıyla İlişki Kelimeler 
Gözlüklü(1) Bilgisayarlı 

Muhasebe(1) 
Yorumlama (1) Hesaplama(2) İşletme(1) Muhasebeleşt

irme(1) 
Rutin (1) Bilanço(1) Vergi 

Hesaplayan(1) 
Dürüst(2) Sayman(1) Zenginlik(3) 

Muhafazakârlık
(1) 

Belge(1) Vergi 
Tasarrufu(2) 

Mantıklı(2) Ticaret(1) Detaycı(1) 

Zeki(3) Banka(3) Planlama(1) Düzenli(2) Stok 
Takibi(1) 

Sert(1) 

Akıllı(2) Çalışkan(5) Mizan(1) İrsaliye(1) Güvenilir(1) Standart 
Açıklayıcı(1) 

Önemli(4) Fatura(1) Şirket(2) Rapor(2) Yevmiye 
Defteri(2) 

Meslek(1) 

Para(7) Hesap 
Makinesi(1) 

İç Karartıcı(1) Denetim(1) Az 
Konuşan(2) 

Başarılı(1) 

Para Ödeyen(1) Müşavir(3) Analitik 
Beceri(1) 

Finansal 
İşlem(2) 

Yorgun(2) Kayıt(4) 

Para Takibi(1) Mali Müşavir(2) Düzenli(1) Bilgili(2) Vicdanlı(1) Yükselemeye
n(2) 

Para Yöneten(2) Sorumluluk(1) Ekonomi(1) Disiplin(1) İlginç(1) Kariyer(1) 
Para 
Hesaplayan(1) 

SMMM(2) Hesap(7) Uzman(1) Kasa(3) Yönetici(2) 

Hırslı(2) İş(4) Hesap Takibi(1) Muhasebe 
Departmanı(1) 

YMM(1) Defter(1) 

İşi İyi Bilen(2) Mutabakat(1) Hesap Tutma(1) Problem 
Çözücü(1) 

Ay Sonu 
İşlemleri(1) 

Tarafsız(1) 

Vergi(1) Sabırlı(1) Dikkatli(1) Faydalı(1) Kamu 
Kurumu(1) 

Çek Senet(1) 

Şehir(1) Temiz biri (1) Banka Çalışanı 
(2) 

İşletme İşi(1) Borç(1) Kayıt 
yapmak (2) 

Muhasebeci Kavramıyla İlişkilendirilen Toplam Kelime Sayısı:90  
Elde Edilen Kelimelerin Tekrar Edilme Sayısı:147 

 

KİT’de öğrencilerden muhasebeci anahtar kavramına ilişkin 4 cevap yazmaları istenmiştir. 
Frekans analizi sonucunda öğrencilerin, muhasebeci kavramı konusunda tekrar edilen 147 
kelime olduğu ve muhasebeci ile doğrudan bağlantılı 90 kelimenin olduğu belirlenmiştir. Cevap 
kelimelere bakıldığında en çok tekrar edilen kelimelerin hesap ve para (7) ve çalışkan (5) olduğu 
görülmektedir.  

Katılımcıların muhasebeci kavramı ile ilgili kurdukları cümleler “Görev ve Sorumluluklarına 
Odaklanan”, “Yeteneklerine Dikkat Çeken”, Kişiliğine Odaklanan”, “Önemine Odaklanan” ve 
“Zorluklarına Odaklanan” olmak üzere 5 kategoriye ayrılmıştır. Örnek cümleler aşağıda Tablo 
6’da görülmektedir:  
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Tablo 6. Katılımcıların Muhasebeci Kavramına İlişkin Cümleleri  

Örnek Cümleler 
Görev ve 
Sorumluluklarına 
Odaklanan 

Şirket içi ve dışı tüm işlemleri kaydeder. Önemli yükümlülükler taşıyan bir iş 
adamı. Muhasebeci mali işlerden sorumludur. Hesap işleriyle uğraşır. Yıllık 
bilançoları ve gelir gider tablosunu hazırlanır. Kurumların finansal bilgilerini 
kayıtlarını tutma. Vergi gibi yasal sorumluluklarını takıp etme. Muhasebeci 
kaydetme, sınıflandırma, özetleme işlevlerini yapar. Muhasebeci olmak büyük 
bir sorumluluk almak demektir. Muhasebeci işletmelerin mali işlemlerini 
kaydeden, mali kaynakların hareketliliklerini kaydeden bunları sınıflandıran, 
özetleyen, belgeleyen ve üst yöneticilere rapor eden bir meslektir. Mesleği defter 
tutma, mali belgeleri düzenleme vs. yararlıdır. İşletmelerin varlık ve kaynak 
hareketlerini sınıflandıran, kayıt altına alan, analiz edip özetleyen ve yorumlayan 
kişilere muhasebeci denir. Şirketlerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda hareket 
eden ve mevzuatı çok iyi bilen muhasebeciler danışmanlık hizmeti verebilirler. 
Muhasebeci, muhasebe departmanlarında görev yapan, şirket politikaları ve 
ihtiyaçları doğrultusunda muhasebe işlemleri gerçekleştiren kişidir. Muhasebeci, 
bir organizasyonda muhasebeyi sürdüren bir uzmandır. Bulunduğu işletmeyi 
maddi açıdan yönetendir. Muhasebeciler yemin eder ve muhasebe odalarına üye 
olurlar. 

Yeteneklerine 
Dikkat Çeken 

Matematikte iyi olan biridir, parayı yönetme yeteneğine sahiptir. Muhasebeciler 
matematik zekası yüksek, çalışkan insanlardır. Entelektüel yeteneklere sahip, iyi 
hesap yapan, bir adım sonrasını düşünen, dikkatli olan iş kadını/adamı. 
Muhasebeci bireyin hep yeni fikirleri ve yetenekleri vardır. Muhasebeci her şeyi 
anında hesaplayabilen, karları çoğaltan, vergileri azaltan kişidir benim için. 

Kişiliğine 
Odaklanan 

Sorumluluk sahibidir. Dürüsttür. Muhasebeci olmak, kişinin çok detaycı, verimli 
ve hata yapmamak için dikkatli olması gerektiği anlamına gelir. Muhasebeciler 
genelde yorgun ve sakin olur. Hayatı düzenli bir insandır. Çevremde bulunana 
muhasebecilerin stresli bir insan olduklarını fark ettim. Harika bir insan. Çünkü 
muhakkak disiplinli bir insandır. 

Önemine 
Odaklanan 

Gurur verici bir iştir. Yetenekli muhasebeciler sayesinde işletmeler daha başarılı 
olabilirler. Birey, doktor kadar önemlidir, bir hata yaparsa tüm şirket düzeni 
yıkılır. Muhasebeci önemli ve gerekli mali nitelikli raporları sunar. 

Zorluklarına 
Odaklanan 

Muhasebeci yükselemeyen kişidir. Bir masanın arkasında oturmak, sabah 8'den 
akşam 4'e kadar çalışmak ve sadece sayıları hesaplamaktır. 

 

Tablo 7. “Dönemsonu İşlemleri” Kavramı İçin Kelime İlişkilendirme Testi Frekans Tablosu 

Dönemsonu İşlemleri Kavramıyla İlişki Kelimeler  
Bilanço(5) Birikmiş 

Amortisman(1) 
Kontrol(1) Doğruluk(1) Fifo(1) İşlem(1) 

Hesap 
Kapatma(3) 

Değerleme(3) Denetim(1) Vergi(1) Gider(1) Kural(1) 

Mizan(4) K/Z Tespiti(2) İnceleme(1) Lifo(1) Hesap(3) Son(1) 
Mali 
Tablo(1) 

Zarar(1) Planlama(1) Kitap(1) Alacaklar(3) Kar(2) 

Kazanç(1) Kdv(1) Yenileme(1) Envanter(2) Sayım(2) Yürütme(1) 
Reeskont(2) Şüpheli 

Alacak(2) 
Kasa(1) Faiz Geliri(1)   

Dönemsonu İşlemleri Kavramıyla İlişkilendirilen Toplam Kelime Sayısı:34  
Elde Edilen Kelimelerin Tekrar Edilme Sayısı:55 
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KİT’de öğrencilerden Dönem sonu İşlemleri anahtar kavramına ilişkin 4 cevap yazmaları 
istenmiştir. Frekans analizi sonucunda, Dönem sonu İşlemleri kavramı konusunda tekrar edilen 55 
kelime olduğu ve Dönem sonu İşlemleri ile doğrudan bağlantılı 34 kelimenin olduğu belirlenmiştir. 
Cevap kelimeler incelendiğinde en sık tekrarlanan kelimelerin bilanço (5), mizan (4) ve hesap, 
hesap kapatma, değerleme ve alacaklar (3) olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların “dönem sonu işlemleri” kavramı ile ilgili kurdukları cümleler “Ders İçeriğine 
Odaklanan” ve “Dersin Önemine Odaklanan” olarak ikiye ayrılmıştır. Örnek cümleler aşağıda 
Tablo 8’de görülmektedir:  

Tablo 8. Katılımcıların Dönem Sonu İşlemleri Kavramına İlişkin Cümleleri  

Örnek Cümleler 
Dersin İçeriğine 
Odaklanan 

Belli bir tarih itibariyle işletmenin mali tablolarını hazırlamaya ve bu mali 
tablolardaki bilgilerin gerçekliğini ve doğruluğunu tespit etmeye yönelik 
işlemler olarak tanımlanmaktadır. Dönem sonu işlemleri dersi bir 
işletmenin yılsonunda işletmeyi kapatmak, kar/zarar belirlemek, vergi 
ödemek vb. için gereken işlemlerini yapabilmek için gerekli bir derstir. 

Dersin Önemine 
Dikkat Çeken 

Bu ders çok eğlenceli ve önemli, dönem sonu muhasebesinde, doğru kar 
zarar hesabı için tüm unsurlar dikkatlice kontrol edilmelidir. Bu ders 
önemli çünkü diğer muhasebe derslerini anlayabilmek için eğer kar doğru 
hesaplanmazsa denetimlerde zorluk yaşar işletme. Bilanço ve gelir 
tablosu doğru hazırlanmazsa banka ve diğer kurumlar yanıltılmış olur. 

 

Tablo 9. “Şirketler Muhasebesi” Kavramı İçin Kelime İlişkilendirme Testi Frekans Tablosu 

Şirketler Muhasebesi Kavramıyla İlişki Kelimeler 
Ortaklık(1) Kuruluş(3) Sermaye 

Hareketi(1) 
Kar Zarar 
Dağıtımı(1) 

Borçlar 
Kanunu(2) 

Zor(1) 

Şirket(4) Kollektif 
Şirket(2) 

Şirket 
Muhasebe 
Kayıtları(1) 

Kooperatif(2) Kasa(2) Başlangıç(1) 

Sermaye(5) Komandit 
Şirket(2) 

Şirket 
Türü(1) 

TTK(2) Firma(1) Anonim 
Şirket(1) 

Adi Şirket(2) Tasfiye(2) Kar 
Dağıtımı(1) 

İşletme 
Faaliyeti(1) 

Ticaret(1) Vergi(1) 

Para(1) Güven (1) Kaynak(1) Pay(1) Kredi(1) Alışveriş(1) 
Şirketler muhasebesi Kavramıyla İlişkilendirilen Toplam Kelime Sayısı:30 
Elde Edilen Kelimelerin Tekrar Edilme Sayısı:47 

 

KİT’de öğrencilerden şirketler muhasebesi anahtar kavramına ilişkin 4 cevap yazmaları istenmiştir. 
Frekans analizi sonucunda, şirketler muhasebesi kavramı konusunda tekrar edilen 47 kelime 
olduğu ve şirketler muhasebesi ile doğrudan bağlantılı 30 kelimenin olduğu belirlenmiştir. Cevap 
kelimeler incelendiğinde en sık tekrarlanan kelimelerin sermaye (5), şirket (4) ve kuruluş (3) 
olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların şirketler muhasebesi kavramı ile ilgili kurdukları cümleler, “Ders İçeriğine 
Odaklanan” ve “Dersin Önemine Dikkat Çeken” olarak ikiye ayrılmıştır. Örnek Cümleler aşağıda 
tablo 10 da görülmektedir:  
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Tablo 10. Katılımcıların Şirketler Muhasebesi Kavramına İlişkin Cümleleri  

Örnek cümleler 
Ders İçeriğine 
Odaklanan 

Şirketler muhasebesi dersinde, kollektif şirketler, şahıs şirketleri, komandit 
şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, kooperatifler anlatılmaktadır. 
Şirketler muhasebesi dersi, şirket faaliyetlerine yönelik işlemleri, kuruluşu, 
sermaye hareketleri, kar/zarar dağıtımı vb. konularının şirketler açısından 
farklılığının teorik ve uygulamalı olarak öğrenilmesidir. Şirketlere ilişkin 
kuruluş, sermaye artırımı, azaltımı, kar dağıtımı, menkul kıymet ihracı, 
tasfiye, devir ve birleşme gibi işlemleri konu alan muhasebedir. 

Dersin 
Önemine 
Dikkat çeken 

Muhasebenin en önemli derslerinden biridir. Kendi şirketini kurmak için ilk 
izlenim bu derste edinilir. Şirketin hukuki adları gereği muhasebe işlemi 
şart. İyi bir şirketin muhakkak iyi bir mali raporu olmalıdır. Şirketler 
muhasebesi, en önemli muhasebe derslerindendir. Zira, şirketlerin 
kuruluşundan tasfiyesine kadar önemli işlemlerin kayıtları anlatılmaktadır. 
Bir şirketin mali durumlarını inceler. 

 

Tablo 11. “Maliyet Muhasebesi” Kavramı İçin Kelime İlişkilendirme Testi Frekans Tablosu 

Maliyet Muhasebesi Kavramıyla İlişki Kelimeler  
Maliyet 
Denetimi(4) 

Maliyet 
Tespiti (5) 

Gider 
Denetimi(3) 

Hasılat(2) Ofis 
Programları(1) 

Matematik(1) 

Fiyat 
İncelemesi(1) 

Harcama(2) Fiyatı 
Tespiti(2) 

Denetim(1) İşletme 
Giderleri 
Denetimi(1) 

Stmm(1) 

Varlık(2) Satış(1) Alış(2) Satış 
Hesaplama(1) 

Kar 
İnceleme(1) 

Hizmet 
Fiyatının 
Tespiti(1) 

Planlama(1) Gider(2) Nakliye(1) Üretim(3) Eğlenceli(2) Şeffaflık(1) 
Veri 
Sayma(1) 

     

Maliyet muhasebesi Kavramıyla İlişkilendirilen Toplam Kelime Sayısı:25 
Elde Edilen Kelimelerin Tekrar Edilme Sayısı:43 

 

KİT’de öğrencilerden maliyet muhasebesi anahtar kavramına ilişkin 4 cevap yazmaları istenmiştir. 
Frekans analizi sonucunda, maliyet muhasebesi kavramı konusunda tekrar edilen 43 kelime olduğu 
ve maliyet muhasebesi ile doğrudan bağlantılı 25 kelimenin olduğu belirlenmiştir. Cevap olarak 
verilen kelimelere bakıldığında en fazla tekrar edilen kelimelerin maliyet tespiti (5), maliyet 
denetimi (4) ve gider denetimi (3) ve üretim (3) olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların maliyet muhasebesi kavramı ile ilgili kurdukları cümleler “Ders İçeriğine 
Odaklanan” ve “Dersin Önemine Dikkat Çeken” olarak ikiye ayrılmıştır. Örnek cümleler aşağıda 
Tablo 12’de görülmektedir:  
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Tablo 12. Katılımcıların Maliyet Muhasebesi Kavramına İlişkin Cümleleri  

Örnek Cümleler 
Ders İçeriğine 
Odaklanan 

Bu muhasebe dalının diğer adı Analitik Muhasebe veya işletme muhasebesidir. 
Yöntemsel ve hesap verici şekilde maliyetleri hesaplamaya öğreten derstir. İşletmede 
üretilen mamulün maliyetinin ve fiyatının tespiti, işletme gider denetimi, fiyat 
kontrolü ve satış fiyatlarının saptanması konularının oluşturduğu muhasebe dalıdır. 
Maliyet muhasebesi işletmede üretilen mamulün maliyetinin tespiti demektir.   

Dersin 
Önemine 
Dikkat çeken 

İşletmelerde muhasebe işleminde maliyet işlemi başlıca rol oynuyor. Elimizde olan 
para nerede ve ne miktarda yatırıldı bu derste anlarız. Yöneticiler bazı mamulleri 
üretip üretmeme kararını maliyet bilgisine göre verirler. 

