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Değerli okurlar
Dergimizin ikinci sayısında yine birbirinden değerli farklı alanlardan çalışmalara yer vermiş bulunmaktayız. 

İkinci sayı olmamıza rağmen dergimize olan ilgi ve alakadan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isteriz. 
Çıktığımız bu uzun soluklu yolda bizleri yalnız bırakmayan öncelikle değerli okurlarımıza ve yazarlarımıza 
yürekten sevgilerimizi sunuyoruz. Ayrıca değerli bilgi ve birikimleri ile bizleri destekleyerek cesaretlendiren 
değerli bilim insanlarına, hakem ve bilim danışma kurulu üyelerimize de sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. 
Dergimiz ilk sayısı itibariyle sosyal bilimler alanından birçok disipline ait yayını kabul edeceğini duyurmuş 
ve bu konuda siz değerli takipçilerini bilgilendirmiştir. Bu nedenle gelen çalışmalar hızla bekletilmeksizin 
derginin yayın kabul ettiği disiplinlere ve derginin yayın kurallarına uygun olan çalışmalar hakem sürecine 
gönderilmektedir. Daha kaliteli ve daha nitelikli yayınlara yer vermeyi amaçladığımız bu yolda, özellikle her 
çalışmanın kendi disiplini içerisinde bulunan iki değerli hakeme ve bir de alan dışından konuyla ilgili çalışmalar 
yapmış bilim danışma kurulu görüşüne başvurulmaktadır. Bu üç hakemden olumlu görüş alıp yayınlanmaya 
hak kazanan çalışmalar sırayla bekletilmeksizin dergimizde yayına alınmaktadır. Dergimiz şu an itibariyle 
ASOS ve Türk Eğitim indekslerinde taranmaya başlamıştır. İndeks yöneticilerine göstermiş oldukları ilgi ve 
alakadan dolayı teşekkür ederiz. Başta Doç. Dr. Aşkın KESER “ASOS”, Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ 
“Türk Eğitim İndeksi” yönetici ve çalışanlarına saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu sayımızda değerli gö-
rüş ve değerlendirmeleriyle bizleri yalnız bırakmayan hakemlerimizden Prof. Dr. Fatih BALABIK, Prof. Dr. 
Nezahat GÜÇLÜ,  Prof. Dr. Efsun Ezel ESATOĞLU, Doç. Dr. Ramazan ERDEM, Doç. Dr. Fatma TEZEL 
ŞAHİN,  Doç. Dr. Çetin YAMAN, Doç. Dr. Semiyha DOLAŞIR TUNCEL, Doç. Dr. Adalet KANDIR, Yrd. 
Doç. Selami GÜNEY, Yrd. Doç. Dr. Şule Yüksel YİĞİTER, Yrd. Doç. Dr. H. Gülay OGELMAN, Yrd. Doç. 
Dr. Barış KAYA, Yrd. Doç. Dr. Sinan AYAN, Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK, Dr. Ali Serdar YÜCEL, Dr. 
Aylin ZEKİOĞLU, Dr. Işık BAYRAKTAR ve diğer bütün hocalarımıza sonsuz sevgilerimizi ve saygılarımızı 
sunuyoruz. Dergimize değerli çalışmalarını göndererek bizleri destekleyen değerli yazarlarımıza da teşekkür 
ederek bir sonraki sayımızda görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk ve huzurlu günler dileriz. 

Dr. Şahika KARACA
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SPOR FEDERASYONU ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK  
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

THE INVESTIGATION OF PERSONALITY CHARACTERISTICS OF 
SPORTS FEDERATION OF EMPLOYEES

Mustafa TÜRKMEN1  Aylin ZEKİOĞLU2  Kadir YILDIZ3 

1 Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu MANİSA
2 Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu MANİSA
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu MANİSA
* Bu çalışma 31 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihinde, 2. Uluslararası Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar 

Kongresi’nde Poster Bildiri olarak sunulmuştur.

Özet: Araştırmada, spor federasyonlarında görev yapan 
personelin, çalışma hayatında nasıl bir kişilik özelliğine 
sahip oldukları ve bu kişilik özelliklerine göre kariyerlerine 
nasıl yön vermek istediklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2011 yılında Ankara’da 
spor federasyonlarında, farklı pozisyonlarda görev yapan, 
toplam 397 personel oluşturmaktadır. Çalışmada, Briscoe 
ve diğ.(2006) tarafından geliştirilen ve Onay ve Ataseven 
(2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan likert tipi “Kişilik 
Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların demografik 
özellikleri hakkındaki bilgiler “Kişisel Bilgi Formu” kulla-
nılarak elde edilmiştir. Federasyon çalışanlarının deneyime 
açık kişilik özelliği ortalaması yüksek bulunmuştur ( =3.99). 
Çalışanların yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu 
ve statüleri açısından kişilik puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Spor 
federasyonu çalışanlarının, çocuklarının olması, kurumda 
çalışma süreleri, iş hayatında bulunma süreleri ve aldıkları 
maaş ile kişilik özellikleri arasında istatistiksel açıdan 
farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç: Araştırma bulgularına 
göre, federasyon çalışanlarının genel olarak deneyime açık 
kişilik özelliklerine sahiptir. Bağımsız değişkenlere göre 
federasyon çalışanlarının kişilik tutumlarına bakıldığında 
ise; 30 yaş ve altı çalışanların ve bekar çalışanların dene-
yime açık kişilik özellikleri; kadın çalışanların ve lisans 
üstü eğitim alan çalışanların proaktif kişilik özellikleri; ve 
genel sekreter pozisyonunda çalışanların hedef yönelimli 
kişilik özelliklerinin yüksek olduğu söylenebilir.    

Anahtar Kelimeler: Spor federasyonları, kişilik, proaktif 
kişilik, hedef yönelimli kişilik, deneyime açık kişilik 

Abstract: The aim of the investigation is to determine what 
kind of personalities the sports federation of employess 
have and how they want to specify their career according 
to their personalities. The study group of this research 
consists of 397 personnel who worked at different positions 
at sports federations in Ankara in 2011. In the study, likert 
type  “Personality Attitude Scale” which is developed by 
Briscoe and oth.(2006) and  translated into Turkish by 
Onay and Ataseven(2008) is used. The information about 
the participants’ demographic features are obtained through 
“Personal Information Form”. Federation workers’ expe-
rience open personality average was found high( =3.99). 
No significant statistical difference was found between 
the workers’ age, gender, marital status, education status 
(p<0.05). No personality differences was identified statisti-
cally between the sports federation workers child status, had 
been working for a long time, had high wage and those who 
did not. According to research results, federation workers 
generally have experience open personalities. According 
to independent variables, when we look at the federation 
workers’ personal attitudes; the workers under the age of 
30 or who are bachelors had experience open personalities, 
female workers and the workers that are postgraduate had 
proactive personalities, and the workers at general secretary 
positions had goal-oriented personalities.

Key Words: Sports federations,  personality, proactive 
personality, goal-oriented personality, experience open 
personality
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1. GİRİŞ

Kişilik, bireyin bütün özellikleri ile ilgili olup, birey-
lerin iç ve dış çevreleriyle kurduğu, diğer bireylerden 
ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimi olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Cüceloğlu, 1994: 405). Kişilik, 
bireyi diğer bireylerden farklılaştıran özellikler bütü-
nü olarak insanın bütün yaşantısına etki etmektedir. 
Bu nedenle, bireylerin aynı olaylar karşısında farklı 
algılamalar veya çözümler geliştirmesinin temel se-
beplerinden birisinin de sahip olduğu kişilik özellikleri 
olduğu söylenebilir (Erkuş ve Tabak, 2009:216). Her 
insanda kişiliğinin gereği olarak hırsların, arzuların ve 
ihtiyaçlarının şiddeti farklıdır. Kimisi fazla sorumluluk 
almaktan korkar ve hırslı değildir. Belli bir mevkiye 
terfi etmek yeterlidir. Kimi ise, terfi ile tatmin olmaz, 
devamlı yükselmek, sorumluluk almak, ödüllendiril-
mek ve en iyi sosyo-ekonomik imkanları elde etmek 
için çalışır. Bütün bu davranışlar insanın kişiliği ile 
ilgilidir (Tınar, 1999:90). 