 

Tablo 13. “Yönetim Muhasebesi” Kavramı İçin Kelime İlişkilendirme Testi Frekans Tablosu 

Yönetim Muhasebesi Kavramıyla İlişki Kelimeler  
Karar 
Verme(6) 

Sosyal 
Sorumluluk(1) 

Üretim 
Maliyeti(2) 

Maliyet(2) Maliyet 
Sistemi(1) 

Sipariş 
Maliyet 
Yöntemi(1) 

Planlama(5) Analiz(4) Hacim(1) Üst Yönetim(1) Yönetici(2) Yönetim(2) 
Üretim 
Gideri(1) 

Doğru Bilgi(1) Anlaşılır 
Bilgi(1) 

Muhasebe(1) Temel Görev(1) Raporlama(2) 

Bütçe(3) Satış Gideri(1) Sipariş(1) Denetleme(1) Denetim(1) İşletme(1) 
Hesap(1) Süreklilik(1) Dönemsellik(1) Kişilik(1) Ayrıntılı 

Bilgi(2) 
 

Yönetim Muhasebesi Kavramıyla İlişkilendirilen Toplam Kelime Sayısı: 29 
Elde Edilen Kelimelerin Tekrar Edilme Sayısı:49 

KİT’de öğrencilerden Yönetim muhasebesi anahtar kavramına ilişkin 4 cevap yazmaları istenmiştir. 
Frekans analizi sonucunda, Yönetim muhasebesi kavramı konusunda tekrar edilen 49 kelime 
olduğu ve Yönetim muhasebesi ile doğrudan bağlantılı 29 kelimenin olduğu belirlenmiştir. Cevap 
olarak verilen kelimeler incelendiğinde en sık tekrar edilen kelimelerin karar verme (6), planlama 
(5) ve analiz (4) olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların Yönetim muhasebesi kavramı ile ilgili kurdukları cümleler “Ders İçeriğine 
Odaklanan” ve “Dersin Önemine Dikkat Çeken” olarak ikiye ayrılmıştır. Örnek cümleler aşağıda 
Tablo 14’de görülmektedir:  

 

Tablo 14. Katılımcıların Yönetim Muhasebesi Kavramına İlişkin Cümleleri  

Örnek cümleler 
Dersin İçeriğine 
Odaklanan 

Yöneticileri daha çok ilgilendiren, yöneticilerin analiz ve yorum yapabilme 
yeteneğini geliştiren bir ders. Yönetim muhasebesi farklı kademelerdeki 
yöneticilerinin alacakları kararlarda ihtiyaç duyduğu ayrıntılı bilgileri sağlayan 
muhasebe dalıdır. İşletmelerde üretilen mamul ya da hizmet fiyat tespiti, satış 
fiyatının belirlenmesi konusunu ele alan muhasebe dalıdır. Yönetim muhasebesi 
dersi, işletmede geçmişten gelen sonuçlar ile gelecekte olması beklenen olayların 
tarafsız verilerini sağlayan bir muhasebe türüdür. Maliyet Hacim İlişkilerinin 
Saptanması ana konusudur. Mali planlarını denetliyor. 

Dersin Önemine 
Dikkat Çeken 

Ders çok önemli, çünkü daha önceki muhasebe derslerinde edindiğimiz bilgileri 
kullanarak geleceğe yönelik analiz yapmamızı sağlar. Yöneticilere alacakları 
kararlarda yol gösteren önemli konuları içeren bir derstir. Muhasebe bilgilerinin 
zamanında ve doğru sunulmasını sağlar. Muhasebe bilgilerinin anlaşılır olmasını 
sağlar. 
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Tablo 15. “Muhasebe Denetimi” Kavramı İçin Kelime İlişkilendirme Testi Frekans Tablosu 

Muhasebe Denetimi Kavramıyla İlişki Kelimeler  
Hesap 
Vermek(3) 

Uygunluk(4) Denetim(4) Uygunluk 
Denetimi(5) 

Kanıt 
Toplayan(3) 

Kanıtları 
Değerlendiren(2) 

Araştırma(2) İnceleme(5) Mali 
Tablo(2) 

Bilgi(2) Faaliyet(2) Yönetici(2) 

Planlama(1) Kalite(1) Sistematik 
Süreç(1) 

Faaliyet 
Denetimi(2) 

Tarafsızlık(2) Politika(2) 

Teklif(1) İpucu(2) Sonuç(2)    
Muhasebe Denetimi Kavramıyla İlişkilendirilen Toplam Kelime Sayısı: 21 
Elde Edilen Kelimelerin Tekrar Edilme Sayısı:50 

 

KİT’de öğrencilerden muhasebe denetimi anahtar kavramına ilişkin 4 cevap yazmaları istenmiştir. 
Frekans analizi sonucunda, muhasebe denetimi kavramı konusunda tekrar edilen 50 kelime olduğu 
ve muhasebe denetimi ile doğrudan bağlantılı 21 kelimenin olduğu belirlenmiştir. Cevaplanan 
kelimelere göre en fazla tekrarlanan kelimelerin uygunluk denetimi, inceleme (5), denetim, 
uygunluk(4) ve kanıt toplama, hesap verme(3) olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların muhasebe denetimi kavramı ile ilgili kurdukları cümleler “Ders İçeriğine 
Odaklanan” ve “Dersin Önemine Dikkat Çeken” olarak ikiye ayrılmıştır. Örnek cümleler aşağıda 
Tablo16’da görülmektedir:  

 

Tablo 16. Katılımcıların Muhasebe Denetimi Kavramına İlişkin Cümleleri  

Örnek cümleler 
Dersin İçeriğine 
Odaklanan 

İşletmenin ekonomik faaliyetlerine ve olaylarına kullanıcılarına 
raporlanmasına ilişkin derstir. Derste ticari faaliyetler ile ilgili olayların 
önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırılır. Muhasebe 
Denetimi Dersi, ekonomik olaylara ilişkin iddiaların önceden belirlenmiş 
ölçülere uygunluğunu araştıran bir derstir. Elde edilen sonuçların ilgili 
kişilere aktarılması için tarafsızca kanıt toplayıp değerleyen sistematik bir 
süreçtir. Mali durumlarının son durumunu ortaya koyar. Tüm muhasebe 
türleri tarafından üretilen mali bilgilerin, istenen amaçları yerine 
getirebilmesi için gerekli denetimi sağlar. 

Dersin Önemine 
Dikkat Çeken 

Ders işletmenin doğru vergi ödemesi için çok önemlidir. Muhasebe 
bilgisini kullanacak kişilere doğru bilgi sunumu için önem arz eder. 

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel olarak muhasebe eğitiminde zorlandıkları konulara ilişkin 
verdikleri cevaplar incelendiğinde aşağıda başlıklar halinde verilen sonuçlara ulaşılmıştır: 

* Öğrenciler derslerde özellikle dil sorunu yaşadıklarını, bu yüzden bazı kavramları 
anlamakta güçlük çektiklerini söylemişlerdir. 

* Anlamada en çok zorlanılan konular, düzenleyici hesaplar, hisse senetleri, ticari mal alış-
satış iadeleri, FİFO-LİFO, KDV, yansıtma hesaplarının işleyişidir. Bu konularda daha fazla 
örnek uygulama yapılması isteğindedirler. 

* Öğrenciler Tek Düzen Hesap Planını anlamakta güçlük çektiklerini, kendi ülkelerindeki 
muhasebe sitemi ile Türkiye’deki sisteminin farklı olduğunu, çok fazla kod olduğunu, 
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hesap kavramını ve işleyiş kurallarının mantığını anlamada zorlandıklarını ifade 
etmişlerdir. 

* Yine öğrenciler okuldaki eğitim ile işletmelerdeki uygulama arasındaki farklılıkların 
giderilmesi için muhasebe paket programlarının öğretilmesi gerektiğini 
düşünmektedirler. Öğrenciler hocalardan ekstra duyarlık beklediklerini ve özel rehberlik 
uygulaması olabileceğini ifade etmişlerdir. 

* Öğrenciler özellikle pandemi döneminde psikolojik olarak derslere odaklanmada, iletişim, 
derslere erişim ve anlaşılamayan konuları sormakta sorunlar yaşadıklarını, muhasebe 
derslerinin sıkıcı olduğunu, uzaktan eğitimin dikkat dağınıklığı, boş vermişlik ve 
üşengeçliğe neden olduğunu, test sınavı yerine klasik sınavı tercih edeceklerini 
söylemişlerdir. Bununla birlikte bazı öğrenciler uzaktan eğitimde ders kayıtlarının tekrar 
izlenme olanağının özellikle dil sorununu çözmede ve kelimeleri çevirmede fırsat 
oluşturduğu için çok iyi olduğunu düşünmektedirler. Yine öğrencilere gelecek 
dönemlerde muhasebe eğitimini yüz yüze mi çevrimiçi mı almayı tercih ettikleri sorulmuş, 
öğrencilerin %18 i uzaktan eğitimi tercih ederken çoğunluğu (%82) yüz yüze eğitimin daha 
verimli olduğunu ifade etmişlerdir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmanın amacı, yabancı uyruklu öğrencilerin muhasebe eğitimi ve muhasebe derslerine 
yönelik görüşlerinin ve yaşadıkları sorunların tespitidir. Bu amaçla, Sakarya Üniversitesi İşletme 
ve İktisat bölümlerinde genel muhasebe dersini alan 49 öğrenciye KİT uygulanmıştır. KİT’de yer 
alan kavramlar sırayla “muhasebe eğitimi”, “muhasebeci”, “dönem sonu işlemleri”, “şirketler 
muhasebesi”, “maliyet muhasebesi”, “yönetim muhasebesi” ve “muhasebe denetimi”dir. 
Öğrencilerden her bir anahtar kelime için akıllarına ilk gelen 4 kelimeyi ve örnek bir cümle 
yazmaları istenmiştir. Öğrencilerden gelen cevaplar doğrultusunda örnek cümleler kendi içinde 
“İşlevlerine Odaklan”, “Meslek Olarak Niteleyen”, “Faydalarına Odaklanan”, “Önemine 
Odaklanan”, “Bilimsel Bilgiye Odaklanan”, “Zorluklarına Değinen” gibi kategorilere ayrılmıştır. 

Sonuçlar analiz edildiğinde, her bir anahtar kelime için en çok tekrarlana kelimeler sırayla; 
“muhasebe eğitimi” için “hesap(19), kasa(10), para(9), bilanço(8)”; “muhasebeci” kavramı için  
“hesap(7), para(7), çalışkan(5)”; “dönem sonu işlemleri” için “bilanço(5), mizan(4), hesap (3), 
hesap kapatma(3), değerleme(3), alacak(3)”; “şirketler muhasebesi” için “sermaye(5) ,şirket(4), 
kuruluş(3)”; “maliyet muhasebesi” için “maliyet tespiti(5), maliyet denetimi(4), gider 
denetimi(3), üretim(3)”;  “yönetim muhasebesi” için “karar verme(6), planlama(5), analiz(4)”  ve 
“muhasebe denetimi” anahtar kelimesi içinse “uygunluk denetimi(5), inceleme(5), denetim(4), 
uygunluk(4), kanıt toplama(3), hesap verme(3)” dir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin her bir 
anahtar kavramla doğrudan ilgili kelimeleri; kavramlara yönelik algıların yüksek olduğunu 
göstermektedir. Öğrencilerin her anahtar kelime için kavramları ilişkilendirmede sorun 
yaşamadıkları görülmüştür. Bir diğer ifade ile öğrencilerin ilgili dersler için kazanımları istenilen 
şekilde kazandığı söylenebilir. 

Yine, öğrencilerin her bir kavram için yazdıkları cümleler incelendiğinde muhasebe eğitimi için 
verilen cevaplar “İşlevlerine Odaklan”, “Meslek Olarak Niteleyen”, “Faydalarına Odaklanan”, 
“Önemine Odaklanan”, “Bilimsel Bilgiye Odaklanan”, “Zorluklarına Değinen” şeklinde 6 
kategoriye ayrılmıştır. Katılımcıların muhasebeci kavramı ile ilgili kurdukları cümleler cümleler 
“Görev ve Sorumluluklarına Odaklanan”, “Yeteneklerine Dikkat Çeken”, Kişiliğine Odaklanan”, 
“Önemine Odaklanan” ve “Zorluklarına Odaklanan” olmak üzere 5 kategoriye ayrılmıştır. Diğer 
anahtar kelimeler olan “dönem sonu işlemleri”, “şirketler muhasebesi”, “maliyet muhasebesi”, 
“yönetim muhasebesi” ve “muhasebe denetimi” için katılımcıların verdikleri cevaplar “Ders 
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İçeriğine Odaklanan” ve “Dersin Önemine Dikkat Çeken” olarak iki gruba ayrılmıştır. Her bir 
kavram için Öğrenciler tarafından kurulan cümlelerin daha çok olumlu anlam içerdiği 
görülmüştür. Yani öğrenciler muhasebe eğitiminin ve muhasebe derslerinin öneminin 
farkındadırlar ve tüm kavramları pozitif yönlü algılamaktadırlar. Öğrencilerin muhasebe 
mesleği ve dersine ilişkin verdikleri cevaplar da bu sonucu desteklemektedir. Çünkü anketin ilk 
kısmındaki verilere bakıldığında öğrencilerin %96’sının alınan muhasebe eğitiminden memnun 
olduğu, %58 inin ilerde muhasebe mesleğini seçmeyi düşündüğü görülmektedir. Yalnızca 
öğrencilerin çok az kısmı muhasebe ve muhasebeci kavramlarının zorluklarına dikkat çeken 
cevapları ile biraz mesafeli tutum sergilemişlerdir. 

Öğrencilerin genel olarak aldıkları muhasebe eğitiminde ve çevrimiçi eğitimde zorlandıkları 
konuların başında ise dil sorunu gelmektedir. Bu durumun konuların anlaşılmasında büyük 
güçlüklere neden olduğunu ifade etmişlerdir. Yabancı öğrencilerin anlamakta en zorlandıkları 
konular düzenleyici hesaplar, hisse senetleri, ticari mal alış-satış iadeleri, FİFO-LİFO, KDV, 
yansıtma hesaplarının işleyişidir. Bunun yanında özellikle pandemi döneminde psikolojik olarak 
derslere odaklanmada sorunlar yaşadıklarını, muhasebe dersinin sıkıcı olduğunu, iletişim ve 
derslere erişimde sorunlar yaşadıklarını, anlaşılamayan konuları sormakta sıkıntı yaşadıklarını, 
uzaktan eğitimin dikkat dağınıklığı, boş vermişlik ve üşengeçliğe neden olduğunu, daha fazla 
rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bazı öğrenciler 
uzaktan eğitimde ders kayıtlarının tekrar izlenme olanağının çok iyi olduğunu ve yeni kelimeleri 
çevirirken daha rahat olduklarını söylemişlerdir. Yine öğrencilerin büyük çoğunluğu (%82) 
gelecek dönemlerde yüz yüze muhasebe eğitimini çevrimiçi eğitime tercih etmektedirler. 

Sonuç olarak, yabancı öğrencilerin muhasebe eğitimi ve muhasebe derslerine ilişkin görüş ve 
bakış açılarının oldukça olumlu olduğu, muhasebe eğitimi ve muhasebe derslerinin iş 
hayatındaki öneminin farkında oldukları, muhasebecilik mesleğini önemli bir iş fırsatı olarak 
gördükleri, muhasebe derslerinin içeriği ve önemini doğru şekilde kavradıkları, aldıkları 
muhasebe eğitiminden çok memnun oldukları görülmüştür. Az da olsa yabancı öğrencilerin 
muhasebe eğitimi, muhasebeci ve muhasebe derslerine yönelik olumsuz algılarının 
nedenlerinden bazıları, dil sorunu nedeniyle bazı muhasebe kavram ve konularını anlamada 
yaşanan zorluklar, öğrencilerin Türkiye’deki muhasebe sistemi ile ülkelerindeki kayıt ve 
raporlama sistemi arasındaki farklılıklar, pandemi dönemi nedeniyle yaşanan sıkıntılar olabilir. 
Bu olumsuz algıların giderilmesi için, yabancı öğrencilere yönelik oryantasyon ve ek ders 
uygulamalarının yapılması, muhasebe dersinin önem ve gerekliliğinin derslerde daha sık dile 
getirilmesi, piyasadaki muhasebe uygulamalarına yönelik teorik bilgiyi destekleyen öğrenci 
katılımlı çalışmaların yapılması, mesleki oda ziyaretleri, meslek mensuplarının yer aldığı 
organizasyonların düzenlenmesi, dersin anlaşılmasında yardımcı olacak analoji, örnek olay vb. 
öğretim tekniklerinin kullanılması, ders içerik ve videolarının güncellenmesi vb. yapılabilecekler 
arasındadır. Böylece öğrencilerin muhasebe mesleğine, muhasebe eğitimine ve muhasebe 
derslerine olan ilgilerinin ve olumlu düşüncelerinin artırılması mümkün olabilecektir. Bu 
noktada, lisans eğitimi boyunca muhasebe öğrenimine yönelik olumlu tutum oluşturulması için 
yapılacak tüm etkinliklerin, öğretim elemanlarından üniversite yönetimine kadar muhasebe 
öğretim sürecindeki tüm paydaşlar tarafından desteklenmesi önemlidir.   
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Öz 

Bu çalışmanın amacı yiyecek- içecek işletmeleri çalışanlarının problem çözme becerilerinde iş 
tatmininin rolünü belirlemektir. Yiyecek- içecek işletmeleri, turizm sektöründe emek yoğun 
üretime dayalı olarak konaklama işletmeleri bünyesinde ya da bağımsız olarak faaliyet gösteren, 
sektörde gelir ve istihdam yaratan özelliği bakımından stratejik önemi bulunan işletmelerdir. 
Çalışma kapsamında Hatay ilindeki yiyecek-içecek işletmelerinde görev yapan 303 servis ve 
mutfak çalışanı ile demografik bilgi formu, Minnesota iş tatmini ölçeği ve Problem çözme 
ölçeğinden oluşan yüz yüze bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
veriler bilgisayar programı yardımıyla istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Araştırmaya katılan 
yiyecek- içecek işletmesi çalışanlarının yüksek düzeyde iş tatmini ve problem çözme becerilerine 
sahip oldukları görülmüştür. Araştırma sonucunda; iş tatmini ile problem çözme becerisi 
arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki bulunduğu, iş tatmin düzeyi artan çalışanların problem 
çözme becerilerinin de arttığı belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç, örgütlerin çalışanlarının iş 
tatminini yükseltecek önlemleri almasının örgüt içerisindeki problemlerin çözümüne önemli bir 
katkı sağlayacağını göstermektedir. 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the role of job satisfaction in problem solving skills of food 
and beverage enterprises employees. Food and beverage businesses are businesses that are 
strategically important in terms of their income and employment-creating features in the tourism 
sector, operating within or independently of accommodation businesses based on labor-intensive 
production. Within the scope of the study, a face-to-face survey consisting of demographic 
information form, Minnesota job satisfaction scale and problem-solving scale was conducted with 
303 service and kitchen employees working in food and beverage businesses in Hatay province. 
The data obtained from the research were subjected to statistical analysis with the help of a 
computer program. It has been observed that the employees of the food and beverage business 
participating in the research have a high level of job satisfaction and problem-solving skills. As a 
result of the research; It has been determined that there is a strong positive relationship between 
the level of job satisfaction and the level of problem-solving skills, and the problem-solving skills 
of the employees whose job satisfaction level increases, also increase. This result shows that 
taking the measures to increase the job satisfaction of the employees of the organizations will 
make an important contribution to the solution of the problems in the organization. 
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GİRİŞ 

İnsanın temel ihtiyaçlarından olan yeme içme davranışının beklentiler ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda gelişerek, kültürel ve çevresel değerlerin etkisiyle de yaşamın her döneminde öz 
deneyimler çerçevesinde karşılanması söz konusu olmuştur (Türksoy, 2015). İnsanların bu 
ihtiyaçlarını dışarıda karşılama isteği Yiyecek- içecek işletmelerinin ortaya çıkışında etkili 
olmuştur. Aktaş (2011), yiyecek- içecek işletmelerini: “Kişilerin yeme içme isteğini en iyi 
karşılayacak ürün ve hizmet üreten, bunların karşılığında bir bedel ödenen işletmeler” olarak 
tanımlamıştır. 

Yiyecek- içecek işletmeleri mutfak ve servis olarak iki ana bölüm olarak ele alınabilir. İşletmede 
mutfak bölümü arka ofis kısmı olduğundan, buradaki çalışanların işletme müşterileri ile iletişimi 
daha azdır. Fakat iletişimin daha az olduğu mutfak biriminde hazırlanan ve tabaklanan bir 
yiyeceğin lezzetli ve beklenen kalitede servis edilebilmesi oldukça önemlidir. Bu beklenti arka 
ofis olarak görülen mutfak biriminde ancak iyi bir işbirliği ve çalışma disiplini ile sağlanabilir. 
Yiyecek- içecek işletmelerinde müşteriler ile iletişimi daha fazla olan kısım ise servis 
çalışanlarıdır. Hizmet sektöründe müşterilerle yüz yüze etkileşimde olan çalışanlar, işletmenin 
en değerli varlığı olarak kabul edilmektedir (Hançer, 2001, Akt. Kozak, 2001). Hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren yiyecek- içecek işletmeleri bakımından bu durum değerlendirildiğinde, servis 
çalışanları tarafından müşterilere sunulacak olan yemeğin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, bunu 
sunan servis çalışanın tavrı, davranışları ve niteliği ile yemek kalitesinin pekiştirilmesi ya da 
olumsuz etkilenmesi mümkün olabilir. Her iki bağlamda da yiyecek- içecek işletmelerinde 
mutfak ve servis çalışanlarının önem derecesi ortaya konulabilir. Servis ve mutfak çalışanlarının 
olumlu davranışlar gösterebilmesi, öncelikle çalışanların iş tatminleri ve memnuniyetlerine bağlı 
olarak değişebileceği söylenebilir. Buradan hareketle yiyecek-içecek departmanında çalışanların 
işlerinden memnuniyeti, motivasyonların yüksek olması, problem çözme becerilerinin yüksek 
olması bu işletmeler açısından önemli birer unsur olarak görülebilir (Pelit ve Türkmen, 2008: 118).  

Problem çözme becerisi kişinin yeteneklerine bağlı olarak ihtiyaçlarını karşılayabilmesini 
kolaylaştırmakta, karşılaştığı zorluklar ve engellere çözüm aramasını sağlayarak, kendi bilgi ve 
becerilerini kullanabilme olanağı sağlar. Problem çözme süreci boyunca kişinin kendisine olan 
güveni de artış gösterir (Erden ve Akman, 2014). İş tatmini ise, çalışanların duyguları ve hislerine 
ilişkin çok boyutlu bir kavram şeklinde tanımlanabilmektedir. Olumlu ve olumsuz 
değerlendirmelerin tümünün iş tatmini üzerinde etkisi vardır. Çalışanın çalışırken oluşturduğu 
yargılar ile yargılarının sonucunda hissettiği duyguların olumlu olması durumunda, bu 
duygunun iş tatmini şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir (Başoda, 2017). Bir örgütte 
çalışanların iş tatmininde düşüş olduğunda, pek çok olumsuzluk yaşanabilir. Bu olumsuzluklar 
nedeniyle verimin azalması, koşulların kötüleşmesi, çalışma hızında düşme, örgüt içinde bazı 
sorunların yaşanması söz konusu olabilir (Akıncı, 2002: 3). Bu gelişmeler iş dünyasının 
sorunlarının artmasına neden olur. Örgütteki çalışanlar, örgüt için yaptıkları katkı ile orantılı 
şekilde karşılık görür, buna uygun olarak kendilerine muamele edilirse iş tatmini düzeylerinde 
artış olur. İş tatminini sağlanamamış olan örgütlerde, işten ayrılma oranları artar, aşırı 
devamsızlık, örgütü ve işletmeye bağlılık oranının düşmesi, iş bırakma eylemleri, ruh halinde 
yaşanan olumsuzluklar, kızgınlık, örgüte aidiyetin azalması gibi pek çok durum yaşanabilir 
(Şimşek vd., 2011: 203). İş tatmininin önemli olduğu yiyecek-içecek işletmesi çalışanlarının 
misafirlere hızlı, sorunsuz ve istenen memnuniyet düzeyinde hizmet edebilmesi ortaya 
çıkabilecek olası problemleri çözebilme becerisine bağlı olabilecektir. Bu kapsamda yiyecek- 
içecek işletmelerinde çalışanların problem çözme becerilerinde iş tatminin rolünü belirlemek bu 
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yiyecek- içecek işletmeleri, teknik donanımı, yapısı, bakım ve konfor gibi özellikleri, personelin 
hizmet kalitesi, sosyal değeri gibi nitelikleri ile kişilerin beslenme gereksinimlerini karşılamayı 
meslek edinmiş, sosyal, ekonomik ve disiplin altındaki işletmelerdir (Sökmen, 2003). Bu 
işletmelerin bağımsız olarak kurulması mümkün olduğu gibi, konaklama tesislerinin bünyesinde 
de kurulması mümkündür (Demirkol, 2004:123). Diğer bir ifade ile yiyecek- içecek işletmeleri, 
konaklama tesisine bağlı olmadan ya da konaklama tesisi bünyesinde hizmet vermektedir (Akat, 
2008: 88). Türkiye’de konaklama tesislerinde üç yıldızlı otellerden başlayarak her tesiste yiyecek- 
içecek bölümünün bulunması zorunluluğu vardır (Kozak vd., 2014:55). Tüketicilerin yiyecek- 
içecek hizmeti veren işletmelerden beklentileri gün geçtikçe giderek farklılaşmakta bu nedenle, 
yiyecek- içecek işletmeleri sayı ve tür olarak hızlı bir değişim göstermektedir. Günümüzde 
yiyecek- içecek işletmelerinin sayısı giderek artmakta, dolayısıyla işletmelerin varlığını devam 
ettirebilmesi için mutfak planlamasından üretim ve tüketime kadar her aşamaya önem 
göstermeleri elzem bir durum olarak görülmektedir (Türksoy, 1994: 11: Akt.; Özel ve Cömert, 
2015: 45). İnsanların modern çağdaki yaşam standardı, bilgileri, görgüleri arttıkça, yaşam şekilleri 
değişmekte, buna bağlı olarak her şekilde yiyecek-içecek hizmetlerinde kalite arayışları ortaya 
çıkmaktadır. Aynı zamanda yemek masalarında pek çok siyasi ve sosyal konunun konuşulması, 
bazı kararların alınmasından dolayı yiyecek-içecek kalitesi müşteriler açısından rahatlatıcı 
olmaktadır. Bu durum yiyecek içeceğin lezzeti ve kalitesi yanında, iyi bir servis olmasını da 
gerekli hale getirmektedir. Bunların sağlanması durumunda müşteri memnuniyeti 
sağlanabilecek, sosyal ilişkilerinde, aile ilişkilerinde olumlu etkiler oluşabilecektir (Aktaş, 2011: 
2). Bu doğrultuda servis personeli (garson), güler yüz, dürüstlük, iyi iletişim kurabilme gibi bazı 
kişisel özelliklere sahip olup, servisten önce gereken ön hazırlıkları yapan, işletmeye gelen 
misafirlerin isteklerine göre siparişlerin geciktirilmeden alınmasını sağlayan, takibini yapan, hoş 
vakit geçirmeleri için gayret gösteren, istekleri zamanında karşılayan ve misafirin işletmeden 
mutlu ayrılmasında katkı sağlayan servis çalışanı olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda servis 
personellerinin bu süreçleri iş ve işletme kurallarına uygun olacak davranışla desteklemeleri 
gerekmektedir (Doğan, 2017).  

Yiyecek-içecek işletmelerine gelen müşteri sadece masanın güzel olmasını değil, servis 
çalışanlarının maharetli servisinden de keyif almayı ister. Bu nedenle işletmelerde eğitimli servis 
çalışanına önemli görevler düşmektedir (Sökmen, 2011: 95). Müşterilerin isteklerinin 
karşılanmasında servis çalışanları hayati bir rol üstlenirler. Müşterilerin yemek yemesindeki kilit 
nokta servis çalışanlarıdır. Bu sektörde yeterli bilgi ve beceriye sahip farklı kademelerde çalışan 
nitelikli personele, uzmanlığa ve titiz bir çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Erdoğan, 2002: 35). 
Yiyecek işletmelerini ziyaret eden müşteri yemek yeme ihtiyacı dışında sosyal bir ortamda 
bulunma, keyifli vakit geçirme, lezzetli ve kaliteli yiyecek-içecek hizmeti alma gibi beklentilerle 
gelmektedir. Bu süreçte bu beklentilerin karşılanması oldukça önemli olup, istenmeyen ve 
beklenmeyen olası problemlerin yaşanması durumunda ise bu problemin hızlı ve tatmin edici 
şekilde çözümü de memnuniyet açısından oldukça önem arz etmektedir. Bir yiyecek-içecek 
işletmesinde olası problemler ürün, zaman ve hizmet olarak sıralanabilir. Genellikle ürün bazlı 
şikâyetler genellikle mutfak kaynaklı olurken, zaman kaynaklı problemler mutfak ve servis 
çalışanı kaynaklı olabilmektedir. Hizmet kapsamında ortaya çıkan problemler ise servis çalışanı 
kaynaklı olabilmektedir. Bunlar dışında fiyat, ambiyans vb. konular da problem konusu 
olabilmektedir. Problem konusu ne olursa olsun, ilgili problemin müşterinin hizmet alma 
sürecinde giderilmesi oldukça önemlidir. Bu durum çalışanların problem çözme becerilerine 
sahip olması gerekliliğini ve önemini ortaya koymaktadır.  

Yiyecek ve içecek endüstrisinde servis ve mutfak çalışanlarının iş doyumu ve problem çözme 
beceri düzeylerinin beklendiği gibi olması durumunda müşteri memnuniyetine olumlu etki 
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yapabileceği söylenebilir. Çalışanların işlerine yönelik duygularının yansıması olarak ifade 
edilen iş tatmini çalışanların duyguları ve hislerine ilişkin çok boyutlu bir kavram şeklinde 
tanımlanabilmektedir. İş tatmini, çalışanın işle ya da işle ilgili durumlar ve olaylara ilişkin 
hissedilen olumlu duyguların düzeyi şeklinde açıklanmaktadır (Adams ve Bond, 2000). İş tatmini 
kavramının ortaya çıkması ilk defa 1900’lü yıllarda gerçekleşmiş, kavramın öneminin anlaşılması 
ise 1930-1940’lı yılları bulmuştur (Erşan vd., 2013: 116). İş tatmini kavramının öneminin 
anlaşılması ile birlikte işletmelerde çalışanların değeri ortaya çıkmış, çalışan motivasyonuna daha 
fazla önem verilemeye başlanmıştır (Pelit ve Öztürk, 2010: 44). İşletme personellerine 
günümüzde verilen önem arttıkça, kendilerine iç müşteriler tanımlanması yapılmaya başlanmış 
ve iş tatmini kavramı daha fazla önem kazanmıştır. İnsan ve iş arasındaki ilişkinin neticesinde iş 
tatmini kavramı ortaya çıkmakla beraber, bu kavrama ilişkin alanyazında farklı tanımlamalar 
bulunmaktadır (Özaydın ve Özdemir, 2014: 253). Yapılan çalışmaların bir kısmında iş doyumu 
olarak geçen iş tatmini kavramının farklı açılardan ele alındığı ve değerlendirildiği 
görülmektedir (Gavcar ve Topaloğlu, 2008: 61). İş tatmini, çalışanın yaptığı bir çalışmanın 
sonucunda elde ettiği, maddi ve manevi ihtiyaçlarının bireysel hükümleri ile uyuşan ya da 
uyuşmasına fırsat verdiğini hissettiği duygusudur. Diğer bir ifade ile çalışanın iş için harcadığına 
inanmış olduğu gayretin neticesinde elde etmeyi hedeflediği para, takdir, prim gibi doyum ve 
pekiştirme seviyesidir. İş tatmini bir işten elde edilen yararlı, güzel ve iyi sonucun niteliksel ve 
kalite olarak algılanış şeklinde tanımlanabilir. İş tatmini, kişilerin çalışmalarının farklı 
boyutlarına ilişkin zihinlerinde tasarladıklarının genel olarak ifade edilme biçimidir. Buna göre 
çalışmalarından doyum yaşayıp yaşamadıklarının ve mutluluk duymalarının hesabı şeklinde 
ifade edilebilmektedir (Aksu, 2012: 61). 