Kişiliğin kabul edilen bir çok tanımı olmasının ya-
nında, kişilik özelliklerini ölçmek için de yüzlerce 
kişilik testleri vardır. Briscoe ve diğ.(2006:38), kariyer 
planlamasında bireylerin kişilik yapısının önemli bir 
faktör olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle kariyer 
planlamada kişilik özelliklerinden; kariyer gerçekliğini, 
proaktif kişiliği, hedef yönelimli kişiliği ve deneyime 
açık kişiliği ölçmeye çalışmışlardır.

Kariyer Gerçekliği: Gerçeklik, kişinin kendi yetkisi 
dahilinde hareket etmesi, kendine dürüst olması, duy-
guları ve iletişimi arasındaki uyumu başarması gibi 
özelliklerdir (Baker ve Aldrich, 1996:134). Gerçeklik, 
bireyin toplum içinde sergilediği karakteri, toplum 
içinde ne hissettiğini, bireylerle nasıl iletişim kur-
duğunu, kişinin kendi benliğine ve başkalarına karşı 
olan dürüstlüğü ile ilgilenmektedir (Tedeschi, 1986; 
Baker ve Aldrich, 1996:135).   

Proaktif Kişilik: Proaktif kişilik özellikleri taşıyan 
kişiler, öz-güvenleri yüksek, risk almaktan korkmayan, 
hayatla ve kendileriyle barışık, problemlerle yüzleşe-
bilen ve gerçeklerden kaçmayan tiplerdir (Mount ve 

Barrick, 1998:850). Proaktif kişiliğin; iş performansı, 
strese dayanıklılık, etkili liderlik, kurumsal inisiyatiflere 
katılma, ekip performansı ve girişimcilik gibi pek çok 
önemli bireysel ve kurumsal etkinlikle, olumlu olarak 
bağlantısının olduğu saptanmıştır (Seibert ve diğ., 
1999:418). Araştırmacılar proaktif kişiliği; kariyer 
başarısı, yenilikçilik, riskli yatırımcılık, iş performansı 
ve grup etkinliği gibi faktörlerle, kurumlara ve bireye 
yararlı sonuçlar getireceğini belirtmişlerdir (Kim ve 
diğ. 2005:237).

Hedef Yönelimi Kişilik: Hedef yönelimli olan insanlar, 
yeni yetkinlikler peşinde olan, sahip olduğu yetkin-
liklerini geliştirmeye odaklanan ve ortaya koydukları 
işlerde istekli olarak görev alan kişilerdir (Barron ve 
Harackiwicz 2001:711). Bu özelliklere bağlı olarak 
hedef yönelimi olan kişiler, kendilerini zorlayan işlerle 
karşılaştıklarında, direnç gösterirler, kolay pes etmezler, 
işlerinde başarılı olmak için diğer insanlara göre daha 
fazla çaba ve enerji harcarlar. Çünkü bu tip insanlar, bu 
zorluklarla üstesinden gelerek bir işte başarılı olmayı, 
kişisel gelişme ve ilerleme için zorlu bir görev olarak 
görmektedir (Sanusi ve diğ.,2007:127).

Deneyime Açık Kişilik: Deneyime açık olan insanlar, 
fazla kuralcı değildirler, kalıplaşmış cinsiyet rollerine 
girmek istemezler, sınavlara mizahi bir bakış açısıyla 
yaklaşırlar ve yeni deneyimlere her zaman açıktırlar. Bu 
tipteki insanlar, öngörüleri kuvvetli, bağımsız, özgün 
yaşamayı seven, yaratıcı yönü kuvvetli, cesaret sahibi 
ve çeşitlilikten yanadırlar (McElroy ve Dowd, 2007). 

Bireyin iş hayatını geçirdiği çevrenin kişilik üzerinde 
önemli etkisi vardır. Örneğin kariyer elde etmek isteyen 
bir kişi, işinde ona bu kariyer imkanını sağlayacak 
fırsatları arayarak ve değerlendirerek geçirir. Kişiliğin, 
bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve 
değerlendirmesinde önemli bir etkisi vardır. Bireyin 
davranışları, onun içinde yaşadığı ortam ve çevresindeki 
bireyler arasındaki sürekli etkileşim sonucu oluşması 
nedeniyle bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği 
gibi aynı zamanda da birey kişiliği ile iş çevresini 
etkiler (Isır, 2006:60). 
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Kişilik özelliklerine uygun işlerde çalışmayan bireylerin 
işlerinde motivasyon eksikliği yaşadıkları bilinen bir 
gerçektir. Bu nedenle çalışanların verimliliğini arttır-
mak için bireyin çalışma yaşamında çok önemli yere 
sahip olan kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik bir 
çok çalışmanın yapıldığı söylenebilir. Briscoe ve ark. 
(2006), kariyer planlamada bireyin kişilik yapısının 
önemli bir faktör olduğunu belirterek, bunu ölçmek için 
“Kişilik Tutumları Ölçeği” ni kullanmışlardır. Bu ölçek 
çalışanların, kariyer gerçekliği, proaktif kişilik, hedef 
yönelimli kişilik ve deneyime açık kişilik özelliklerini 
ölçmektedir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda, spor 
federasyonları çalışanlarının hangi kişilik özelliklerine 
sahip oldukları belirlenerek, sahip oldukları bu kişilik 
özelliklerine göre kariyerlerine yön verirken farklı bir 
pencereden bakmaları amaçlanmaktadır. 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu, 2011 
yılında Ankara’da 54 Spor Federasyonunda, farklı 
pozisyonlarda görev yapan (genel sekreter (n=54), şef 
(n=30), spor uzmanı (n=72), memur (n=46), antrenör 
(n= 131), sözleşmeli personel (n=64))  toplam 397 
personel oluşturmaktadır. 

Anket Formu: Yapılan araştırmada veri toplama aracı 
olarak, Briscoe ve diğ.(2006) tarafından geliştirilen 
likert tipi “Kişilik Tutumları Ölçeği” kullanılmıştır. Bu 
kişilik tutumları ölçeği, bireyin kariyerine yön verirken 
hangi kişilik tutumuna sahip olduğunu belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlanma ve 
geçerlik-güvenilirlik çalışması, Onay ve Ataseven 
(2007) tarafından gerekli izinler alınarak yapılmıştır. 
Ölçeğin güvenirliğinin belirlenmesi amacıyla iç tutar-
lılık analizi yapılmış ve buna göre; kariyer gerçekliği 
0.69, proaktif kişilik 0.81, hedef yönelimli kişilik 0.84 
ve deneyime açık kişilik 0.79 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeğin giriş bölümünde “Kişisel Bilgi Formu” başlığı 
altında 11 soruya yer verilmiştir. Ölçekte, kariyer ger-
çekliği (5 madde), proaktif kişilik (17 madde), hedef 
yönelimli kişilik (20 madde) ve deneyime açık kişilik 
(10 madde) olmak üzere toplam 52 soru bulunmaktadır. 

Soruların verilen cevaplar; (1) “Kesinlikle katılmıyo-
rum”, (2) “Katılmıyorum”, (3) “Ne katılıyorum, ne 
katılmıyorum”, (4) “Katılıyorum”, (5) “Kesinlikle 
katılıyorum” şeklindedir. 

Bu araştırmada kişilik özelliklerinin güvenirlik kat-
sayıları, kariyer gerçekliği 0.71, proaktif kişilik 0.78, 
hedef yönelimli kişilik 0.81 ve deneyime açık kişilik 
0.80 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler sonucunda, 
ölçeğin araştırmada kullanılabilecek yeterlilikte olduğu 
kanısına varılmıştır. 

Verilerin Analizi: Anket spor federasyonlarda çalışan 
411 personele uygulanmıştır. Anket formlarından ge-
rektiği şekilde işaretlenmeyen ya da boş bırakılanlar 
değerlendirme dışı tutulmuştur. Uygulama sonucunda 
toplam 397 personelin anket formu değerlendirmeye 
alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 paket 
programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler amaca 
uygun olarak t-testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. 
Anlamlı bulunan ANOVA analiz sonuçları Tukey 
HSD-Post-Hoc testine bakılarak değerlendirilmiştir. 
Tanımlayıcı istatistik olarak, yüzde dağılımı, aritmetik 
ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 
edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Araştırmaya katılan federasyon çalışanlarının, uygulama 
sonucunda elde edilen kişilik özellikleri ortalamalarını 
gösteren tablo aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1: Çalışanların Kişilik Özellikleri 
Ortalamaları

Kişilik Özellikleri n x ss
Deneyime Açık Kişilik 397 3.99 0.43
Hedef Yönelimli Kişilik 397 3.92 0.47
Proaktif Kişilik 397 3.84 0.68
Kariyer Gerçekliği 397 3.58 0.72

Tablo 1’ de kişilik özellikleri ortalamalarına bakıldı-
ğında, çalışanların genel olarak deneyime açık kişilik 
özellikleri yüksek bulunmuştur( x =3.99).  
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Tablo 2: Yaş Gruplarına Göre Kişilik Özelliklerinin Analiz Sonuçları

YAŞ n x ss F P

Deneyime 
Açıklık

30 Yaş ve altı 119 3.99 0.54

4.24 0.01*
31-40 Yaş 130 3.87 0.60

41-50 Yaş 119 3.91 0.61

51 Yaş ve üstü 29 3.82 0.59

*p<0.05

Araştırmaya katılan çalışanların yaş ortalaması 31.23’ 
tür. Tablo 2 incelendiğinde; yaş gruplarına göre, çalı-
şanların kişilik özellikleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Tukey testi 

sonucunda; 31-40 yaş arasındaki çalışanların deneyime 
açık kişilik özelliklerinin, 31-40 yaş arasındaki fede-
rasyon çalışanlarından yüksek bulunmuştur.

Tablo 3: Cinsiyete Göre Kişilik Özelliklerinin Analiz Sonuçları

CİNSİYET n x ss t P

Proaktif 
Kişilik

Kadın 155 3.84 0.50
6.30 0.00*

Erkek 242 3.72 0.56

 *p<0.05

Tablo 3 incelendiğinde; cinsiyete göre çalışanların 
kişilik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p<0.05). Kadın çalışanların, 
proaktif kişilik özellikleri, erkek çalışanlara göre 
yüksek bulunmuştur. 

Tablo 4: Medeni Duruma Göre Kişilik Özelliklerinin Analiz Sonuçları

MEDENİ 
DURUM n x ss t P

Deneyime 
Açıklık

Evli 286 3.73 0.56
5.24 0.00*

Bekar 111 3.91 0.48

*p<0.05

Tablo 4 incelendiğinde; medeni duruma göre çalışanların 
kişilik özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmuştur (p<0.05). Bekar çalışanların, 
deneyime açıklık kişilik özellikleri, evli çalışanlara 
göre yüksek bulunmuştur.
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Tablo 5: Eğitim Düzeylerine Göre Kişilik Özelliklerinin Analiz Sonuçları

EĞİTİM 
DÜZEYİ n x ss F P

Proaktif Kişilik

Orta Öğretim 174 3.49 0.56

3.71 0.00*Lisans 184 3.52 0.53

Lisans üstü 39 3.69 0.48

Hedef Yönelimli 
Kişilik 

Orta Öğretim 174 3.64 0.79

6.23 0.02*Lisans 184 3.63 0.72

Lisans üstü 39 3.77 0.73

*p<0.05

Tablo 5 incelendiğinde; eğitim durumlarına göre, 
çalışanların kişilik özellikleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Tukey 

testi sonucunda; Lisans üstü eğitim gören çalışanların 
proaktif kişilik özelliklerinin ve hedef yönelimli kişi-
lik özelliklerinin, orta öğretim ve lisans eğitimi alan 
çalışanlardan yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 6: Kurumdaki Statüye Göre Kişilik Özelliklerinin Analiz Sonuçları

KURUMDAKİ 
STATÜSÜ n x ss F P

Hedef Yönelimli 
Kişilik 

Genel Sekreter 54 4.14 0.33

3.51 0.01*

Şef 30 4.01 0.35

Spor Uzmanı 72 4.01 0.37

Memur 46 3.89 0.49

Antrenör 131 3.90 0.40

Sözleşmeli Personel 64 3.91 0.39

*p<0.05

Tablo 6 incelendiğinde; kurumdaki statülerine göre, 
çalışanların kişilik özellikleri arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Tukey 
testi sonucunda; Genel Sekreterlerin hedef yönelimli 
kişilik özelliklerinin, spor uzmanı ve antrenörlerden 
yüksek olduğu bulunmuştur. 

4. TARTIŞMA

Bireyin iş hayatında geçirdiği süre, ortalama bir 
insan ömrünün yaklaşık 3/1’ ini kapsamaktadır. Bu 
nedenle, bireyin kişiliğine uygun bir işte çalışması; 
psikolojik, sosyal, iş tatmini ve verimlilik açısından 

iş hayatında geçirilen zamana olumlu etkiler yarat-
maktadır. Çalışılan işte kişiliğin önemini konu alan 
bu çalışmada, Ankara’daki spor federasyonlarında 
görev yapan personelin kişilik özellikleri inclenmeye 
çalışılmıştır. Kişilik özelliklerini ölçmeye yönelik bir 
çok ölçeğin olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda ise, 
Briscoe ve diğ. (2006) tarafından geliştirilen Kişilik 
Tutumları Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekle, bireyin 
hangi kişilik özelliğine sahip olduğu ve bu bireylerin iş 
hayatında kariyerine yön verirken sahip olduğu kişilik 
özelliklerine göre hareket etmesi yönünden farklı bir 
bakış açısı yaratmaktadır. Böylece birey, sahip olduğu 
kişilik özelliklerine göre hangi işin kişiliğine uygun 
olduğunu, eğer bir işte çalışıyorsa hangi alanda ya 
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da hangi departmanda başarılı olabileceği konusunda 
fikir sahibi olabilecektir. 

Araştırma bulguları incelendiğinde Tablo 1’de, federas-
yon çalışanlarının kişilik özelliklerinden genel olarak 
deneyime açık kişiliğe daha yakın oldukları söylenebilir. 
Bu bulguya göre, federasyon çalışanları deneyime açık 
kişiliğe sahip olduklarından dolayı; kişilerle iletişimi 
çok iyi, meraklı, estetik, iş yaşamında yaratıcı olmayı 
seven, iş yaşamındaki yaratıcılığı sosyal hayatına akta-
rabilen, mizahi yönü kuvvetli, yeni deneyimlere açık, 
bağımsız ve özgün olmayı seven, cesaretli, çeşitlilikten 
yana olan, yenilikçi fikirlerle dolu ve hayal güçleri canlı 
kişiler olarak yorumlanabilirler. Burada federasyon 
çalışanları, mesleki hayatlarına yön verirken, rahat 
hareket eden, iş değiştirmekten korkmayan, kendine 
güvenen, örgütler arası ya da örgüt içinde hareket 
etmekten rahatsız olmayan  kişiler olarak da tanımlana-
bilir. Türkmen (2010; 42), Manisa Spor İl Müdürlüğü 
(SİM) çalışanlarının, deneyime açık kişilik özelliklerine 
daha yatkın olduğunu bulmuştur. Bunun nedeni olarak, 
çalışanların kurumlarında çeşitli sıkıntılar yaşamasını 
göstermektedir. Çalışanların, deneyime açık kişiliğin 
özellikleri arasında yer alan, bilgi, beceri, yetenek ve 
hayal güçlerini kurumda kullanamadıkları, örgüt içinde 
rahat hareket edemedikleri, aldıkları eğitimin gereklerini 
yerine getiremedikleri ve akademik kariyer peşinde 
oldukları için başka kurumlarda çalışmak istedikleri ve 
farklı deneyimler peşinde olduklarını belirtilmektedir.   