Problem çözme becerisi ise, akıl yürütme, kurallara ya da olaylara dayalı yeni sonuçların elde 
edilmesinde, nesnelerin uygun kategorilerde değerlendirilmesinde etkili olan, aynı zamanda 
bireylerin yaşamlarını başarılı bir şekilde yönetmesinde gereken becerilerin en önemlileri 
arasında yer almaktadır (McGillivray vd., 2012). Her birey için problem çözme becerisinin pek 
çok alanda etkili olduğu belirtilebilir. Bireylerin problem çözme performansına ilişkin 
araştırmalarda genelde bireyin iyi oluşuna ve yaşam kalitesine katkı yapan yordayıcı değişken 
olarak tanımlanan problem çözme, sosyodemografik ve bilişsel değişkenlerin yordadığı çok 
boyutlu yapı olarak da ele alınmıştır (Burton vd., 2006; Murphy vd., 2009; Chen vd., 2017). Sosyal 
bir faaliyet olarak değerlendirilen problem çözme becerileri bireylerin yaşamlarının her 
döneminde dolaylı ilişkili olmaktadır. Sağlıklı bir yaşam sürecinde bireylerin problem çözme 
becerilerine sahip olmaları önem arz etmektedir. Kişi açısından problem çözümünün bir amaç 
olduğu, çözüm için düşünme sürecinin başlaması ise kişinin problemi fark etmesiyle ile 
gerçekleşmektedir. Ayrıca problem çözme becerisinin öğrenilmesi ve geliştirilmesi 
gerekmektedir (Bingham, 2016). Kişi açısından yeni ve bilinmeyen tarafları bulunan engelleme 
durumu olarak tanımlanan problem çözme için kişinin sarf ettiği çabanın öğrenme bakımından 
önemli bir süreç olduğu ifade edilmektedir. Problem çözme, öğrenme sürecinde bulunan önemli 
bir durumdur (Yıldırım, 2016). Pek çok araştırmacı tarafından problem çözme süreci bir öğrenme 
yöntemi olarak gösterilmektedir (Duman, 2011; Çırak, 2012). Problem çözme becerisi kişinin 
yeteneklerine bağlı olarak ihtiyaçlarını karşılayabilmesini kolaylaştırmakta, karşılaştığı zorluklar 
ve engellere çözüm aramasını sağlayarak, kendi bilgi ve becerilerini kullanabilme olanağı sağlar. 
Problem çözme süreci boyunca kişinin kendisine olan güveni de artış gösterir (Erden ve Akman, 
2014). Kişi problem çözme sürecinde hem mevcut bilgilerini kullanır hem de yeni bilgiler ve 
becerileri edinir (Sönmez, 2011). Herhangi bir problemin mutlak olarak doğru çözümünün 
olmadığı, problemlerin bir kısmının belirli yöntemlerle doğru yanıtları, kesin çözümlerine 
ulaşılabileceği belirtilmektedir. Bu tür problemler tek boyutlu olduklarından, genelde bir doğru 
yanıtı vardır. Bir kısım problemleri çözebilmek için ise çok yönlü ve yaratıcı düşünmenin olması 
gerektiği ifade edilmektedir. Bu türden yaratıcı problem çözme, kişilerin günlük hayatta karşı 
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karşıya kaldıkları problemlerin farklılıklarını görmesi, çözümünde alışılmadık çözüm yollarını 
bulması şeklinde tanımlanmaktadır (Senemoğlu, 2012). Bir diğer tanımda ise yaratıcı problem 
çözmenin farklılıkları ilişkilendirme, anlama, ilişkilerin farkına varma, yeni fikirleri oluşturma 
gibi bazı süreçlerden meydana geldiği belirtilmektedir (Üstündağ, 2006). Problem çözme ve 
yaratıcılık birbiri ile ilişkili olarak kabul edilmektedir. Kişinin problemlere karşı orijinal, yaratıcı 
ve özgün çözümler üretmesi farklı bakış açılarının, düşüncelerin ortaya konmasını sağlayarak, 
zengin öğrenme ortamlarının oluşmasını sağlamaktadır (Küpana, 2016). Yaşamı boyunca herkes 
mutlak olarak çeşitli problemler ile karşılaşabilmektedir. Bunun yanı sıra bir problemin kişiyi 
ruhsal bakımından olumsuz olarak etkilemesinin temel nedeni problem çözme becerisinin 
yetersizliğidir. Elias ve Clabby (1992) tarafından problem çözme becerisi kişinin sağlıklı olarak 
gelişimini tamamlayabilmesi için gereken en önemli özellik olduğu ifade edilmektedir. Bazı 
kişilerin problem karşısında çözüm arama ve çözüm yollarını uygulama yerine problemin 
kendiliğinden çözümlenmesini beklediği vurgulanmaktadır (Korkut, 2002). Problemlerin 
kendiliğinden çözümlenmesinin beklenmesi ise etkisiz problem çözüm yollarının denemesi gibi 
yeterli olmayan problem çözme becerisinin olduğunu gösterir bir bulgudur denilebilir. Problem 
çözme becerisinin genel olarak herkeste eşit düzeyde olmadığı belirtilebilir. Düşük düzeyde 
problem çözme becerisi bulunan kişilerin kişilerarası ve kişisel anlamda pek çok zorlukla karşı 
karşıya kalacağı düşünülebilir. Aynı zamanda her bireyde problem çözme stratejisi de farklıdır. 
Bireylerin olumlu bir stratejiye sahip olmaları halinde yaşamlarını daha sağlıklı devam 
ettirebilmeleri, olumsuz bir stratejiye sahip olanların ise yaşamlarında zorluklarla 
karşılaşabilecekleri belirtilebilir. Bu nedenle olumlu stratejilerin ve problem çözme becerilerinin 
bireylere kazandırılması önem arz etmektedir (Karabulut ve Ömeroğlu, 2019). 

Alanyazın taramasında iş tatmini ve problem çözme konularında birçok çalışmanın olduğu 
gözlemlenmiş fakat yiyecek- içecek işletmelerinde servis ve mutfak çalışanlarının problem çözme 
becerilerinde iş tatmininin rolünün ise birlikte çalışıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan 
alanyazın taramasında, iş tatmini ve problem çözme ile ilgili farklı sektörlerde yapılan bazı 
çalışmalara aşağıda yer verilmiştir.  

İş tatminine ilişkin çalışmalara bakıldığında, Lam ve arkadaşları (2001) tarafından Hong 
Kong’daki Çin restoranlarında çalışan yöneticiler arasında iş tatmininin belirlenmesi ve bunun 
çalışan devir devir hızına etkisinin araştırıldığı bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmaya katılan 171 
yöneticinin iş tatmininin dört boyutta olduğu ve çalışan devir hızı ile arasında negatif yönlü 
ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Sy ve arkadaşları (2006) tarafından çalışanlar ve yöneticilerde duygusal zekânın iş tatmini ile iş 
performansına etkisinin araştırıldığı bir çalışma yürütülmüştür. Çalışma Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) içinde faaliyette bulunan yiyecek-içecek işletmeleri çalışanları ile 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya yiyecek- içecek işletmelerinin 187 çalışanı katılmıştır. Çalışmanın 
sonucunda çalışanlarda ve yöneticilerde duygusal zekânın iş tatmini ve iş performansı ciddi 
oranda pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 

Şahin (2007) tarafından Ege bölgesinde faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki 
çalışan güçlendirmenin örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkilerinin araştırıldığı bir 
çalışma yürütülmüştür. Çalışmada 404 anket formu değerlendirilmiş, çalışan güçlendirmenin, 
örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerinde olumlu yönde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gazzoli ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada örgütlerin personel güçlendirme ile 
çalışanların iş tatmini durumlarının, müşteri hizmet kalitesi algısına etkisi ölçülmüştür. 
Çalışmaya restoran işletmelerindeki 474 çalışan ve 1259 müşteri katılmış, personel güçlendirme 
ile çalışanların iş tatmini durumlarının, müşteri hizmet kalitesi algısına ciddi oranda etki yaptığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tarlan ve Tütüncü (2001) tarafından İzmir’de faaliyette bulunan ve başarım değerlemesi 
uygulayan 2 beş yıldızlı otel çalışanlarının iş tatminini belirlemek amacıyla bir çalışma 
yürütmüşlerdir. Çalışma sonucunda, işin kendisi, ücret, amirler, terfi olanakları ve iş 
arkadaşlarının iş tatminine etki eden faktörler olduğu tespit edilmiştir. 

Emir ve Baytok (2004) tarafından yapılan çalışmada ise otel işletmelerinde çalışanların iş tatmini 
ölçülmüştür. Çalışma kapsamında Afyon’da faaliyet gösteren üç turistik otel çalışanlarına anket 
uygulamışlardır. Çalışmanın sonucunda başta ücret olmak üzere, fiziki olanaklar, gelişim ve 
yükselme olanakları, yönetim biçimi, çalışma ve sosyal olanaklar, iş arkadaşları kriterlerinde 
yapılacak olumlu gelişmenin çalışanların iş tatminin artmasına neden olduğu belirlenmiştir. 

Urhan (2014) tarafından milli savunma alanında yapılan benzer bir çalışmada çalışanların iş 
tatminleri ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma Millî Savunma 
Bakanlığının Aydın Asker Alma Bölge Başkanlığı ve bağlı olan 16 askerlik Şubesi 
Başkanlıklarında toplam 150 çalışanı kapsamaktadır. Katılımcıların bazı nedenlere bağlı olarak iş 
tatminlerinin düşük seviyede olduğu görülmüştür. 

Problem çözme becerilerine ilişkin yapılan çalışmalar bakıldığında, Dündar (2009) tarafından 
yürütülen çalışmada üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri doğrultusunda problem çözme 
becerileri incelenmiştir. Çalışmada katılımcıların sınıf, cinsiyet, kişilik uyum özelliklerine göre 
problem çözme becerilerinde farklılık olup olmadığı araştırılmış ve elde edilen sonuçlara göre 
katılımcıların kişilik uyumları ve problem çözme becerilerinin arasında pozitif yönde ilişki 
bulunduğu belirlenmiştir. 

Zeytun (2010) tarafından yapılan çalışmada okul öncesi öğretmen adaylarının problem çözme 
düzeyleri ve yaratıcılık düzeyleri incelenmiş, çalışmanın sonucunda katılımcıların problem 
çözme becerilerinde baba mesleği, anne mesleği, anne-baba eğitim düzeyi, sosyo-ekonomik 
durumlarına bağlı olarak farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca katılımcıların yaratıcılık 
düzeyleri ve problem çözme becerileri arasında pozitif yönlü orta derece bir ilişkinin bulunduğu 
belirlenmiştir. 

Ceylan ve arkadaşları (2012) tarafından yürütülen araştırmada ise okul öncesi öğretmenlerinin 
problem çözme becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda katılımcıların 
problem çözme düzeylerinde yaş değişkeninin etkili olduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere 
göre 30-39 yaş aralığındaki katılımcıların diğer yaş grubunda olanlara göre problem çözme 
düzeylerinin daha iyi olduğu görülmüştür. 

İş tatmini ve Problem çözme becerilerinin bir arada ele alındığı çalışmalara bakıldığında ise, 
Ankara ve İstanbul’da bulunan sekiz özel sağlık kuruluşunda görevli 247 hemşire ile 
gerçekleştirilen araştırma sonucunda, problem çözme becerilerinin oluşmasında örgütsel adalet 
algısının ve iş tatmin duygusunun önemli rolleri olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan 
özellikle örgütsel etkileşim adaletinin kişilerin problem çözme becerilerine hem doğrudan hem 
de çalışanların iş tatmin duygusunu artırarak dolaylı olarak katkılar sağladığı ortaya çıkarılmıştır 
(Çetin vd. 2011). 

Koçak ve Eves (2010) tarafından Çorum ili merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
ilk ve ortaöğretim kurumlarında çalışan 605 okul müdür ve müdür yardımcısı ile yürütülen 
çalışma sonucunda yapılan korelasyon testi sonucuna göre okul yöneticilerinin problem çözme 
becerileri ile iş doyum düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. 

Nalbant (2013), tarafından Türkiye'nin en büyük, küçük ve orta boy sanayi üretim alanında yer 
alan Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (Üye KOBİ Sayısı 97 olan) ile Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri Kümelenmesi (Üye KOBİ Sayısı 45 olan) işletmelerinde görev alan 
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yöneticilerle yürütülen çalışma sonucunda, yöneticilerin problem çözme becerilerinde iş 
doyumunun ve algılanan örgütsel desteğin önemli rolleri olduğunu tespit etmiştir.  

Akın (2019) turizm işletmeleri çalışan ve yöneticilerinin duygusal zekâ düzeylerini tespit etmek, 
problem çözme yeteneklerini saptamak, işletmenin örgütsel etik iklimine sahip olup olmadığını 
belirlemek ve çalışanların işgören performanslarını ölçerek bu dört değişken arasındaki ilişkiyi 
ortaya koymak amaçlı bir araştırma yapmıştır. Araştırma sonucunda Akın (2019), turizm 
işletmeleri çalışanlarının duygusal zekâ düzeyleri, problem çözme yetenekleri, örgütsel etik 
iklimi ile işgören performansları arasında pozitif yönlü ilişkiler ve anlamlı etkiler tespit etmiştir. 

İlgili alanyazın kapsamında bu çalışmada, yiyecek ve içecek endüstrisinde servis ve mutfak 
çalışanlarının problem çözme ve iş doyumu düzeylerinin beklendiği gibi olması durumunda 
müşteri memnuniyetine olumlu etki yapabileceği düşünülerek çalışanların (Garson, Restoran 
şefi, Restoran / Yiyecek-içecek müdürü, Aşçı, Mutfak Sorumlusu / Aşçıbaşı) problem çözme 
becerilerinde iş tatmininin rolü ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Yukarıda yer verilen çalışmalardan hareketle bu çalışmada öncelikli olarak katılımcıların iş 
tatmini ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi test etmek adına H1 hipotezi geliştirilmiş, 
ilgili hipotez aşağıda yer almaktadır. 

H1: “İş tatmini ile bireylerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki vardır.”  

Problem çözme davranışları çalışanların kendi aralarındaki iletişimin yoğunluğundan dolayı 
ortaya çıkan çalışma isteği, aralarındaki ilişkilerinden dolayı oluşan huzur ile ulaştıkları 
tatminden de etkilenmektedir. Örgüt içerisinde öğrenme ile tecrübe artmakta ve iş tatmini 
sağlanmakta, bunun sonucunda problem çözmeye ilişkin çabalar ve problem çözme becerisi artış 
gösterebilmektedir (Tjosvold vd., 2004: 1224). Çalışma ortamında iş yükünün artması, sosyal 
desteğin azalması, duygusal yorgunluk, çalışanların sıklıkla kontrol edilmesi nedeniyle gelişen 
stres, tatminsizlik sonucunda ise problemlerle mücadele etme zorlaşabilmekte, problemle baş 
etme çabaları azalabilmektedir (Lim vd., 2010:208).  

Alanyazında yer alan çalışmalar ışığında iş tatminin problem çözme becerileri üzerindeki rolünü 
test etmeye yönelik olarak da H2 hipotezi geliştirilmiştir: 

H2: “İş tatmininin çalışanların problem çözme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” 

 

YÖNTEM 

Çalışmada veri toplamada nicel araştırma yöntemlerinden birisi olan anket tekniği kullanılmıştır. 
Anket uygulaması katılımcılarla Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Hatay ilindeki yiyecek- içecek işletmelerinin 
servis ve mutfak çalışanları oluşturmaktadır. Zaman ve maliyet kısıtlaması nedeniyle araştırma 
örneklemi olarak kolayda örnekleme seçilmiş, bu kapsamda Hatay ilindeki yiyecek- içecek 
işletmelerinde çalışan ve ulaşılan 303 servis ve mutfak çalışanı araştırmanın örneklem grubu 
oluşturulmuştur. Araştırmada kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik kurul izin 
belgesi İskenderun Teknik Üniversitesi Etik Kurulu’nun 24.12.2020 tarihli ve 12 sayılı 
toplantısının 2187 sayılı kararı ile alınmıştır. 

Verilerin normal dağılıma uygunluğu için; çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±2 değerini 
aşmaması gerekmektedir (Kunan, 1998:313). Çalışmada elde edilen veriler bu kapsamda normal 
dağılım göstermektedir. Çalışmada kullanılacak anket formu “Demografik Bilgi Formu”, 
“Minnesota İş Tatmini Ölçeği” ve “Problem Çözme Ölçeği” olmak üzere üç kısımdan 
oluşmaktadır. Veri toplama araçları aşağıda detaylı olarak açıklanmaktadır. 
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Demografik Bilgi Formu: Araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgi formunda 
katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek unvanı, aylık gelir gibi bilgilerini içeren 10 
soru yer almaktadır. Araştırmada kullanılan yaş aralıkları Levinson (1986) tarafından yapılan 
sınıflandırma dikkate alınmış olup, araştırmaya 50 yaş ve üzeri katılan çalışan olmadığı için ilgili 
yaş aralıkları: (18 – 27) ilk yetişkinliğe geçiş, (28 – 39) 30 yaş geçişi ve ilk yetişkinliğin yaşam 
yapısını sonuçlandırma ve (40 – 49) orta yaş ve üzeri şeklinde çalışmaya uyarlanmıştır. Gelir 
durumuna yönelik sorularda en alt rakam olarak 2020 yılı için belirlenmiş olan 2324,70 TL asgari 
ücret (www.resmigazete.gov.tr) baz alınarak, ilgili gelir aralıkları 2000 TL ve katları olarak tespit 
edilmiştir. Ayrıca demografik bilgi formunda katılımcıların yöneticilerinin, işyeri sahibinin, 
ailesinin, arkadaşlarının desteğini alıp almadığı, işini severek yapıp yapmadığına ilişkin olarak 5 
soru daha bulunmaktadır. 

Minnesota İş Tatmini Ölçeği: Ölçek Weiss, Dawis, England ve Lofquist (1967) tarafından 
geliştirilmiş olup, Türkçeye uyarlaması Aslı Baycan (1982) tarafından yapılmıştır. Ölçek, içsel ve 
dışsal tatmin faktörlerini ortaya çıkaran özelliklerde 20 sorudan meydana gelmektedir. İş tatmini 
ölçeği işten duyulan memnuniyeti ölçmede etkili olmaktadır. Yapılan veri analizinde ölçeğin 
güvenirliğin 0,83 ve geçerliliğin 0,80 olduğu belirlenmiştir (Baycan, 1982). 

Problem Çözme Ölçeği: Problem çözme ölçeği olarak, Heppner ve arkadaşları tarafından 
geliştirilen (1982) ve Doç. Dr. Füsun Akkoyun ve Arş. Gör. Nedret Öztan tarafından Türkçeye 
çevrilerek, Prof. Dr. Yıldız Kuzgun tarafından da anlaşılırlık, akıcılık ve Türkçeye uygunluğu 
gözden geçirilen olan Problem Çözme Envanteri kullanılmıştır (Taylan, 1990:41, 63-65). Bu 
problem çözme ölçeğinde yer alan: 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 29, 30, 32 ve 34. maddeler 
ters maddelerdir. Bunlara verilen cevapların yüksek olması bireyin problem çözme yeteneğinin 
düşük olduğunu göstermektedir. Araştırma kapsamında bu ifadelere verilen cevaplar bilgisayar 
programında ters kodlanarak 35 maddenin de pozitif maddeler olması sağlanmış, sonrasında 
ilgili analizler yapılmıştır. 