Tablo 2’de 30 yaş ve altındaki federasyon çalışanları-
nında (n=119), deneyime açık kişilik özelliğine sahip 
oldukları görülmektedir. Bu yaş grubundaki federasyon 
çalışanlarının henüz kariyerlerinin başlarında olması, 
yaşlarının genç olması, yüksek çalışma hırsı ve arzula-
rının olması, başarıya aç olmaları, öğrenme istekleri ve 
kendilerini ispatlamak gibi özelliklere sahip oldukları 
söylenebilir. Bunun yanında, 30 yaş ve altı federasyon 
çalışanlarının deneyime açık kişilik özelliklerine sahip 
oldukları için; açık görüşlü, geniş düşünebilen, yaratıcı, 
arzu ve isteklerinin farkında olan, hayal gücü yüksek, 
yaratıcı, atılgan ve kurum içinde çeşitli görevler üstlene-
bilecek niteliklere sahip oldukları söylenebilir. Türkmen 

(2010; 42), Manisa Spor İl Müdürlüğü’nde 21-30 yaş 
arasındaki çalışanların proaktif kişilik özelliklerine 
daha yatkın olduğunu bulmuştur. Yaş değişkenine bağlı 
olarak çıkan sonuçlar, bu araştırmada çıkan sonuçları 
destekler nitelikte değildir. 

Tablo 4’de bakıldığında, bekar federasyon çalışanlarının 
(n=111), deneyime açık kişilik özellikleri taşıdıkları 
görülmektedir. Bekar çalışanların işlerindeki hare-
ketliliklere daha rahat tepki verdikleri bilinmektedir. 
Bekar çalışanların, eşi ve çocuklarının olmaması ve 
bunun sonucunda da, sorumlu oldukları bir aileleri 
olmadığı için iş yaşamında daha serbest ve özgür 
hareket ettikleri düşünülmektedir. Federasyonlardaki 
bekar çalışanların, kişilerle ilişkilerde başarılı olan, 
kurallara, ilkelere ve otoriteye körü körüne bağlı 
olmayan, yenilikçi fikirlerle dolu olan, hayal güçleri 
canlı olan, maceracı, otoriteye körü körüne bağlı 
olmayan kişiler oldukları söylenebilir. Bu kişilik 
özelliklerine sahip olan bekar çalışanların, örgüt içinde 
ve örgüt dışında rahat hareket etme, iş ve departman 
değişikliğinden korkmayan, çeşitli görevlendirmeler 
ile karşı karşıya kaldıklarında farklılıklar yaratan, 
iş hayatlarını yönlendirmede rahat kararlar alabilen 
bireyler oldukları söylenebilir.

Tablo 3 incelendiğinde, kadın federasyon çalışanlarının 
(n=155) proaktif kişilik özellikleri yüksek bulunmuştur. 
Proaktif kişiliğe sahip kadın federasyon çalışanlarının; 
risk alabilen, örgüt içinde yada örgüt dışında yer de-
ğiştirmekten çekinmeyen, bilgi ve becerilerini başka 
örgütlerde kullanabileceğine ve aktarabileceğine ina-
nan, problemlerle ve gerçeklerle yüzleşebilen, liderlik 
yapabilecek özelliğe sahip, strese dayanıklı, inisiyatif 
alabilen, değişimlere ve gelişmelere ayak uydurabilen, 
fırsatları değerlendiren, girişimci, dış dünyayı değiştire-
bileceğine inanan, inatçı, tuttuğunu koparmaya çalışan, 
fark yaratmayı seven, sorumluluk duygusu yüksek olan, 
kendine özgü değerleri olan, vizyon sahibi, hayatını dış 
etkenlerin yerine kendi yönlendirmek isteyen ve pasif 
olmak yerine sürekli aktif olmayı seçen kişiler olarak 
tanımlanabilirler. Onay ve Ataseven. (2010:455)’nin 
cinsiyete göre, özel sektör çalışanlarının kişilik özellikle-
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rine bakıldığında, erkek çalışanların, kadın çalışanlardan 
daha çok deneyime açık oldukları belirtilmiştir. Cinsiyet 
değişkenine bağlı olarak çıkan sonuçlar, bizim araştırma 
sonuçlarımızı destekler nitelikte değildir.  

Tablo 5’de, lisansüstü eğitim gören federasyon çalışan-
larının (n=39) proaktif kişilik ve hedef yönelimli kişilik 
özelliklerine sahip oldukları görülmektedir. Lisans üstü 
(yüksek lisans-doktora) eğitim almış federasyon çalı-
şanlarının, hedef yönelimleri yüksek olduğu için; bilgi 
birikimlerinin yüksek, alanlarında yetkin, konularında 
uzman, çalışma istek ve arzuları yüksek, işlerine sıkı 
sıkıya bağlı, verilen görevleri yarine getiren, başarılı 
olmak için yüksek çaba gösteren, prensip sahibi, bilime 
yatkın ve stratejik düşünebilen kişiler oldukları söylene-
bilir. Bunun yanında lisans üstü (yüksek lisans-doktora) 
eğitim almış federasyon çalışanlarının, proaktif kişilik 
özelliklerininde yüksek olduğu düşünüldüğünde, hedef 
yönelimli kişilik özelliklerine ek olarak; stresle başa 
çıkmada başarılı, farklılıkların peşinde koşan, kendine 
güvenen, ikna kabiliyeti yüksek, bir sonraki hamleyi 
düşünebilen, birimler arası hareketlilikten korkmayan, 
bilgi birikimini her yerde kullanabileceğini düşünen, yeni 
fırsatlara ve tekliflere açık olan kişiler olarakta tanım-
lanabilirler. Bu iki kişilik özelliklerine sahip olduğunu 
düşündüğümüz lisans üstü eğitim almış federasyon 
çalışanlarının, kurumları için önemli işgücü oldukları, 
hareketli ve çalışkan oldukları, hedeflerini açık ve net 
bir şekilde ortaya koydukları ve bu hedeflere ulaşmak 
için daha fazla enerji ve çaba sarf ettikleri söylenebilir. 
Onay ve Ataseven. (2010:455)’nin çalışanların eğitim 
durumlarına göre kişilik özellikleri arasında ise, hiçbir 
farklılığa rastlanamamıştır.

Tablo 6’ya bakıldığında, federasyonlarda genel sekreter 
pozisyonunda çalışanlarının (n=54), hedef yönelimli 
kişilik özelliklerini taşıdıkları söylenebilir. Genel 
sekreterler, federasyon başkanı dışında idari anlamda 
en yetkili kişiler olarak bilinmektedir. Bu kişilerin 
hedef yönelimli kişiliğin özellikleri arasında yer alan; 
işlerinde başarıya odaklanma, sorun çözme becerisine 
ve pratik zekaya sahip olma, gelişim ve ilerlemeden 
yana olma gibi yetilere sahip oldukları söylenebilir. 

Bunun yanında, görevlerinde dikkatli davranmak, 
görevden kaçmamak, yüksek motivasyon, hedefini 
ve amacını açıkça ortaya koymak gibi özelliklerede 
sahiptirler. Federasyonlarda genel sekreter pozisyonda 
çalışanların, kendi federasyonlarında aktif rol oyna-
makta, federasyonuna bağlı sporcularla, antrenörlerle 
ve idari personeliyle ilgilenmekte, organizasyonlar 
düzenlemekte ve bunun gibi yönetim, sevk ve idare 
işleriyle ilgilenmektedirler. Genel olarak, sorumluluk 
ve yetkisi çok olan bir konumda çalışmaktadırlar. Bu 
nedenle de, hedeflerin iyi belirlenmesi, karar verme, 
sorun çözme, yönetme, yöneltme ve organizasyon gibi 
yetilerini, kendisinin ve federasyonunun hedeflerine 
yönelik kullanması gerekmektedir. Bu nedenlerden 
dolayı, özerk spor federasyonlarında çalışan Genel 
Sekreterlerin hedef yönelimli kişilik özelliklerinin 
yüksek olduğu söylenebilir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Federasyon çalışanlarının genel olarak deneyime açık 
kişilik özelliklerine sahiptir. Bu çıkan sonuca göre 
federasyon çalışanları iş hayatlarına yön verirken, 
vizyonları geniş, yaratıcı, cesaretli, atılgan, çeşitlilikten 
yana olan, yeni deneyimlere açık, iş ile ilgili yatay 
ve dikey hareketlilikten çekinmeyen bireyler olarak 
tanımlanabilir. Bağımsız değişkenlere göre federasyon 
çalışanlarının kişilik tutumlarına bakıldığında ise; 30 
yaş ve altı çalışanların ve bekar çalışanların deneyime 
açık kişilik özellikleri; kadın çalışanların ve lisans üstü 
eğitim alan çalışanların proaktif kişilik özellikleri; ve 
genel sekreter pozisyonunda çalışanların hedef yöne-
limli kişilik özellikleri yüksek bulunmuştur.  