Bu çalışmada daha önce birçok çalışmada geçerliliği ve güvenirliği sağlanan Minnesota (Baycan, 
1982; Keser ve Bilir, 2019; Başol ve Çömlekçi, 2020) ve Problem çözme ölçeği (Heppner ve 
Peterson, 1982; Taylan, 1990; Şahin, Şahin ve Heppner 1993) kullanılmıştır. Araştırmada 
çalışmanın amacı doğrultusunda ölçeklerin alt faktörlerine yönelik hipotez geliştirilmemiş olup 
hem iş tatmini hem de problem çözme beceri ölçeği genel olarak tek bir boyut şeklinde ele 
alınmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda ölçekte yer alan ifadelere çalışanların vermiş olduğu 
cevapların ortalaması baz alınarak, yiyecek-içecek işletmesi çalışanlarının iş tatmin algısı ve 
problem çözme beceri düzeyi tespit edilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen veriler araştırmanın 
amacı doğrultusunda istatistik programlar kullanılarak analiz edilmiştir. Yanıtların frekans 
dağılımları ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Anket sorularına verilen yanıtların frekansları 
yorumlamalarda dikkate alınmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Korelasyon testi, 
etki derecesi ise regresyon analizi yapılarak ortaya konulmuştur. 

 

BULGULAR 

Bu başlık altında veri toplama araçları ile elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Katılımcıların 
anket formunda demografik sorulara verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgular Tablo 1 ve Tablo 
2’de görülmektedir. 

Demografik Bulgular 

Tablo 1’de anketi yanıtlayan 303 katılımcının 220’sinin (yüzde 72,6) erkek, 83’ünün (yüzde 27,4) 
ise kadın olduğu, araştırma kapsamında ulaşılan yiyecek-içecek işletmeleri çalışanlarının ağırlıklı 
olarak erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Tablo 1’de yer alan yaş dağılımına bakıldığında, 
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katılımcıların 90’ı (yüzde 29,7) 18-27 yaş aralığında, 135’i (yüzde 44,6) 28-39 yaş aralığında, 78’i 
(yüzde 25,7) 40 ve üzeri yaş aralığındadır. Ankette bu soruyu 303 katılımcılının yanıtladığı ve 
buna göre katılımcıların çoğunluğunun 28-39 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların 
medeni durumuna bakıldığında, katılımcıların 147’si (yüzde 48,7) bekâr, 156’sının (yüzde 51,49) 
ise evli olduğu görülmektedir. Bulgulara göre katılımcıların evli- bekâr ayrımında göze çarpan 
bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

 

Tablo 1. Demografik Bilgilere İlişkin Bulgular 

Demografik bilgiler Seçenekler  (f) (%) 
Cinsiyetiniz Erkek  220 72,6 
 Kadın  83 27,4 
 18-27 90 29,7 
Yaşınız 28-39 135 44,6 
 40 ve üzeri 78 25,7 
Medeni durum Bekâr  147 48,5 
 Evli  156 51,5 
 İlköğretim  83 27,4 
Eğitim durumu Lise  126 41,6 
 Üniversite  94 31,0 
Turizm alanında örgün bir eğitime  Evet  106 35,0 
Sahiplik Hayır  197 65,0 
 Garson  120 39,6 
 Restoran şefi 34 11,2 
Mesleğiniz/Unvanınız Yiyecek-içecek müdürü  42 13,9 
 Aşçı  63 20,08 
 Mutfak Sorumlusu / Aşçıbaşı 44 14,5 
 1 yıldan az 35 11,6 
İş/Meslekteki çalışma süresi 1-2 yıl arası 68 22,4 
 3-4 yıl arası 73 24,1 
 5 yıl üzeri 127 41,9 
 1 yıldan az 52 17,2 
Pozisyonda  1-2 yıl arası 104 34,3 
Çalışma süresi 3-4 yıl arası 67 22,1 
 5 yıl üzeri 80 26,4 
 Tek şubeli      256 84,5 
Çalıştığınız kurum Ulusal ve uluslararası çapta şube 47 15,5 
 2324 altı 67 22,1 
Aylık hane geliri 2324-4324 171 56,4 
 4325 ve üzeri 65 21,5 

 

Tablo 1’de yer alan “eğitim düzeyiniz nedir” sorusuna 303 katılımcının yanıt verdiği 
görülmektedir. Katılımcılardan 83’ünün (yüzde 27,4) ilköğretim, 126’sının (yüzde 41,6) lise, 
94’ünün ise (yüzde 31) üniversite düzeyinde mezuniyete sahip olduğu görülmektedir.  
Bulgulardan katılımcıların ağırlıklı olarak lise eğitim düzeyine sahip olduğu, bunun yanı sıra 
ilköğretim ve üniversite düzeyinde eğitim görenlerin dağılım olarak da yakın düzeyde oldukları 
belirtilebilir. Tablo 1’de “Turizm alanında örgün bir eğitime sahip olma durumu” sorusuna 
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katılımcıların 106’sı (yüzde 35) evet, 197’sinin ise (yüzde 65) hayır yanıtı verdikleri 
görülmektedir. Bulgulardan yiyecek-içecek işletmelerindeki çalışanların ağırlıklı olarak turizm 
alanında örgün bir eğitime sahip olmadığı söylenebilir. 

Tablo 1’de “Mesleğiniz/unvanınız” sorusuna katılımcıların 120’si (yüzde 39,6) garson, 34’ünün 
(yüzde 11,2) restoran şefi, 42’sinin (yüzde 13,86) restoran/yiyecek-içecek müdürü, 63’ünün 
(yüzde 20,8) aşçı, 44’ünün ise (yüzde 14,5) mutfak sorumlusu/aşçıbaşı yanıtı verdikleri 
görülmektedir. Bulgulardan katılımcıların ağırlıklı olarak garsonlardan oluştuğu, bunu aşçı, 
aşçıbaşı, restoran/yiyecek- içecek müdürü ve restoran şefinin takip ettiği görülmektedir. 

Tablo 1’de “İş/meslekte çalışma süreniz nedir” sorusuna katılımcıların ağırlıklı olarak 5 yıldan 
fazla çalışma süresi olan (%41,9) katılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Yiyecek-içecek 
işletmelerinde çalışanların Hatay ili açısından bakıldığında mesleklerinde uzun süreli ve 
deneyimli oldukları söylenebilir. Tablo 1’de “Şu anda işyerindeki pozisyonunuzdaki çalışma 
süreniz nedir” sorusuna ise katılımcıların 104’ü (yüzde 34,3) 1-2 yıl arası, 67’si (yüzde 22,1) 3-4 
yıl arası, 80’inin (yüzde 26,4) ise 5 yıl üzerinde çalıştığı yanıtını verdikleri görülmektedir. 
Bulgulardan katılımcıların mevcut işyerlerinde sahip oldukları iş pozisyonunda ağırlıklı olarak 
1-2 yıl arasında (%34,3) çalıştıkları belirtilebilir. 

Katılımcıların Tablo 1’de “Çalıştığınız kurum” sorusuna 256’sı (yüzde 84,5) tek şubeli olup başka 
şubesi yoktur, 47’si (yüzde 15,5) ulusal ve uluslararası çapta şubeleri olan yiyecek-içecek 
işletmesinde çalıştıkları yanıtını vermiştir. Bulgulardan katılımcıların çalıştıkların kurumun 
ağırlıklı olarak tek şubeli yerel işletmeler olduğu söylenebilir. 

Tablo 1’de “aylık hane gelir düzeyiniz nedir” sorusuna katılımcıların 67’sinin (Yüzde 22,1) 2324 
altında gelir düzeyine, 171’inin (yüzde 56,4) 2324-4324 arasında gelir düzeyine, 65’inin (yüzde 
21,5) ise 4325 ve üzerinde gelir düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Bulgulardan 
katılımcıların ağırlıklı olarak 2324-4324 gelir aralığına sahip oldukları görülmüştür. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Aldıkları Sosyal Destek Oranına İlişkin Bulgular 

Demografik bilgiler Seçenekler  (f) (%) 

 Evet  244 80,5 
Yaptığım işi severek yapıyorum. Kısmen  48 15,8 
 Hayır  11 3,6 
 Evet  236 77,9 
İşyerimde üst yönetimin her zaman desteğini hissederim. Kısmen  58 19,1 
 Hayır  9 3,0 
 Evet  230 75,9 
Ailem yaptığım işle ilgili beni her zaman destekler. Kısmen  61 20,1 
 Hayır  12 4,0 
 Evet  232 75,6 
İşyeri sahip/sahiplerinin her zaman desteğini hissederim. Kısmen  57 18,8 
 Hayır  14 4,6 
 Evet  222 73,3 
İşyerimdeki arkadaşlarımın her zaman desteğini hissederim Kısmen  75 24,8 
 Hayır  6 2,0 

 

Tablo 2’ye bakıldığında çalışanların %80,5’inin (244) işlerini severek yaptıkları, çalışanların 
ağırlıklı olarak çevrelerinden yüksek oranda destek aldıkları, sırasıyla: Üst yönetimin desteğinin 
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%77,9 (236); Aile desteğinin %75,9 (230); İşyeri sahibi desteğinin %75,6 (232); İşyerindeki arkadaş 
desteğinin ise %73,3 (222) oranında olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3’te İş tatmini ile Problem çözme ölçeğine ilişkin yapılmış olan güvenirlik analizi 
sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

Tablo 3. İş tatmini ve Problem Çözme Ölçeğine Ait Güvenirlilik Sonuçları 

Ölçekler Madde Cronbach’s Correlation 
Between Forms 

İş Tatmini 20 0,954 0,859 
Problem Çözme 35 0,812 0,646 

 

İş tatmini ölçeği ile Problem çözme ölçeğinin güvenirliği iki farklı yolla hesaplanmıştır: Birinci 
olarak ölçeklerin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış, ikincisinde ise test yarılama 
yöntemiyle ölçeklerin güvenirliği hesaplanmıştır. 

İş tatmini ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmış, a=.954 bulunmuştur. İş 
tatmini ölçeğinin test yarılama yöntemiyle ölçeğin güvenirliği hesaplanmış, testin Spearman 
Brown iki yarı test korelasyonu ise. 859 olarak bulunmuştur. Bu sonuç iş tatmini ölçeğinin 0,80 ≤ 
α < 1,00 oldukça yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Problem çözme 
ölçeğinin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise, a=.812 bulunmuştur. Problem çözme ölçeğinin 
de test yarılama yöntemiyle güvenirliği hesaplanmış, testin Spearman Brown iki yarı test 
korelasyonu .646 olarak bulunmuştur. Bu sonuç problem çözme ölçeğinin 0,60 ≤ α oldukça 
güvenilir bir test olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2008: 405).   

 

Tablo 4. İş tatmini ve Problem Çözme Becerisi Arasındaki Korelasyon 

  Problem Çözme 
1.Minnesota İş Tatmini Pearson Korelasyon ,405** 
 Anlamlılık Düzeyi 

(p) 
,000 

 N 303 

** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlıdır 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, iş tatmini ile problem çözme becerileri arasında pozitif (,405) ve 
istatiksel olarak anlamlı (p=0,00 < 0,05) bir ilişki vardır.  Bulgulara göre katılımcıların iş tatmini 
ile problem çözme becerilerinin arasında pozitif, anlamlı ve orta düzeyde bir korelasyon olduğu 
belirlenmiştir (r =,405, p<0,01).  

İş tatmininin yiyecek-içecek işletmesi çalışanlarının problem çözme becerilerini ne şekilde ve ne 
derecede etkilediğini belirmek için regresyon analizi yapılmış, regresyon analizi sonuçlarına 
Tablo 5’te yer verilmiştir. 
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Tablo 5. Katılımcıların İş Tatmin Düzeylerinin Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi (Basit 
Doğrusal Regresyon) 

Bağımsız 
Değişken 

Standardize 
Katsayılar 

Edilmemiş Standardize 
Katsayılar 

T 
Değeri 

Anlamlılık 
Düzeyi (p) 

 Beta Değeri Standart 
Hata 

Beta Değeri   

Sabit 2.579 0,120  21,420 p<0,000 
İş Tatmini 0,231 0,30 0,405 7,671 p<0,000 
Bağımlı 
Değişken: 

Problem 
Çözme 

    

R=0,405; R2=0,164; F=58,893; p<0,000 
 

Belirlilik katsayısına bakıldığında (R²) problem çözme becerilerine ilişkin toplam varyansın 
%16’sını açıkladığını ve modelin anlamlı olduğunu (F=58,893; p<0,00) söylemek mümkündür. 
Regresyon katsayısına (B değeri) bakıldığında ise iş tatminindeki bir birimlik artışın çalışanın 
problem çözme becerilerinde %23’lük bir artışa yol açtığı görülmektedir. Elde edilen veriler 
ışığında iş tatmininin yiyecek-içecek işletmesi çalışanlarının problem çözme becerisini arttıracağı 
söylenebilir.   

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER  

Bu çalışma kapsamında yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların iş tatmini ve problem çözme 
düzeylerinin belirlenmesine yönelik Hatay’da bir araştırma yürütülmüştür. Algılanan sosyal 
destek oranının çalışanların iş tatminini ve iş performanslarını etkileyebileceği göz önüne 
alındığında, Hatay ilinde yer alan yiyecek- içecek işletmesinde çalışanların çevresinden (Üst 
Yönetim, Aile, İşletme Sahip/Sahipleri, İş Arkadaşları) yüksek düzeyde (> %73) sosyal destek 
aldıkları ve araştırma kapsamındaki çalışanların yüksek düzeyde iş tatmini ve problem çözme 
becerisine sahip oldukları tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon testi neticesinde çalışanların iş 
tatmin düzeyi ile problem çözme becerisi arasında doğru bir orantının olduğu görülmüştür. 
Diğer bir anlatımla çalışanların iş tatminleri arttıkça problem çözme becerilerinin artacağı veya 
iş tatminleri düştükçe problem çözme becerilerinin azalacağı söylenebilir. Bulgular çalışmanın 
H1: “İş tatmini ile bireylerin problem çözme becerileri arasında anlamlı bir ilişki vardır.” 
hipotezinin kabul edildiğini göstermektedir. İş tatmini ile Problem çözme becerileri arasındaki 
ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucu alanyazın ile de desteklenmektedir (Tjosvold 
vd., 2004; Ayres ve Malouff, 2007; Koçak ve Eves, 2010; Nalbant, 2013).  

 

Diğer yandan yapılan regresyon analizi sonucunda, iş tatminindeki bir birimlik artışın 
çalışanların problem çözme becerilerinde %23’lük bir artışa yol açtığı tespit edilmiştir. Elde edilen 
veriler ışığında iş tatmininin yiyecek-içecek işletmesi çalışanlarının problem çözme becerisini 
arttırdığı söylenebilir.  Bulgular çalışmanın H2: “İş tatmininin çalışanların problem çözme 
becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” Hipotezinin desteklendiğini göstermiştir. (p<0,000). 
Bu sonuç çalışanların işlerine yönelik tatminlerinin yüksek olmasının, karşılaştıkları problemler 
karşısında kendilerine olan güvenlerini artırabileceğini, çözüme yönelik olumlu tutumlar 
sergileyebileceklerini ve problem çözümü için daha fazla çaba gösterebileceklerini 
göstermektedir.  
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Alanyazın incelendiğinde, yiyecek-içecek işletmelerinde çalışanların iş tatminine yönelik 
çalışmaların geniş düzeyde olduğu görülürken; problem çözme becerilerine yönelik çalışma 
sayısının ise daha sınırlı olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmaların genelde iş tatminini etkileyen 
nedenler, iş stresinin iş tatmine etkisi, liderlik ve iş tatmini ilişkisi, iş tatmin ile iş performansı, 
problem çözme yetenekleri ile iş performansı, üzerine gerçekleştirilmiştir (Locke, 1970; Akıncı, 
2002; Aydemir, 2013; Pekerşen, 2015; Cinnioğlu, 2018; Akın, 2019;). Akın (2019), tarafından 
yapılan çalışma sonucunda turizm işletmeleri çalışanlarının problem çözme yetenekleri ile 
işgören performansları arasında pozitif yönlü bir ilişki ve anlamlı etki bulunmuş olup, bu 
çalışmanın sonucu ile kıyaslandığında problem çözme becerisinin yüksek oluşunun iş 
performansı açısından önemli olduğu görülmüştür. Bu kapsamda bu çalışma ile iş tatminin 
çalışanların problem çözme becerilerini etkilediği ortaya konulmuş, elde edilen bu sonucun iş 
performansı açısından da fayda sağlayacağı söylenebilir. Bu kapsamda çalışanların iş tatminin 
sağlanmasının hem problem çözme becerisi hem de sonuç olarak iş performansını 
etkileyebileceği sonucu sektör tarafından dikkate alınmalı ve bu yönde gerekli önlem ve 
iyileştirmeler yapılmalıdır. 

Araştırma sadece Hatay ilinde ulaşılabilen ve izin alınabilen yiyecek-içecek işletmelerinde 
çalışmaya katılmayı kabul eden çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın belirli bir 
zaman aralığında gerçekleştirilmesi göz önüne alındığında, elde edilen sonuçların yapıldığı 
zaman aralığında geçerli olacağı belirtilebilir. Diğer yandan çalışma kapsamında iş tatmini ve 
problem çözme beceri ölçeklerine ait sonuçlar araştırmanın amacı kapsamında tek birer boyut 
olarak (genel ortalamaları alınarak) ele alınmış ve analiz edilmiştir.  Bu istisna durumlar 
araştırmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Özellikle pandemi döneminde olunduğu göz önüne 
alındığında, bir başka zamanda yapılacak araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşılması muhtemel 
olabilecektir. Bu bakımdan örneklemin genişletilerek benzer yeni çalışmaların yapılmasının 
faydalı olabileceği düşünülmektedir.  