Araştırma sonucunda; geniş bir örneklem grubunun 
kişilik tutumlarına yönelik çalışmaların, (Genel 
Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı, federasyona bağlı 
Ankara dışındaki çalışanlara) yapılması; bu konu 
üzerinde çalışma yapmayı düşünenlerin diğer gelişmiş 
ülkelerdeki spor federasyonları çalışanlarına, uluslar 
arası spor örgütlerinin çalışanlarına, Türkiye’deki ya 
da yurt dışındaki kurumlaşmış spor kulüplerinde ça-
lışanlarının kişilik tutumları üzerine çalışılması; daha 
sonraki çalışmalarda, araştırmada kullanılan ölçeğin 
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ve dört kişilik özelliğinin dışında farklı ölçeklerin 
kullanılması ya da farklı kişilik özelliklerinin ele 
alınması; federasyonlarda çalışanların iş hayatlarındaki 
kişilik özelliklerini belirlerken, çalıştıkları kurumun 
kurum kültürü ve örgüt iklimi arasındaki ilişkiyi be-
lirlemeye yönelik çalışmaların yapılması; çalışanların 
çocukluklarından itibaren büyüdükleri aile ortamları, 
kişiliklerinin oluşumunda önemli rol oynamaktadır. 
Bu nedenle, iş yaşamında kişiliğin etkisini belirlemeye 
yönelik yapılan araştırmalarda, bireyin yetiştiği aile 
ortamı ve sosyal ortamında dikkate alınması önerilebilir.     
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PROFESYONEL BASKETBOLCULARDA YAYGIN VE TEMPO 
İNTERVALLERİN MAX VO2 GELİŞİMİ VE MAÇ BAŞARILARINA 

ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE EXTENSIVE AND TEMPO INTERVAL WORK 
OUTS FOR PROFESSIONAL BASKETBALL PLAYERS ON THEIR MAX 

VO2 LEVELS AND GAME SUCCESS RATES 

Mehmet Gökhan ÇOBANOĞLU1, Metin SAYIN2, Muzaffer ÇOLAKOĞLU3, 
Gürbüz BÜYÜKYAZI4, Zafer AKTAŞ5, Çağatay ŞAHAN6, Muhammet ÖZER7

1  Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
2  Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa 
3  Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
4  Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
5  Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
6  Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa
7  Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Manisa

Özet: Bu çalışmanın amacı Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi’nde 
yer alan Akhisar Bld. Spor Erkek Basketbol Takımı oyuncularının 
sezon boyunca uygulayacakları yaygın ve tempo interval antrenman-
larından hangisinin maxVO2 gelişimi ve maç başarılarına daha çok 
etki ettiğini tespit etmektir. Bu amaç bağlamında basketbolcuların 
sezon öncesi laboratuarda maxVO2 düzeyleri belirlenmiştir. Daha 
sonra bir grup yaygın interval, bir grup tempo interval yöntemiyle 
5 ay(20 hafta) antrenman yapmışlardır. Antrenmanların sonunda 
tekrar laboratuarda maxVO2 düzeyleri ölçülecek ve kaydedilmiştir.
Ayrıca basketbolcuların maç başarılarını ölçmek için projenin uygu-
lanacağı Akhisar Bld. Spor Erkek Basketbol Takımı’nın sezon boyu 
maç istatistikleri tutulmuş ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
En Değerli Oyuncu (EDO) ölçeği kullanılmıştır.
Çalışmanın sonunda değişik antrenman yöntemiyle çalışan grupların 
maxVO2 değerleri ve maç başarıları karşılaştırılmıştır.
Tempo interval ve yaygın interval gruplarından sezon başı ile 
sonu EDO değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmamıştır. (p=0.5; p>0,05). Aerobik güç değerleri ise her iki 
grupta da anlamlı düzeyde artmıştır (p=0.018; p<0,05). Ancak her iki 
grubun gelişim yüzdeleri birbiri ile kıyaslandığında, gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p=0.388; p>0,05).
Bu çalışmada elde edilen bulgular basketbolda kullanılan tempo 
interval ve yaygın interval yöntemlerinin aerobik güç (maxVO2) 
gelişimine etkilerinin benzer olduğunu ve EDO puanlarının bu 
değişimlerden etkilenmediğini ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler: Basketbol, Yaygın İnterval, Tempo İnterval, 
EDO ( En Değerli Oyuncu ), MaxVO2 (maksimal yada tükenme 
egzersizleri esnasında tüketilen en yüksek O2 miktarı)

Abstract: The purpose of this study is to determine which of the 
widespread and tempo interval workouts done by Akhisar Bld. Men 
Basketball team (part of Turkish Men Basketball 2nd League) are 
impacting more the maxVO2 development and their success dur-
ing the games. For this purpose, before the league starts, maxVO2 
levels of the players are measured in the laboratories. Then half of 
these players performed extensive interval workouts while other 
half performed tempo interval workouts for 5 months (20 weeks). 
At the end of the workouts maxVO2 are measured for each player 
again and recorded.  
Additionally, to measure the success of the players during the 
games, statistics of the Akhisar Belediye Basketball players thru 
out the season are recorded and measured by Most Valuable Player 
(En Degerli Oyuncu – EDO) criterion.
At the end of the study, maxVO2 values of the players and their 
success rates during the games are compared for two different 
workout styles (extensive and tempo interval).
A statistically meaningful difference has not been observed for the 
EDO values recorded at the beginning of the season and the end 
of the season for the tempo interval and extensive interval groups 
(p=0.5 ; p>0,05). A meaningful increase has been observed for the 
aerobic power values for both of the groups (p=0.018 ; p<0,05). 
However when the percentage of the improvements for two groups 
are compared, a statistically significant difference has not been 
observed (p=0.388 ; p>0,05).  
As a result, it has been observed that the tempo interval and exten-
sive interval workout methods used for basketball have the same 
impact on the aerobic power (maxVO2) and EDO values are not 
impacted by choosing one of these workout methods.

Keywords: Basketball, Extensive Interval, Tempo Interval, EDO (Most 
Valuable Player), MaxVO2 (maximum capacity of an individual’s 
body to transport and utilize oxygen during incremental exercise)
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GİRİŞ

Müsabaka içindeki toparlanmanın hızı aerobik 
dayanıklılığa bağlıdır (Astrand ve Rodalh, 1986). 
Yüksek maxVO2 düzeyine sahip olan basketbolcu-
nun aerobik performansı ve dolayısıyla toparlanma 
hızı o oranda yüksek olacak, yüksek hızlarda 
daha uzun süre egzersize devam edebilecek ve 
teknik becerilerini maç içinde doğru bir şekilde 
uygulayabilecektir. MaxVO2 gelişimini sağlayan 
antrenman yöntemi interval antrenmanlardır. 
Bunlar tempo interval ve yaygın intervallerdir. 
Tempo interval %90-%100 maxVO2’ye denk 
gelen hızlarda yoğunluğu %100 maxVO2’yi aş-
mayan koşu süresi 3- 5 dakika arasında değişen, 
dinlenme aralığı süre olarak yüklenmeden daha 
kısa olan intervallerdir. Yaygın intervaller ise, 30 
saniye ile 2 dakika arasında değişen daha kısa 
süreli ve kısa dinlenme aralıklı 4 – 12 tekrarlı 
intervallerdir (Bompa, 1988; Martin, 1990). Nabzı 
180’e çıkarıp 120’ye indirerek uygulanan yaygın 
interval metodunun kalp atım hacmini arttırdığı 
ortaya konmuştur ki buna bağlı olarak kalbin 
pompa gücü de artar (Dick, 1992).

Basketbol karşılaşması incelendiğinde oyunun 
içerisinde kısa süreli ve yüksek yoğunluklu 
birçok koşu ve aktivite ve bunlardan sonra kısa 
dinlenme aralıkları görülmektedir. Topun dışarı 
çıkması, çalınan faul düdüğü, çalınan herhangi 
bir kaide hatası, molalar, oyuncu değişiklikleri, 
periyot araları gibi birçok kısa süreli dinlenme 
aralığı görülmektedir. Fakat bu iş ve dinlenme 
aralıkları düzenli değildir, kesintili bir yapıdadır. 
Basketbol karşılaşmasının bu kesintili yapısı 
yaygın interval antrenmanın yapısına uygunluk 
göstermektedir. Dolayısıyla yaygın intervallerin 

basketbolcuların maxVO2 gelişimine daha çok 
etki edeceğini düşünülebilir. 

Birçok bilim adamı maxVO2’yi aerobik güç ola-
rak tanımlar ve maxVO2’nin kardiyorespiratuvar 
dayanıklılık kapasitesini ölçen en iyi laboratuar 
ölçümü olarak kabul ederler.MaxVO2 maksimal 
yada tükenme egzersizleri esnasında tüketilen en 
yüksek O2 miktarı olarak tanımlanır. Dayanıklılık 
antrenmanlarıyla daha fazla O2 alınır ve tüketilir 
( Wilmore ve Costill, 1994).

Aerobik güç dokulara bir dakikada pompalanan 
kan miktarı, kanın hemoglobin konsantrasyonu, 
bunun O2 taşıma kapasitesi, 2–3 difosfogliserat’ın 
yardımı ile dokuya bırakılan O2’ miktarının ve 
mitokondrial enzimler ile bu oksijenin kullanılma-
sındaki artışların bir kombinasyonu olarak kabul 
edilebilir. MaxVO2 =V.n.a-v O2 şeklinde formulize 
edilir. Formülde yer alan elemanların arasında 
antrenmanla önemli ölçüde geliştirilebilen kalbin 
atım volümüdür. Ancak aynı zamanda kasların, 
dolaşımdaki kandan O2 alıp kullanma kapasitesi 
de artar. Kalbin pompa gücü, kan hemoglobin ve 
iskelet kasının miyoglobin konsantrasyonunun, bu 
demirli enzimatik maddelerin O2 satürasyonunun 
ve eritrositlerde 2–3 difosfogliseratın artımı, 
dokulara artan yükle daha fazla ihtiyaç duyduğu 
O2’nin taşınıp tutulmasını ve kullanılmasını sağlar. 
Aynı zamanda çalışan kasın oksidatif enzimleri, 
mitokondrial hipertrofi ve hiperplazi ne kadar 
fazlaysa mitokondrilerde o derece fazla aerobik 
enerji üretebileceklerdir (Davis vd., 1979). Böy-
lece, uzun süreli aerobik performans o oranda 
yüksek olacak ve yüksek hızlarda daha uzun süre 
egzersize devam edebilecektir.

Hill ve Lupton 2–3 dakikada maksimum oksijen 
kullanımı seviyesine ulaşılan sabit şiddetli bir 
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egzersizin 10 dakikadan fazla sürdürülemeyeceği 
sonucuna varmışlardır (Naokes, 1988). Ancak 
günümüzde kişisel farklılıkların aerobik gücü 
sürdürme süresinde ciddi farklılıklar yarattığı 
ve 6 dakika ile 26 dakika arasında olabileceği 
bilinmektedir.

Elit erkek basketbolculardan oluşan bir başka 
karşılaşma esnasında, her bir oyunda yaklaşık 1.7 
saniye süren ortalama total 105 yüksek yoğunluklu 
koşu, aktivite sürecinde yaklaşık 21 saniyede bir 
yüksek yoğunluklu koşu yapılmaktadır. Karşılaş-
ma sonunda ise ortalama kalp atım sayıları(HR) 
169 ( pik HR’nin %89’u ) ve laktat değerleri 6.8 
mM olarak bulunmuştur (Mcines vd., 1995). Bu 
değerler anaerobik eşik ve aerobik güç değerleri 
arasındadır. Aerobik eşikte kan laktat konsant-
rasyonu genellikle 3 – 5 mM (ortalama 4mM) 
ve nabız genç ve antrene bireylerde 150 –m170 
/dakika arasındadır. Aerobik güç’e denk gelen 
eforlarda ise kan laktat genellikle 6 – 12 mM 
aralığına denk gelir ve nabız 175’in üzerindedir. 
40 dakikalık bir basketbol karşılaşmasında gereken 
enerjinin yaklaşık %85’nin alaktasit anaerobik 
enerji yollarından, % 15’i anaerobik glikoliz 
ve aerobik yollardan sağlanmaktadır (Fox ve 
Mathews, 1987). 

Görüldüğü gibi basketbolde performans için yük-
sek düzeyde anaerobik güç ve kapasiteye gerek 
vardır. Basketbol karşılaşması incelendiğinde kısa 
süreli yüksek şiddette birçok koşu ve aktivite ve 
sonrasında dinlenme aralığı görülmektedir. Bu kısa 
süreli yüksek yoğunluklu koşu ve aktivitelerden 
sonraki dinlenme aralıklarında basketbolcunun 
sahip olduğu aerobik güç (maxVO2 ) ve kapasite 
ne kadar iyi olursa toparlanma o kadar çabuk ola-
caktır ve bu da bir sonraki kısa süreli ve yüksek 

yoğunluklu koşu veya aktivitenin gerçekleşme-
sini, gerçekleşirken teknik becerilerin sağlıklı ve 
düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

Bu çalışma, antrenman programları sadece interval 
yöntemleri ile farklılaşan, aynı takımın iki gruba 
ayrılmış oyuncularında maxVO2 ve maç başarısı 
üzerine tempo ve yaygın interval antrenmanlarının 
etkilerini incelemek amacıyla planlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmaya Türkiye Erkekler Basketbol 2. 
Ligi’nde mücadele eden Akhisar Bld. Spor Er-
kek Basketbol A Takımı toplam 14 oyuncusuyla 
katılmıştır.

Basketbolcuların sezon öncesi laboratuarda 
maxVO2 düzeyleri belirlenmiştir. Daha sonra 
bir grup yaygın interval, bir grup tempo interval 
yöntemiyle iki grup için eşit sıklıkta haftada 2–3 
gün, 5 ay (20 hafta)  antrenman yapmışlardır. Bu 
antrenmanlarda yaygın interval antrenmanı yapan 
grup 1–2 set, 6–10 tekrar, 15–40 sn arası 1:2 ile 
1:1 dinlenme aralıklı yaygın intervaller yapmışlar, 
tempo interval antrenmanı yapan grup 3–5 tekrar, 
3–5 dk arası,  1:0,8 ile 1:1 dinlenme aralıklı, 
toplam 16 dk olan tempo intervaller yapmışlar-
dır. Antrenmanların sonunda tekrar laboratuarda 
maxVO2 düzeyleri ölçülmüş ve kaydedilmiştir.

Ayrıca basketbolcuların maç başarılarını ölçmek 
için projenin uygulanacağı Akhisar Bld. Spor Erkek 
Basketbol Takımı’nın sezon boyu maç istatistikleri 
tutulmuş ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
En Değerli Oyuncu (EDO) ölçeği kullanılarak 
EDO puanları hesaplanmıştır.
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Çalışmanın sonunda değişik antrenman yönte-
miyle çalışan grupların maxVO2 değerleri ve 
maç başarıları karşılaştırılmıştır.