Yiyecek-içecek işletmeleri emek yoğun ve hizmet ağırlıklı işletmeler olup bu işletmelerde müşteri 
memnuniyetinin sürdürülebilirliği ile çalışan/iş performansının yüksek olması oldukça 
önemlidir. Müşteri memnuniyeti ve devamlılığının sürdürülebilmesi açısından servis 
çalışanlarının ortaya koyacağı performansla birlikte, olası problem durumlarında problemin 
çözümüne yönelik yaklaşımları ve ortaya koyacakları çözüm önerileri müşteri memnuniyeti ile 
işletmenin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemlidir. Bu noktada yiyecek-içecek 
işletmelerinin çalışanlarını desteklemesi ve çalışanlarının iş tatminini artırmaya ve bunun 
sürdürülebilir olmasına yönelik önlem ve iyileştirmeleri dikkatle izlemesi ve gerekli çalışmaları 
yapması önem arz etmektedir. Zira iş tatmini ve problem çözme becerilerinin yiyecek-içecek 
işletmelerinde özellikle hizmet kalitesini arttırmada ve müşteri memnuniyetini sağlamada 
önemli etkenler olabileceği unutulmamalıdır. 
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Abstract 

In the field of education, the changes experienced by the child during the process of settling in 
from one educational environment to another are referred to as "transition". In this application, 
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GİRİŞ 

Doğum öncesi ve doğum sonrası 0-6 yaş arası dönem, insan hayatının temelini oluşturan dönem 
olmasının yanında öğrenmenin de önemli bir bölümünün gerçekleştiği dönemdir. Erken 
dönemde gerekli ortam ve fırsatlar sağlanarak gelişimin tüm alanları desteklenemezse yaşamın 
diğer dönemlerinde eksikliklerin giderilmesi oldukça güç, hatta olanaksız olabilir. Bu dönemde 
çocuğa sağlanacak yaşantıların türü ve kalitesi, çevresindeki fırsatların zenginliğine bağlıdır 
(Bozarslan ve Batu, 2014; Oktay, 1983). Bu açıdan okul öncesi öğretmenleri çocukların 
gelişiminde, öğrenmesinde ve geleceğe hazırlamada sorumlulukları olan bireyler olarak 
görülmektedir (Bağçeli Kahraman vd., 2018). Çünkü bu dönemde çocukların aile dışındaki sosyal 
çevre ile olan iletişiminde, akran ilişkilerinde en büyük rol model ve rehber okul öncesi dönem 
öğretmenleridir (Gülay-Ogelman, 2018). Dolayısıyla çocuktaki potansiyeli geliştirilebilmek 
ancak erken yıllarda sağlanan imkânlarla mümkündür (Şahin, 2005; Zayimoğlu vd., 2015). Okul 
öncesi dönem, özellikle normal yaşam standartlarının sağlanamadığı ve akranlarına göre eşit 
şartlarda eğitim hayatına başlayamayan çocuklar için daha değerli olmaktadır. Çeşitli 
nedenlerden dolayı (cinsiyet eşitsizliği, düşük sosyo-ekonomik yapı, ihmal ve istismar, tek 
ebeveynli aile yapısı, suça sürüklene ve sokakta yaşamak zorunda kalan çocuklar, savaş, göç 
duygusal ve davranışsal sorunların varlığı, süreğen hastalıklar ve özel eğitim) biyolojik ve 
çevresel risk grubunda yer alan çocuklar olarak gruplandırılan bu çocukların zor şartlarda 
yaşadıkları, akademik başarılarının düşük olduğu ve sosyal yaşamda da pek çok sorun 
yaşadıkları belirtilmektedir (Nalbant ve Babaoğlan, 2016; Measham, vd., 2014; Dilli, 2013; Polat 
Unutkan, 2003; Edwards, 1989; Koçak ve Tepeli, 2006; Oktay, 1983). Bu çocukların düzenli okul 
öncesi eğitim alması ve bir sonraki kademeye başarılı geçişlerinin sağlanması ilerleyen 
kademelerde gelişim alanlarında başarılı olmasının çok önemli bir yordayıcısı sayılabilir.  

Geçiş, erken müdahale programlarından okul öncesine, anasınıfına, ilkokula, ortaokula, liseye, 
yükseköğretime, okuldan iş yaşamına ve toplumsal yaşama geçişi kapsayan uzun bir süreci 
kapsamaktadır (Aktaş vd., 2020; Wolery, 1989). Etkinlikler arası, kademeler arası, yetişkinliğe ve 
iş hayatına geçiş olarak uygulamalar yer almaktadır. Alanyazın taraması sonucunda yapılan 
çalışmalar incelendiğinde; geçiş sürecinin ebeveynler tarafından değerlendirildiği (Altın, 2014; 
Coşgun-Başar, 2010; Kargın vd., 2001; Çifci-Tekinarslan ve Bircan, 2009), öğretmen görüşüne göre 
geçiş sürecin değerlendirildiği (Gürsel, Ergenekon ve Batu, 2007), özel gereksinimli öğrencilerin 
ilköğretime geçişte yaşantılarının ve güçlüklerinin belirlendiği (Altın, 2014; Yıldırım-
Hacıibrahimoğlu, 2013), etkinliğe dayalı müdahale programının 3-6 yaş gelişimsel geriliği olan 
çocukların geçişlerine etkisi (Bakkaloğlu, 2008), özel gereksinimli öğrenciler için yetişkinliğe 
geçiş becerileri (Cesur-Yakaboylu, 2016) ve ortaokuldan mezun olmaya hazırlanan özel 
gereksinimli öğrenciler için geçiş sürecinin değerlendirildiği (Patton ve Kim, 2016) çalışmalar 
olduğu görülmektedir. Ayrıca Cobb ve Alwell (2009), engelli gençlere yönelik yürütülen geçiş 
planlamasını/koordiasyonunu inceledikleri derleme çalışmalarında öğrenci odaklı planlama ve 
öğrenci geliştirme müdahalelerin etkililiği vurgulamaktadır.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Okul öncesi dönemde risk grubunda yer alan çocukların ilkokula başarılı geçişlerinin 
sağlanmasında ilkokula hazırbulunuşluk ve okula uyum önemli faktörlerdir. İlkokula 
hazırbulunuşluğu sağlamayı amaçlayan okul öncesi eğitim programının ana yürütücüsü 
durumundaki okul öncesi öğretmenlerinin risk grubundaki çocukların geçiş süreçlerini 
değerlendirmesi eğitimin kalitesi, alınacak tedbirler ve mevcut durumun ortaya koyulması 
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açısından önemli veriler sağlayabilir. Bu araştırmada risk grubunda yer alan çocuklar özelinde 
okul öncesinden ilkokula geçiş süreçlerinin okul öncesi öğretmenleri tarafından 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır. 

1. Okul öncesi eğitim öğretmenlerine göre bu dönemde risk grubunda yer alan çocukların geçiş 
sürecinde yaşadıkları problemler nelerdir? 
2. Okul öncesi eğitim öğretmenlerine göre bu dönemde risk grubunda yer alan çocukların geçiş 
sürecindeki ihtiyaçları nelerdir? 
3. Okul öncesi eğitim öğretmenlerine göre bu dönemde başarılı geçiş süreci için ne yapılmalıdır?  

 

Araştırmanın Modeli 

Okul öncesi öğretmenlerinin risk grubunda yer alan çocukların (biyolojik ve çevresel risk 
grubunda yer alan çocuklar) ilköğretime geçiş sürecinin değerlendirilmesine yönelik görüşlerini 
belirlenmesi amacıyla yürütülen bu araştırma nitel durum araştırması deseninde 
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve 
olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konmasına yönelik araştırma 
süreci olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır 
(Büyüköztürk, 2014). Çalışma grubunu araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 2020-2021 
eğitim ve öğretim yılı Osmaniye ilinde okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim anaokulunda 
görev yapan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın katılımcılarının tamamı resmi okul öncesi 
eğitim kurumlarda çalışan öğretmenlerdir. Araştırma katılımcıları belirlenirken amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden biri olan “maksimum çeşitlilik örnekleme” tekniği kullanılarak 
belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik yöntemi, incelenen olgu hakkında en fazla bilgi edinmeyi 
olanaklı kılacak etkenler belirlenerek incelenen olay veya olguyla ilişkili çok sayıda farklılığı 
kapsayan ana temaları keşfetmek ve tanımlamayı amaçlamaktadır (Baltacı, 2018). Çalışma 
gönüllü katılmak isteyen ve araştırmanın onam formunu dolduran öğretmenler ile 
yürütülmüştür. Araştırmaya 12 okul öncesinde hizmet veren öğretmen katılım göstermiştir. 
Tablo 1’de araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin demografik özelliklerine yer 
verilmektedir. 

Katılımcılar sosyo-ekonomik açıdan düşük seviyede olan aile çocukları, otizm spektrum 
bozukluğuna sahip çocuklar, hafif zihinsel yetersizliğe sahip çocuklar, bedensel yetersizliğe 
sahip çocuklar, dil konuşma yetersizliğine sahip çocuklar, öğrenme güçlüğüne sahip çocuklar, 
savaş mağduru Suriyeli aile çocukları, parçalanmış aile çocukları ve duygusal ve davranışsal 
bozukluğu olan çocuklarla çalışmıştır. 
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Tablo 1. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Demografik Özellikleri 
 

Demografik Bilgiler N 
 
Cinsiyet 

Kadın 10 
Erkek 2 

 
 
Yaş 

26-29 yaş 2 
30-33 yaş 2 
34-37 yaş 5 
38-42 yaş 2 
43 yaş ve üzeri 1 

 
Hizmet Süresi 

5 yıl ve daha az 1 
6-10 yıl arası 4 
11-15 yıl arası 6 
16 yıl ve üzeri 1 

Mezun olunan bölüm Okul öncesi 12 
Öğrenim durumu Lisans 12 
 
Çalışılan okul türü 

Okul öncesi eğitim kurumlarında 8 
Özel eğitim okul öncesi 
sınıfı/kurumlarında 

4 

 

Veri Toplama Araçları 

Okul öncesi öğretmenleri tarafından geçiş sürecinin belirlendiği bu araştırmada yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda kişisel bilgiler (cinsiyet, yaş, 
kamu hizmet süresi, mezun olunan bölüm/alan, öğrenim durumu, çalışılan okul ürü, çalışılan 
risk grubu) ve risk grubunda yer alan çocukların ilkokula geçiş sürecinin değerlendirilmesine 
yönelik sorular yer almıştır. Görüşme formunun oluşturulmasında belli aşamalar takip 
edilmiştir. İlk aşamada ilgili literatür taranarak taslak form oluşturulmuştur. Araştırmacılar 
tarafında yapılan alanyazın taraması sonucu konu kapsamında yer alabilecek sorulardan soru 
havuzu oluşturulmuştur. İkinci aşamada gerekli olduğu düşünülen sorular için hatırlatmalar ve 
açıklayıcı ifadeler geliştirilmiştir. Sonraki aşamada geçerliği sağlamak için uzman görüşüne 
başvurulmuştur. İki özel eğitim uzmanı ve bir okul öncesi eğitim uzmanı soruları 
değerlendirmiştir. Uzmanlardan soruların konuyu kapsama ve anlaşılırlığının incelemesi 
istenmiştir. Uzmanların her soru hakkında uygun ya da uygun değil şeklindeki görüşleri 
doğrultusunda uygulama formuna son hali verilmiştir. Başlangıçta belirlenen 13 soru, nitel 
araştırma kapsamı ve amacı doğrultusunda dokuz soru olarak düzenlenmiştir. Son aşamada ise 
soruların anlaşılabilirliği ve uygulanabilirliğinin gözlenmesi amacı ile 2 okul öncesi öğretmeni ile 
ön uygulama gerçekleştirilmiş ve anlaşılmayan noktalar düzenlenmiştir. Yarı-yapılandırılmış 
görüşme formunda kişisel bilgiler dışında yer alan sorular aşağıdaki gibidir: 

S-1. Risk grubunda yer alan çocuğun eğitim sürecine katılımları nasıl gerçekleşmektedir? 

S-2. Risk grubunda yer alan çocukların gelişim alanında/alanlarında gecikmeler yaşadığını 
düşünüyor musunuz? Eğer düşünüyorsanız örnekler verebilir misiniz? 

S-3. Risk grubunda yer alan çocuklara kurumunuz dışında destek hizmeti sağlayan kurumlar var 
mıdır? Varsa bunlar nelerdir? 

S-4. Risk grubunda yer alan çocukları ilkokula hazırlamak için diğer sınıf akranlarından farklı 
olarak uygulama ya da uygulamalar yapıyor musunuz? Bunu nasıl yaptığınızı açıklayınız. 
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S-5. Risk grubunda yer alan çocukların ilkokula geçiş sürecinde yaşadığınız olumsuz durumlar 
nelerdir, açıklayınız? 

S-6. Risk grubunda yer alan çocukların başarılı bir ilkokula geçiş süreci yaşaması için sizce nasıl 
bir süreç izlenmelidir? 

S-7. Geçiş sürecinde kimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, neden? 

S-8. Risk grubunda yer alan ve ilkokula geçen çocuklar için sizden rapor isteniyor mu? İsteniyorsa 
içeriği nedir açıklayınız? 

S-9. Çocuklarınızın bir üst kademeye (ilkokula) geçmesi sırasında deneyimlerini düşünerek 
nelerin olması gerektiğini açıklayınız. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel araştırmalardaki temel veri toplama araçlarından biri 
olan görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya ait veriler, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 
araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla 
toplanmıştır. Okul öncesi öğretmenleri ile araştırmacı yüz yüze görüşme yoluyla verileri 
toplamıştır. Veriler her öğretmenden ayrı ayrı toplanmıştır. Öğretmenlerin sorulara yanıt 
vermesi yaklaşık 15-25 dk. sürmüştür.  Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği; katılımcılardan 
spesifik veriler toplanabilmesine olanak sağlamakta, katılımcıların söylediklerine göre ek sorular 
sorabilme imkânı vermekte ve soruları esnek olabilmektedir (Merriam, 2013). Araştırmada 
verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırma 
sorularından ve görüşmede yer alan boyutlardan yola çıkarak veri analizi için bir çerçeve 
oluşturulmuştur. Araştırmacılar her bir maddenin yanına kodlama anahtarı oluşturarak 
görüşme formlarını incelemişlerdir. Kodlama anahtarı önce araştırmacılar tarafından bağımsız 
olarak oluşturulmuş sonra araştırmacılar bir araya gelerek kodlama anahtarına son halini 
vermişlerdir. Bu kodlama çalışmanın amacı ve görüşme soruları dikkate alınarak yapılmıştır. 
Araştırma verilerinin tamamı birçok kez okunmuş daha sonra kodlar ve temalar 
oluşturulmuştur. Görüşmelerdeki sorulara verilen yanıtlara göre temalar ve kodlar ile ilgili 
uzman görüşü de alındıktan sonra verilerin raporlaştırılması sağlanmıştır. Okul öncesi 
öğretmenlerinin bu süreçte deneyimledikleri durumlar, yaşanılan problemler, ihtiyaçlar ve 
öneriler tema başlıkları olarak belirlenmiştir. Bu temalar alt kategoriler şeklinde gruplandırılarak 
bu kategorilere yönelik örnek öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. Ayrıca katılımcı 
öğretmenlerin de gerçek isimlerinin araştırmada kullanılmaması için Öğretmen 1 (K1) şeklinde 
kodlanmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırma bulguları “okul öncesinden ilkokula geçiş sürecinin değerlendirilmesi geçiş sürecinde 
yaşanan problemler, geçiş sürecindeki ihtiyaçlar ve başarılı geçiş süreci için öneriler” temaları 
altında sunulmuştur. 

 

1. Okul Öncesinden İlkokula Geçiş Sürecinde Yaşanan Problemler 

Araştırmaya katılan öğretmenler risk grubunda yer alan çocukların geçiş sürecinde yaşadıkları 
problemler üç kategoride incelenmiştir. Bunlar çocuktan kaynaklı, destek eğitimin 
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sunulmamasından kaynaklı ve öğretmenin kendi yeterliklerinden kaynaklı şeklinde 
gruplandırılmıştır.  

 

1.1. İlkokula Geçiş Sürecinde Çocuğun Yetersizliğine Bağlı Yaşanan Problemler 

Çocuktan kaynaklı durumu tanımlarken çocuğun hem biyolojik hem de çevresel faktörlerden 
dolayı yaşanılan sorunları belirtilmiştir. Sosyal-duygusal ve iletişim alanlarında yetersizlikler 
yaşandığı belirtilmiş; K-6: Çalıştığım çocuk Türkçe Dil etkinliklerinde pasifti, sosyal-duygusal alan 
etkinliklerinde fark edilir düzeyde yetersizliği vardı. Bir sonraki kademeye geçişi sağlanamaz çünkü bu 
alanlarda başarılı değildi’ şeklinde ifade etmiştir. Bedensel yetersizlik gösteren öğrencilerin diğer 
akranları ile kaynaşamaması durumu belirtilmiştir. K-2: ‘Bedensel yetersizliği olduğu için öğrencim 
diğer çocuklarla kaynaşamıyordu ve sonraki eğitim hayatında da bu durum devam edebilir’ şeklinde ifade 
etmiştir. Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların etkinliğe katılımı ve devamı ile ilgili sorunlar 
yaşandığı, bilişsel alandaki yetersizlikleri olduğu belirtilmiştir. Bu durumu K-4: ‘öğrencim yapılan 
etkinlikleri ilk etapta yapıyordu daha sonra etkinliğin içerisinde görevi unutuyordu. Sosyal-Duygusal 
alanda sorun yok bilişsel alanda gerilikler yetersizlikler oluyordu. İletişimsel bir sorun yok ancak öğrenme 
güçlüğü olduğu için bilişsel alanda sorunlarımız çok oluyordu’ şeklinde ifade etmiştir. Otizm spektrum 
bozukluğuna sahip bir öğrenci ile çalışan katılımcı dil konuşma ve sosyal açıdan sorunlar 
yaşadığını belirtmiştir. Yoksul aile çocukları ile çalışan bir katılımcı yoksul aile çocuklarının sınıf 
ortamında çekinik kaldığını, öğrencilerin kendilerini değersiz hissettiklerini belirtmiştir. Bu 
durumu K-5: ‘yoksul aile çocukları çekinik kalıyor. Boncuğum, Prensesim diyerek hediyeler alarak motive 
ettim. Diğer çocuklardan kendisini düşük hissediyor. Hediyeler aldıktan sonra sınıfta konuşmaya başladı 
daha önce hiç konuşmuyordu’ şeklinde ifade etmiştir. Risk grubunda yer alan çocukların okula 
uyum sağlamada sorunlar yaşandığı ve arkadaş edinememe problemlerinin olduğu katılımcılar 
tarafından belirtilmiştir. Psikomotor gelişim alanında risk grubundaki çocukların küçük kas 
becerilerinde yetersizlik olduğu belirtilmiştir. K-1, risk grubunda yer alan çocukların konuşulan 
dili anlayamama, grup etkinliklerine uygun katılım sağlayamama, sınıf ve okul kurallarını ihlal 
etme gibi problemlerinin olduğu belirtmiştir. Dikkat süresinin oldukça kısa olması, göz kontağı 
kurmama, özbakım, yeme içme ve tuvalet becerilerinde yetersizliklerin olması katılımcılar 
tarafından belirtilmiştir. Katılımcılardan bir kısmı risk grubundaki çocuklarda tüm gelişim 
alanlarında gecikmelerin ya da yetersizliklerin olduğunu belirtmiştir. K-10: ‘Evet düşünüyorum. 
Neredeyse bütün gelişim alanlarında gecikmeler görülüyor’ şeklinde ifade etmiştir. Risk grubunda yer 
alan çocukların öfke kontrolünde sınırlılıklar yaşadıkları belirtilmiştir.  

 

1.2. İlkokula Geçiş Sürecinde Destek Eğitimin Sunulmamasından/Eğitsel Desteklerin 
Yetersizliğinden Kaynaklı Yaşanan Problemler 

Bir üst kademeye geçişin başarılı olması için destek eğitim uygulamaların yetersizliği veya 
uygulamaların kalitesinin yetersizliği bir üst kademeye geçişte yaşanan problemler olarak ortaya 
koyulmuştur. Bu durumu K-9: ‘Hocam genel olarak rehabilitasyon merkezleri destek eğitim hizmeti 
sunuyor ama risk grubundaki çocuklar için ilkokula geçiş süreci için ayrı bir destek eğitim kurumu 
duymadım. Her şey yönetmelikte belli. Dışarıda özel eğitim uzmanı, dil ve konuşma uzmanı olarak kendini 
tanıtan kişiler var ancak yeterli eğitimlerinin olmadığını dolayısıyla yeterli hizmet sağlayamadıklarını 
düşünüyorum. İşleyişte kanunların fazla işe koşulmadığını düşünüyorum’ şeklinde ifade etmiştir. 
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1.3. İlkokula Geçiş Sürecinde Öğretmen Yeterlikleri ve Okul İmkanlarından 
Kaynaklı Yaşanan Problemler 

Katılımcı okul öncesi eğitim öğretmenleri sınıflarının genellikle kalabalık olduğunu bu yüzden 
risk gurubunda yer alan çocuklarla yeterince ilgilenemediklerini belirtmişlerdir. Yardımcı 
personel ihtiyacı olduğu birçok katılımcı tarafından dile getirilmiştir. Bu durumu K-2: ‘bedensel 
yetersizliği olan öğrencimi kucağımda taşıyordum. Personel desteğim yoktu, çok zorlandım’ şeklinde 
ifade etmiştir. Otizm spektrum bozukluğuna sahip çocuklar için sakin bir ortamın olması 
gerektiği ancak kalabalık sınıflarda bunun mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Bu durumu K-4: 
‘otizmli öğrencim turuncu rengi çok seviyordu onun için sınıfta turuncu köşesi yapmıştım. Otizmli 
öğrencimin sakinleşmesi gerekiyordu fakat 33 kişilik sınıfta yeterli sessizlik ve sakin bir ortam 
sağlanamıyordu’ şeklinde ifade etmiştir. Katılımcılardan K-2 özel gereksinimli öğrenciler için 
kendilerine bilgi desteği sağlanması gerektiğini belirtmiş bu durumu ‘Kaynaştırma bütünleştirme 
uygulamaları ile ilgili bize destek verilmesi gerekiyor, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum’ şeklinde ifade 
etmiştir. 

Ayrıca okul öncesi öğretmenleri, risk grubunda yer alan çocukların ilkokula geçiş süreçlerinde 
yaşadıkları problemler içerisinde sınıf öğretmenleri ile olan iletişim yetersizliklerini de 
vurgulamışlardır. Bu durumu K-7: 'hocam öğrencileri ilkokula geçtikten sonra takip edemiyoruz, bu 
yüzden bir üst kademeye geçiş sırasında nelerin olması gerektiğine dair sorunuza yeterli cevap 
veremiyorum.' şeklinde ifade etmiştir. Özel eğitim okul öncesi eğitim kurumunda çalışmakta olan 
K-9: 'Okul öncesi öğretmeni ile sınıf öğretmeni arasında kopukluk çok yaşanıyor bunun daha sağlıklı 
olması gerekiyor. Sağlıklı iletişim çocuklar açısından daha hızlı bir iyileşme sağlıyor' ifadesiyle okul 
öncesi ve ilkokul sınıf öğretmenleri arasındaki iletişim problemini ortaya koymaktadır. 

 

2. Okul Öncesinden İlkokula Geçiş Sürecindeki İhtiyaçlar 

Okul öncesinden ilkokula geçiş sürecindeki ihtiyaçları iki kategoriden oluşmaktadır. Bu 
kategoriler “maddi boyutta ihtiyaçlar ve çocuğun gelişimsel özelliklerine bağlı destek ihtiyaçları” 
olarak belirlenmiştir.  

 

2.1. Çocuğun Gelişimsel Özelliklerine Bağlı Destek İhtiyaçları 

Belirtilen maddi destek dışında çocuğun gelişimsel özelliğine bağlı destek hizmetlerinin ve 
ebeveynlerin ve çocukların psikolojik destek ve rehberlik ihtiyacı da bu süreçte özellikle belirtilen 
ihtiyaçlar olmuştur. Bu durumu K-11 katılımcı özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 
işlevsel olmadığını risk grubunda yer alan öğrencileri ilkokula hazırlamada yeterli eğitim ve 
öğretim hizmeti sağlayamadıklarını düşündüğünü ifade etmiştir. K-10: ‘Okulda kazandırılan 
kavramların evde de çocuğun pekiştirilmesi gerekiyor tek başına okulla olmuyor’ ifadesiyle risk 
grubunda yer alan çocukların eğitimlerinde aile katılımı ve aileye rehberlik yapılmasını önemi 
vurgulamıştır. K-7: ‘öğrencime ayrı bir zaman ayırıp eğitim programı uygulamak lazım hem sınıfla hem 
de bireysel eğitim görebilmesi gerekiyor. Tanısı olsun olmasın bu çocuğa ayrı bir plan hazırlamak gerekiyor. 
Sınıfta tek öğretmen benim bu öğrencime ayrı bir zaman ve uygulama yapma durumum olmuyor’ 
ifadesiyle risk grubunda yer alan öğrencisi için gelişimsel özelliklerine uygun planlama ve 
uygulama yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Katılımcı öğrencisinin hem sınıfla hem de 
bireysel destek eğitim hizmeti alması gerektiğini vurgulamaktadır. K-8: ‘Öğrencilerle birebir eğitim 
uygulanmalı ve seçilen etkinlik ve geçirilen süreler buna göre düzenlenmeli’ ifadesiyle benzeri bir 
görüşü ortaya koymuştur. 
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2.2. Maddi Destek Boyutunda İhtiyaçlar 

‘Gölge öğretmen’ ifadesiyle risk grubundaki çocukların okula uyumunu sağlamak amaçlı 
yardımcı görevliye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bu durumu K-10: ‘Gölge öğretmenler eşliğinde 
okula uyumu sağlanabilir’ şeklinde ifade etmiştir. Okul öncesinde destek eğitim odasının var olması 
katılımcıların geçiş sürecinde ihtiyaç duydukları bir uygulama olarak belirtilmiştir. Okulda 
verilen eğitimin evde pekiştirilmesi gerekliliği, risk grubunda yer alan çocukların tüm gelişim 
alanlarında desteklenmesi ve birebir eğitim koçluğu hizmetinin sunulması, risk grubunda yer 
alan çocukların ulaşım ve kırtasiye giderlerinin devlet tarafından karşılanması geçiş sürecinde 
ihtiyaçlar olarak ifade edilmiştir.  

 

3. Okul Öncesinden İlkokula Geçiş Sürecine Yönelik Öneriler 

Risk grubunda yer alan çocukların geçiş süreçlerine yönelik öneriler, “iş birliğine yönelik öneriler 
ve geçiş sürecine yönelik öneriler” olarak iki kategori olarak analiz edilmiştir. 

 

3.1. Geçiş Sürecinde İşbirliğine Yönelik Öneriler 

Geçiş sürecinde; 2 katılımcı aile-okul öncesi ve sınıf öğretmenleri-idareciler, 2 katılımcı aile-okul 
öncesi ve ilkokul psikolojik danışman ve rehber öğretmenleri-okul öncesi ve ilkokul 
öğretmenleri, 1 katılımcı aile- okul öncesi ve sınıf öğretmenleri-akranlar, 3 katılımcı özel özel 
eğitim ve rehabilitasyon merkezleri-aile- okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, 2 katılımcı aile-okul 
öncesi ve sınıf öğretmenleri-idareciler-RAM-özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 2 
katılımcı aile-okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin işbirliği yapması gerektiğini ifade etmiştir. 

İki katılımcı okul idarelerinin geçiş sürecine dahil edilmesinin fayda sağlayacağına dair 
inançlarının olmadığı yönünde görüşlerini belirtmiştir. Bu durumu K-6: ‘geçiş sürecinde okul öncesi 
öğretmenleri, aile, sınıf öğretmenleri birlikte çalışmalıdır. İdareciler de olsa mükemmel olur ancak 
gördüğümüz idareci profilleri sürecin içerisinde olacak eğilimde değil. Genç çalışkan idarecilerimizi tenzih 
ederim’ şeklinde beyan etmiştir. 

 

3.2. Geçiş Sürecinde Sürece Dair Öneriler 

Geçiş sürecine yönelik öneriler “aile eğitimi ve tutumlar, idareci tutumları, okulun ve sınıfın 
fiziksel imkânları, uzman desteğinin sağlanması ve kademeler arasında kurumsal iş birliği” 
şeklinde beş alt kategoriden oluşmuştur.  

3.2.1. Aile Eğitimi ve Tutumlar 

Düzenli aile eğitim programlarının olması ve sürece ebeveynlerin aktif katılım sağlamaları ve hiç 
şüphesiz bunu yaparken de ebeveynlerin rehberlik hizmetlerinden yararlanması sürecin hem 
çocuk hem ebeveyne hem de toplum açısından daha yararlı olacağı belirtilmektedir. Bu durumu 
K-5: ‘Aile düzeltilemiyor, bu yüzden devlet kurumları yetersiz kalıyor. Aile ilgilenmedikten sonra bizim 
desteğimiz yetersiz kalıyor’ şeklinde ifade etmiştir. Bireyselleştirilmiş eğitim programına uygun 
eğitim verilmesi gerektiği ve bunun bir sonraki kademeye taşınmasında sınıf öğretmeni ile de 
ailenin bir köprü kurması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine 
önem verilmesi gerektiği ve risk grubunda yer alan çocuklar için bireysel eğitim de ailenin aktif 
katılımcılar olması gerektiği belirtilmiştir.  
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3.2.2. İdareci Tutumları 

Öğretmenler ilkokul idarecilerinin risk grubunda yer alan çocukları diğer velilerin tepkilerinden 
çekindiklerinden dolayı okula kabul etmek istemediklerini bunun düzeltilmesi için tüm velilerin 
bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu durumu K-12: ‘Okul idareleri diğer velilerin 
tepkilerinden dolayı çocukları kabul etmiyorlar. Tüm veliler bilinçlendirilmeli. Özellikle ilkokul birinci sınıf 
velileri yeni veli oluyorlar sonuçta. Okul öncesinden ilkokula entegreyi sağlamada idarecilere büyük 
görevler düşüyor. Özel gereksinimli çocuklara farklı gözle bakıyorlar bu tutum düzeltilmelidir’ şeklinde 
ifade etmiştir.  

 

3.2.3. Okulun ve Sınıfın Fiziksel İmkânları 

Katılımcılar özel eğitim gereksinimli öğrenciler için geçiş yapacakları ilkokulun çocuğun 
özelliklerine göre fiziksel açıdan düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Tanısı olsun olmasın 
risk grubundaki her çocuk için ayrı bir zaman ayrılması gerektiği belirtilmiştir. Özel eğitim 
gereksinimli çocukların ilkokula başlama yaşının biraz daha uzatılması gerektiği ifade edilmiş 
çocukların hazır olmadan ilkokula geçtiği belirtilmiştir.  

 

3.2.4. Uzman Desteğinin Sağlanması 

Özel eğitim anaokullarına fizyoterapistlerin atanması, sanatsal ve kültürel etkinliklere daha çok 
destek sağlanması araştırmaya katılan öğretmenler tarafından ifade edilmiştir. Bu durumu K-6: 
‘Özel eğitim anaokullarına daha fazla imkân verilebilir. Bedensel engeli olanlar için okullara 
fizyoterapistler atanabilir. Sanatsal ve spor alanında kurslar aktiviteler yaygınlaştırılabilir’ şeklinde ifade 
etmiştir.  

 