Yerleşim: Çalışmaya katılacak olan basketbolcu-
ların maxVO2 değerlerini ölçmek için yapılacak 
testlemeler Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu Performans Laboratuarı’nda 
gerçekleştirilmiştir.

Basketbolcuların yapacakları yaygın ve tempo 
interval antrenmanları için Celal Bayar Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Atletizm 
Sahası ve Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu Fitness Center kullanılmıştır.

Basketbolcuların maç başarılarını ölçmek için 
takımın tüm sezon boyunca oynayacağı iç saha 
maçları için Akhisar Spor Salonu’na, dış saha 
maçları için maçın oynanacağı şehre gidilerek 
maçlar videoya kaydedilmiş ve aynı zamanda 
maç içinde istatistikleri tutulmuştur. Daha sonra 
kaydedilen video görüntüsünden istatistikler 
kontrol edilerek eğer hata varsa düzeltilmiştir.

Deneysel Prosüdür

MaxVO2 Protokolü: Maksimal oksijen kullanım 
kapasitesi direk olarak ölçülmüştür. Ölçümlerde 
breath-by-breath otomatik portable gaz analiz sistemi 
(Cosmed K4b2, İtalya) kullanılmıştır. Basketbolcu 
laboratuar koşullarında koşu bandında hız 9 km.h-1, 
eğim %1 olarak koşuya başlanmıştır. Daha sonra 
her 1 dakikada hız 1 km.h-1 arttırılmıştırk. Eğim 
sabit kalmıştır (Christmass vd., 1998).

MaxVO2’ye ulaşma kriteri olarak kullanılacak 
kıstaslar aşağıda sıralanmıştır. Aşağıda sıralanmış 
maxVO2 kriterlerinden 3 tanesinin aynı anda 
gözlemlenmesi, maksimal oksijen kullanım ka-

pasitesine ulaşıldığının göstergesi olarak kabul 
edilmiş ve test sona erdirilmiştir.

1 İş yükü artışına rağmen Vo2 değerindeki artışın, 
uygulanan iki iş yükü arasında 150 ml.dk-1.
kg-1 ve daha düşük olması.

2 Borg’un orijinal skalasında, algılanan yorgun-
luk düzeyinin 17 ve üzerinde işaret edilmesi.

2 RQ değerinin 1.10 ve üzerinde olması

3 Kan laktat konsantrasyonlarının, toparlanmanın 
ilk 5 dakikası içinde 8 mM.L-1 ve üzerinde 
olması.

4 Kalp atım sayısının, maksimal kalp atım sa-
yısının %85 ve üzerinde olması 

5 Artan iş yüküne rağmen kalp atım sayısında 
artış gözlemlenmemesi (James ve Davis, 1995).

Breath-by-breath otomatik portable gaz analiz 
programına kaydı yapılan kilogramı başına VO2 
grafiğinde son 30 saniyelik bölüm alınmıştır 
(Christmass vd., 1998).

Test esnasında aşağıda sıralanmış durumlar olu-
şursa iş yükü artışına son verilmiş ve venöz kan 
birikiminin önlenmesi amacıyla test kademeli 
olarak bitirilmiştir.

1 Baş dönmesi, mide bulantısı gibi durumların 
gözlemlenmesi.

2 Artmış egzersiz iş yüküne rağmen kalp atım 
sayısında gerileme gözlenmesi.

3 Kalp ritminde gözlemlenen çok büyük farklılıklar

4 Fiziksel olarak gözlemlenen ve/veya sözlü 
olarak denek tarafından bildirilen ciddi yor-
gunluk durumu.



13

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim/Kasım/Aralık Sonbahar Dönemi Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl:2012 Jel Kodu: M

ID:11

5 Test aletinde ve analiz cihazlarında gözlemle-
nebilecek aksaklıklar (James ve Davis, 1995).

Gaz analizleri, a breath-by-breath otomatik por-
table gaz analiz sistemi (Cosmed K4b2 İtalya ) 
ile analiz edilmiş ve kalp atım sayısı polar marka 
kalp atım monitörü (Polar Sport Tester E–400, 
Norveç) ile ölçülmüştür. Gaz analizlerinde direkt 
olarak ölçülen solunum dakika hacmi (VE ), oksijen 
tüketimi (VO2) ve karbondioksit üretimi (VCO2) 
değerlerine ek olarak elde edilen VE, VO2 ve VCO2 
değerlerinden indirekt olarak, solunum bölümü 
(RQ), solunum dakika hacminin tüketilen oksijene 
oranı (VE / VO2 ) ve solunum dakika hacminin 
üretilen karbondioksite olan oranı (VE  / VCO2 ) 
hesaplanmıştır. Hesaplamalar a breath-by-breath 
otomatik portable gaz analiz sistemi (Cosmed 
K4b2 İtalya ) yazılımında bulunan programlar 
kullanılarak, ölçümler ile eş zamanlı yapılmıştır. 

Gaz analizi tüm test süresinde devam etmiştir. Kalp 
atım sayısı her 5 saniyede bir, telemetrik nabız 
ölçer tarafından otomatik olarak kayıt edilmiştir.

Maç Başarısı Analizi: Akhisar Bld. Spor Erkek 
Basketbol A Takımı’nın sezon boyunca oynadığı 
tüm maçlar videoya kaydedilmiştir. Aynı zamanda 
maçlar oynanırken takımın maç istatistiği tutul-
muştur. Daha sonra video kayıtları seyredilerek 
maç esnasında tutulan istatistiğin üzerinde hata 
varsa düzeltilmiştir. Düzeltilen istatistikler Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nun kullandığı En De-
ğerli Oyuncu (EDO) ölçeğinde değerlendirilerek, 
oyuncuların maç başarıları ölçülmüştür.

BULGULAR

Katılımcıların fiziksel özellikleri tablo–1 de 
belirtilmiştir.

Tablo–1 Katılımcıların fiziksel özellikleri.

Gruplar (N=14) Boy (cm) Vücut Ağırlığı (kg)

Tempo İnterval (n=7) 197±7,6 95,9±11,8

Yaygın İnterval (n=7) 195,6±9,6 93,2±13,9

Tablo–2 Tempo ve yaygın intervallerin EDO ve Aerobik Güç değerlerine etkileri (Wilcoxon testi).

Gruplar (N=14) EDO Değişimi (Absolüt) maxVO2 Değişimi (ml/kg/dk)

Tempo İnterval 
(n=7)

EDO–1 1,29±5,02 49,9±6,2

EDO–2 -0,71±1,25 55,7±7,4

 P >0,05 (0,465) <0,05 (0,018)

Yaygın İnterval 
(n=7)

EDO–1 6,00±8,14 49,7±6,8

EDO–2 3,14±5,93 57,6±7,6

P >0,05 (0,500) <0,05 (0,018)
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Ne tempo interval ne de yaygın interval grupla-
rından sezon başı ile sonu EDO değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 
(Tablo–2). Her iki grupta da sezon sonu EDO 
değerlerinin sezon sonunda aritmetiksel olarak 
belirgin olarak düşük değerler gözlenmesi fakat 
bunların standart sapmalarının büyüklüğü nedeniyle 
istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmaması, 
bu kriterin sağlıklı bir değerlendirme kriteri olduğu 
konusunda şüpheler doğurmaktadır.

Tablo–3 Tempo ve yaygın intervallerin ae-
robik güç gelişimi farkları (Mann-Whitney 
Testi)

Gruplar (N=14) maxVO2 Değişimi 
(%)

Tempo İnterval (n=7) 11,7±3,0

Yaygın İnterval (n=7) 16,2±8,3

P >0,05 (0,338)

Aerobik güç değerleri ise her iki grupta da anlamlı 
düzeyde artmıştır (Tablo–2; p<0,05). Ancak her 
iki grubun gelişim yüzdeleri birbiri ile kıyaslan-
dığında (Tablo–3), gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0,05).