3.2.5. Kademeler Arasında Kurumsal İş Birliğinin Oluşturulması 

Katılımcılar okul öncesinden ilkokula geçen çocuklarla bağlantılarının kesildiğini ifade 
etmişlerdir. Bazı katılımcılar kendilerinin şahsi olarak çocukları takip ettiklerini ama yasal bir 
zorunluluk olmadığı söylemişlerdir. Okul öncesi öğretmenlerinin risk grubunda yer alan çocuğa 
dair görüşlerinin alınmaması bir sorun olarak belirtilmiş görüşlerinin alınmasını önerilmiştir. Bu 
durumu K-5: ‘mezun olan öğrencilerimiz için bizden rapor istenmiyor, ana problem bu zaten hocam’ 
şeklinde ifade etmiştir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Anaokulu ve birinci sınıfın değişen derecelerde, farklı eğitim yapıları, süreçleri ve müfredatları 
nedeniyle küçük çocuklar genellikle geçiş sürecinde önemli zorluklar yaşarlar (Sink vd., 2007). 
Yeboah (2002) ilkokula başarılı geçiş faktörlerini farklı ortamlarda öğrenme (teoriler ve 
paradigmalar, erken çocukluk eğitiminde politikalar, ilkokuldaki politikalar özellikle 1. sınıf için, 
erken çocukluk ve okul uygulamaları, hükümetin rolü), okulla ilgili faktörler (geçiş programları 
ve geçiş sonrası destek dahil olmak üzere okula hazırlık, erken çocukluk ve birincil kurumlar 
arasında bilgi paylaşımı, süreklilik, okul kültürü ve öğretim yöntemleri, akranlar), ev ile ilgili 
faktörler (okul ve ev arasında ebeveyn katılımı ve işbirliği, sosyo-ekonomik durum ve aile 
geçmişi), dil ve kültürle ilgili faktörler (etnik köken, kültür ve dil, göçmen çocukların özel 
ihtiyaçları) ve çocukların kişisel faktörleri veya özellikleri (özel eğitim gereksinimli çocuklar, 
çocukların görüşleri, yaş ve diğer faktörler) olarak beş başlık altında ortaya koymuştur. 
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Araştırma sonuçları incelendiğinde alanyazında yer alan okul öncesinde kaynaştırma/ 
bütünleştirme uygulamalarına yönelik okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koyan 
araştırma bulguları ile bu araştırmada ortaya çıkan risk grubunda yer alan çocukların eğitimi ve 
geçiş süreçlerinde çocukların gelişimsel özelliklerden kaynaklı problemeler benzerlik 
göstermektedir. Bu konuda; Rimm-Kaufman ve ark. (2000), öğretmelerin görüşlerine göre 
çocukların geçiş deneyimlerini değerlendikleri araştırmada %32’sinin orta ve %16’sının ise okula 
geçişte zorlandıklarını ve bun da en önemli sebebinin çocuklarda yaşanılan güçlükler 
(yönergeleri takip etme, akademik beceri eksikliği, düzensiz ev ortamları ve bağımsız çalışma 
güçlüğüdür) olduğunu belirtmişlerdir. Pişirir ve Ayar (2020) okul öncesi öğretmenleri ile, 
Odluyurt ve Batu (2009)’nda okulöncesi öğretmenleri ve ile yaptıkları araştırmalarda okul öncesi 
dönemde yaşanılan temel akademik beceriler, öz bakım beceriler, sınıf kurallarına uyma, kendini 
ifade etme, sınıf düzeyinde sosyal beceriler gösterme becerilerine sahip olmaları gerektiği 
belirtilmektedir. Bu becerilerde yaşanan gecikmeler çocuklarda bencillik, ailelere bağımlı olma, 
kaygı problemi ve özgüven sorunları, dilsel problemleri harfleri söyleyip söyleyememe, sesleri 
çıkarıp çıkaramama ve cümle kuramama, özbakım becerilerindeki yetersizlikleri (tuvalet eğitimi, 
peçete kullanımı, fermuar bağlamak, bağcık bağlama becerilerindeki yetersizlikler) de 
beraberinde getirmektedir. Risk grubunda yer alan çocukların eğitim ve geçiş süreçlerinde bu 
araştırmada çocuktan kaynaklı problemler başlığı altında ortaya koyulan problemler, 
kaynaştırma bütünleştirmenin başarısı için gerekli olduğu düşünülen becerilerle paralellik 
göstermektedir. Ayrıca erken dönemde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda (Güven ve 
Diken, 2014; Mazurik-Charles ve Stefanua, 2010) ve dikkat eksiği ve hiperaktivite bozukluğu olan 
çocuklarda (Lauth vd., 2006) gelişim özelliklerine yönelik sergiledikleri davranışsal örüntülerin 
başarılı bir geçiş için iyileştirmeye gidilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Öz düzenleme 
becerilerinin de (Papay vd., 2015; Rademacher, 2020) okul öncesinden ilkokula geçişte okul 
performansı ve problem davranışların etkili olduğu bildirilmektedir. Risk grubunda yer alan 
çocuklara öz düzenleme, kendi kaderini tayin etme vb. becerilerin kazandırılmasının ilkokula 
geçiş sürecinde olumlu bir etki yaratabileceği ilgili araştırmalar ışığında düşünülmektedir. 
Yapılan araştırma bulgularında da görüldüğü üzere öğretmenler risk grubundaki çocukların 
yeterlik konusunda belli düzeye ulaşmasının sonraki kademeye geçişte etkili olduğu 
belirtmektedirler. Dolayısıyla katılımcıların önemli bir bölümü risk grubundaki öğrencilerin 
farklı alanlarda yaşadıkları yetersizliklerinin uygun hizmetler ve rehberlikte 
desteklenmemesinin bu süreçte büyük bir engel olduğu belirtilebilir. İlgili araştırmalar bu 
araştırma tarafından ortaya koyulan sonuçları desteklemektedir. 

Özel eğitim grubundaki öğrenciler için katılımcıların tamamı destek eğitim hizmeti olarak 
çocukların özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek aldığını belirtmiştir. Oysa 
okul öncesi dönemden ilkokula geçiş kademlerinde olduğu gibi bu sürecin doğru 
yürütülmesinde iş birliği ve koordinasyon çok yönlü ele alınmalıdır. Çünkü geçiş planlamasında 
ve sunulan hizmetlerde, erken eşgüdümlü planlama, öğrenci, veli ve destek ağı katılımının 
sağlanması, ekip iş birliği, kapsayıcı ve toplum temelli yaklaşımlar, bir öğrencinin kendi kaderini 
tayin etme ve kendini savunma becerilerini geliştirmek ile kapsamlı ve işlevsel yaklaşımların 
benimsenmesi büyük önem taşımaktadır (Healthy Child Menitoba, 2008). Sosyo-ekonomik 
açıdan düşük seviyede bulunan ailelerin çocukları için bir katılımcı Kızılay’a başvuru yapıldığını 
ancak sonuçtan haberinin olmadığını bildirmiştir. Dezavantajlı grupların çeşitliliği göz önüne 
alındığında ülkemizde destek hizmeti ile okul öncesi eğitim kurumları arasında koordinasyonun 
arttırılmasının gerekliliği gözden geçirilmelidir. Cluett Redden, Forners, Ramey, Ramey, 
Brezausek ve Kavale (2001) farklı türlerde yetersizliği olan çocuklarla (öğrenme güçlüğü, zihin 
yetersizliği, duygusal bozukluk ve dil ve konuşma bozuklukları) boylamsal bir çalışma 
yapmışlardır. Okul öncesi dönemde erken müdahale programına (Head Start) devam eden ve 
okul geçişi ile desteklenen grup ile sınırlı erken müdahale programına dahil olan ve geçiş süreci 
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desteklenmeyen çocukları ilkokul üçüncü sınıfa kadar gözlemişler ve çeşitli değerlendirmelerde 
bulunmuşlardır. Elde edilen bulgularda yetersizlik türlerinde etkininin farklı oldu belirtilmekle 
birlikte erken müdahale ve geçiş hizmetleri programları ile desteklenen çocukların tanılarında 
iyileşme olduğu ve tanı alma oranında azalma olduğu belirtilmektedir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin ihtiyaçları risk grubunda yer alan çocuğun özelliklerine göre 
farklılaşabilmektedir. Risk grubundaki öğrencilerin bir üst kademeye geçişinde planlanan 
müfredatın tamamlanmasında bu farklılıkların dikkate alınması gerekmektedir. Yapılan 
araştırmalar (Bakkaloğlu vd., 2018; Benitez vd., 2010; Lian vd., 2008; Yazıcı ve Akman, 2018; 
Welchons ve McIntyre, 2015) farklı yetersizlik türündeki çocuklarla çalışan öğretmenlerin, kendi 
yeterlikleri ve yetersizlik türündeki farklıların gerektirdiği gereksinimlere bağlı ortaya çıkan 
ihtiyaca vurgu yapmışlardır. Özellikle otizm spektrum bozukluğuna sahip çocukla çalışan 
öğretmenlerin otizmin özelliklerine bağlı yaşadıkları bilgi desteğine vurgu yapmışlardır. 
Öğretmenlerin sınıflarındaki özel eğitim gereksinmli çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak 
yeterliğe sahip olmadıklarını ancak yeterli eğitim almaları durumunda özel eğitim gereksinimli 
çocukların eğitsel ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşündüklerini ortaya koymuştur. Okul 
öncesi öğretmenlerinin risk grubunda yer alan çocukların bireysel-gelişimsel özellikleri 
hakkındaki sınırlı bilgisi geçiş sürecinde önemli bir basamak olan performans ölçüsünde eğitim-
öğretim uygulamaların aksamasına sebep olduğu düşünülmektedir. Risk grubundaki çocukların 
ilkokula başarılı geçişlerinin sağlanmasında öğretmen yeterlikleri önemli bir ihtiyaç olarak bu 
araştırmada ortaya koyulmuştur. 

Risk grubundaki çocukların gelişimlerini destekleyecek pek çok alandan yoksun kaldıkları 
belirtilmektedir. Çocukluk dönemi, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal duygularının 
oldukça yüksek olduğu hassas bir dönemdir. Büyüme ve gelişme dönemlerinde yoksulluğa 
maruz kalan çocuklar daha savunmasız hale gelirler ve erken yaşta fiziksel gelişimleri, zihinsel 
kapasiteleri ve okuldaki öğrenme performansları olumsuz yönde etkilenmektedir (Coletta vd., 
1996; Kılınçkıran, 2019). Bu araştırmada yoksul aile çocuklarının çekingen ve motivasyonlarının 
düşük olduğu katılımcılar tarafından dile getirilen bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Sosyo-ekonomik düzeyin ailelerdeki ebeveynlik stilleri, bebeklikten itibaren çocukların okuma 
yazma ve erken akademik becerilerinin gelişmesine yönelik paylaşımların varlığı ve okula 
hazırbulunuşluk düzeyleri üzerinde etkiye sahip olduğu ortaya koyulmuştur (Edwards, 1989; 
Koçak ve Tepeli, 2006; Oktay, 1983). Okul öncesi öğretmenleri çocukların gelişimsel desteklerinin 
sağlanması ve değerlendirilmesi konusunda kurumlarında personel ihtiyacını dile getirmiştir. 
Risk grubunda yer alan çocuklar için hem bireysel hem de grup etkinliklerinin yapılması 
gerektiğini ifade etmişlerdir. Personel yetersizliğinin risk grubundaki öğrencilere yönelik 
bireysel eğitim sunmanın önünde önemli bir engel olduğu bu araştırmada ortaya koyulmuştur. 
Özel eğitim okul öncesi eğitim kurumunda çalışan öğretmenler bu kurumlara fizyoterapist 
kadrolarının verilmesini ve daha çok sanatsal ve kültürel etkinlikler için imkanlar sağlanması 
gerektiğini belirtmişlerdir. 

Okul öncesi öğretmenleri çocukların bir sonraki kademeye geçişlerinde başarının sağlanmasında 
etkili bir faktörün iş birliği olduğunu öneriler kısmında da belirtmişlerdir. Çeşitli sebeplerden 
dolayı risk grubunda yer almak ve özel eğitim kapsamında yer almak farklı disiplinleri bir arada 
tutmayı zorunlu kılar. Genel anlamda okul öncesi öğretmenleri risk grubu içinde yer alan 
çocukların eğitim-öğretimi için kritik olduğunu düşündükleri iki öğretmen grubunun da aktif 
katılımı ve birbirleri ile iletişimin gerekliliğini bildirmişlerdir. Çünkü okul öncesi dönemde 
kazanılan becerilerin ve gelişim düzeyinin hangi çalışmalar ile geliştiği okul öncesi eğitim 
müfredatına ek olarak hangi destek eğitimlerin ya da olumlu davranış desteği sunulduğu, hangi 
erken müdahale programlarının uygulandığını bilen sınıf öğretmeninin çocuk için program 
oluşturması daha pratik ve işlevsel olacaktır. Böylelikle çocuk için zaman kaybı yaşanmayacak 
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ve çocuk kendini iyi tanıyan öğretmen yanında güvende hissedecek ki bu da tüm gelişim 
alanlarının olumlu ilerlemesine yansıyacaktır. 

Okul öncesi öğretmenlerinin iş birliğine yönelik önerileri sadece farklı branştaki iki öğretmen ile 
sınırlı değildir. Ekibin önemli bir halkası olarak ebeveynlerin de sürece aktif katılımını dile 
getirmektedirler. Özellikle risk grubundaki küçük yaş gruplarının eğitiminde ebeveyne katılımı 
ve desteğinin önemi yadsınamaz. Ancak bu süreçte ebeveynlerden yeterli destek alınamadığı 
belirtilse de (Pişirir ve Ayar, 2020), ebeveynlerin katılımının ve desteğinin gerekliliğini ve 
başarısını ortaya koyan çalışmalarda mevcuttur (McIntry vd., 2010; Podvey, Hinojosa ve Koenig, 
2013; Stormshak vd., 2020). Benner ve Yan (2014) okul-aile ilişkilerinin iki yönü olan, ebeveyn 
katılımı ve iletişim kalitesinin, geçişten sonra sınıfların nitelikleri ile çocukların akademik ve 
sosyo-duygusal işlevleri arasındaki ilişkiyi açıklayıp açıklamadığını incelemişlerdir. 
Araştırmada öğretmen-veli iletişim kalitesi açıklayıcı bir yordayıcı olarak ortaya çıkmıştır. Risk 
grubundaki çocukların ailelerine yönelik eğitim ve rehberlik hizmetlerinin varlığı ve aile 
katılımının mutlaka olması gerektiği katılımcılar tarafından sıkça vurgulanan bu araştırmanın 
bir boyutunu oluşturmaktadır. Aile tutumları, risk grubundaki çocukların ilkokula başarılı 
geçişleri ve hazırbulunuşlukları üzerinde ciddi etkiye sahip olduğu katılımcılar tarafından ifade 
edilen sonuçlar arasındadır. Öğrencinin ihtiyaçları, ilgili hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için 
eylem planının tümünün belgelenmesi gerektiği ve okulda dosyalanması gerektiği 
belirtilmektedir. Ebeveynler, öğrencinin bu geçiş hedeflerine ulaşma yolundaki ilerleyişi 
hakkında da bilgilendirilmelidir (Lamar University, 2021). 

Okul öncesi öğretmenlerinden, okul idarelerinin diğer velilerin baskısına maruz kalarak risk 
grubundaki çocukları okula kaydetmek istemediklerini belirtenler olmuştur. Bu süreçte 
yürütücü görevi de olan önemli bir ekip üyesi olan idarecilerin tüm velilerin bilinçlendirilmesini 
sağlayacak adımlar atmaları bu araştırmada ortaya koyulan sonuçlardan birisidir. Okul öncesi 
öğretmenlerinin risk grubunda yer alan çocukların geçiş sürecine yönelik önerileri 
incelendiğinde, çocukların geçiş yapacağı okulların çocukların özelliklerine uygun hale 
getirilmesi ve buna yönelik hazırlık yapılması gerektiğinin önemli olduğu bu araştırmada ortaya 
koyulmuştur. Özdoğru (2021) özel eğitim gereksinimli çocukların okul öncesi eğitiminde okulun 
fiziki imkânlarından kaynaklı sorunlarla karşılaşıldığını bildirmiştir. Bu sorunları çocukların 
düzeyine uygun yeterli materyal olmayışı, sınıf büyüklüklerinin hareket gerektiren etkinlikler 
için küçük olması ve okul bahçesinin yetersiz olması olarak ifade edilmiştir. Okul öncesi 
kademede bu çocukların özelliklerine uygun iyileştirmenin yapılmaması/yapılamaması ilkokula 
başarılı geçişte engel olduğu için önemli bir ihtiyaç olarak belirtilmiştir. 

İlkokula geçiş sürecine, sadece anaokulu ve birinci sınıf öğretmenleri çocukları geçişe 
hazırlamaya dahil edilmemeli, aynı zamanda ebeveynlerin ve çocukların kendilerinin de iş birliği 
sürecine dahil edilmesi gerekmektedir (Sink vd., 2007). Fox, Dunlap ve Cushing (2002) Problem 
davranışları olan bir çocuğun ailesi ile erken müdahale uzmanı arasında geliştirilmesi gereken iş 
birliğinin, yalnızca çocuğun sorunlu davranışını değiştirmeye odaklanan etkileşimlerin ötesine 
geçtiği ifade edilmektedir. Erken müdahale uzmanlarının, hayal kırıklığına uğraması ve stres 
yaşaması muhtemel aile üyelerine destek ve anlayış sağladığını ailenin, aile üyelerini 
etkinleştirmek ve güçlendirmek için bilgiye, kaynaklara ve desteğe erişimde profesyonellerin 
rehberliğine ihtiyaç duyabileceğini ortaya koymuştur. Katılımcılar geçiş sürecinde aile, okul 
öncesi ve sınıf öğretmenlerinin birlikte çalışmasını ifade ederken, bazı katılımcılar psikolojik 
danışman ve rehber öğretmenlerin, RAM, özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin ve 
okul idarelerinin de sürece katılmalarının gerektiğini farklı kombinasyonlarla dile getirmişlerdir. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu okul öncesi eğitim mezuniyet sonrası çocuğun devam ettiği okul 
veya öğretmen ile herhangi bir görüşme olmadığını ve bu bağlamda kurum ya da öğretmen bazlı 
bir raporlama sürecinin olmadığı belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar çocukları şahsi olarak takip 
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ettiklerini söylemişlerdir. Bazı katılımcılara da ilkokuldan görüş almak amaçlı görüşme talepleri 
gelmiştir. Bu durum kademeler arası geçişte okullar arasında koordinasyon yetersizliğinin 
olduğu düşüncesini akıllara getirmiştir.  

Bu araştırmanın bulguları araştırma katılımcılarının vermiş olduğu cevaplarla sınırlıdır. İleriki 
araştırmalarda okul öncesi öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin alınması ile risk 
grubunda yer alan çocukların başarılı bir ilkokula geçiş süreci yaşaması için öneriler ortaya 
koyulabilir. Araştırma sonuçlarına göre risk grubunda yer alan çocukların ilkokula geçişlerinde 
idareci tutumlarının olumlu olması, ailelerin eğitime katılımlarının pozitif yönde artış göstermesi 
gereklilikleri ortaya çıkmıştır. İlkokula geçişte okul öncesi öğretmenleri kendileriyle iş birliği 
yapılmasının önemini araştırma sorularına verdikleri cevaplarla ortaya koymuşturlar. 
Ülkemizde okul öncesinden ilkokula geçişte kurumsal iş birliğini oluşturacak yasal alt yapı ve 
koordinasyondan sorumlu kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. RAM’ların ilkokula geçiş 
sürecinde yetersiz kaldığı geçiş koordinasyon hizmetleri için ayrı birimlerin oluşturulması 
gerektiği bu araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre düşünülmektedir. 
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