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Basketbolda erkekler karşılaşması esnasında 
saptanan kan laktat değerleri genellikle anae-
robik eşik ile aerobik güç (maxVO2) değerleri 
arasındadır (Mcines vd., 1995; Bompa, 1988). 
Bu nedenle bu iki kriterin basketbol için önemli 
aerobik dayanıklılık kriteri olduğu söylenebilir. 
Aerobik gücü geliştirmede kullanılan tempo 
interval yönteminin anaerobik eşik ve hareket 
ekonomisini de etkili bir şekilde geliştirdiğini 
gösteren literatür bulguları vardır. 

Karşılaşmada başarıya götürecek özelliklerin 
sürat, beceri ve isabet sıklığı olduğu söylenebilir. 
Tempo intervallerin müsabakada gerçekleşti-
rilen sprint sayısını da iki kat kadar arttırdığı 
gösterilmiştir. Halbuki aerobik güç gelişiminin 
en önemli unsuru kalbin atım hacmidir. Bunu 
etkileyen unsurlar diyastol sonu hacim ve sistol 
sonu hacimdir. Dayanıklılık sporcuları ile spor 
yapmayanlar arasında sistol sonu hacim arasın-
da bir fark ortaya konmamıştır. Aerobik gücün 
yüksek olmasını sağlayan diyastol sonu hacimdir. 
Atım hacminin egzersiz sonunda egzersiz sırasına 
göre %15 kadar yüksek olduğu onlarca yıl önce 
ortaya konulmuştur. Kesintili (interval) antrenman 
yapmanın kalp atım hacmi, dolayısıyla da aerobik 
güç, gelişiminde en önemli yöntem olduğunu 
düşündürmektedir. Daha çok dinlenme arası 
verilen kısa yüklenme süreli yaygın intervaller 
az tekrar sayısı nedeniyle az sayıda dinlenme 
aralığı içeren tempo intervale göre atım hacmini 
dolayısıyla aerobik gücü geliştirmede daha etkili 
olabilir. Buna karşın tempo intervaller ise iskelet 
kaslarının aerobik metabolizmasında daha büyük 
iyileşmeler yaratabilir. Bu da, sprint sayısını ve 
müsabaka sonuna kadar beceri ve hassasiyetin 
sürdürülebilmesini etkileyerek maç başarısını 
etkileyebilir.

Ancak, profesyonel basketbolcularda yaygın ve 
tempo intervallerin maxVO2 gelişimi ve maç 
başarılarına etkisinin karşılaştırılması amaçlanan 
bu çalışmada EDO puanlarının basketbolda maç 
başarısını değerlendirmede fizyolojik paramet-
relerle ilgili uygun kriter olmadığı kanaatine 
varıldı. Bu çalışmada maxVO2 düzeyleri ilk ve 
son test olarak ölçülmüştür. Her hafta maxVO2 

düzey ölçülümü yapılabilseydi oyuncuların maç 
başarılarını da değerlendirmeye almamız mümkün 
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olabilirdi. Sezon boyunca maxVO2 lerin her iki 
grupta da istatiktiksel olarak anlamlı düzeyde 
geliştiği, fakat her iki grubun gelişim oranlarının 
farklı olmaması nedeniyle yaygın veya tempo 
intervallerin bu performans kriterine etkilerinin 
benzer olduğu sonucuna varıldı.

Bu çalışmada elde edilen bulgular basketbolda 
kullanılan tempo interval ve yaygın interval 
yöntemlerinin aerobik güç (maxVO2) gelişimine 
etkilerinin benzer olduğunu ve EDO puanlarının 
bu değişimlerden etkilenmediğini ortaya koy-
muştur. Oyuncuların maç başarılarının çalışmaya 
katılabilmesi için tüm sezon boyunca her maç 
haftası ya da sık aralıklarla maxVO2 düzeyleri 
ölçülmeli ve oyuncuların oynama dakikaları ve 
oynayan oyuncuların isimleri sabitlenmelidir. Bu 
şekilde gerçekleştirilmesi gereken bir çalışmanın 
profesyonel bir ligde oynayan takımla yapılabilmesi 
zordur. Çünkü takım maç kazanmak zorundadır 
ve bazı oyuncuların devamlı oynaması ve aynı 
süreleri alması olanaksızdır. Bu yüzden böyle bir 
çalışmanın bir denek grubuyla yapılması ve maç 
skoru düşünülmeden hazırlık maçları ile oyuncu-
ların devamlı oynaması ve aynı süreleri alması 
sağlanarak maç başarıları ile maxVO2 düzeyleri 
arasındaki ilişkiye de bakılabilir.
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OFİSLERDEKİ ÇALIŞMAİSTASYONLARININ TASARIMINI ETKİLEYEN 
ERGONOMİ FAKTÖRÜNÜN İNCELENMESİ ve UYGULAMASI1

ANALYSIS OF ERGONOMICS FACTOR AFFECTING THE DESIGN OF 
WORKSTATIONS OFFICES

Gül Merve YILMAZER2 Murat KORKMAZ3  

1  Bu çalışma birinci yazarın aynı üniversitede 2010 yılında yaptığı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazır-
lanmıştır. Tez Danışmanlığını Yrd.Doç.Dr.Genco BERKİN yapmıştır. 

2  Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık A.D. 
3  Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni 

Özet: Ofis ve çalışma ortamlarında verimliliği etki-
leyen faktörler teknoloji ve iletişim sistemlerinin ge-
lişmesi, hiç kuşkusuz iş yaşamını kolaylaştırmıştır. 
Bununla beraber birçok sorunda kendiliğinden orta-
ya çıkmaya başlamıştır. Özellikle sağlıksız çalışma 
ortamları, insan fiziki sağlık sistemini etkileyen, psi-
kolojik anlamda kişileri ve çalışanları rahatsız eden 
faktörler oluşmaya başlamıştır. Kullanılan ofis ekip-
manları ve ofis dizaynları çalışanların performans 
ve verimlilikleri üzerinde önemli etkileri doğurmak-
tadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması ve iyileşti-
rilmesi hem çalışanların performans ve verimliliğini 
hem de görselliği önemli oranda etkilemekte ve iyi-
leştirmektedir. Ergonomik ürünlerin kullanımı, tasa-
rımı, üretimi ve görselliği günümüzde giderek önem 
kazanmaktadır. Eğer bedenimiz ve hareket alanımız-
la çalışan ve kavga eden bir ofis altyapısına sahipsek 
hem motivasyon hem de düşük iş başarısının önüne 
geçmemiz imkansızdır. Açık ofis çalışma ortamla-
rında kullanılan Workstationlar, onun ekipmanları 
ve diğer çalışma elemanları ile dizayn tasarımları bu 
nedenle büyük önem arz etmektedir. Sağlıklı çalış-
ma ortamları ve verimlilik ancak ergonomik tasarım 
ve ergonomik ürünler ile sağlanabilmektedir. Ergo-
nomik açı sadece ürünler değil çalışma sahalarının 
genelini içine almakta, çalışanların memnuniyet ve 
iş performansını önemli ölçüde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Tasarım, İnsan, 
Teknoloji, Mobilya, Ofis, Büro

Abstract: Development of systems of technology 
and communication factors affecting the efficiency 
in office and work environment makes working life 
easier undoubtedly. Nevertheless many problems 
have arisen spontaneously. Especially unhealthy 
work environments and factors affecting the hu-
man’s physical health and disturbing people and 
employees in physiological terms have emerged re-
cently. Office equipments and office designs have 
important effects on the performances and efficien-
cies of employees. Solving and enhancing these 
problems affect and develop both performances 
and efficiencies of employees and visuality consid-
erably. Usage, design, production and visuality of 
ergonomic products are increasingly gaining im-
portance. If we have a working and arguing office 
infrastructure with our body and elbow room, it is 
impossible to prevent motivation and low work per-
formance. So, equipments used in workstations, em-
ployees and designs have vital importance. Healthy 
work environments and efficiency are only provided 
with ergonomic design and ergonomic products. 
Ergonomic perspective includes not only products 
but also the general working sites and it affects the 
pleasure and work performance of employees con-
siderably. 

Key Words: Ergonomics, Design, People, Technol-
ogy, Furniture, Office, Bureau



17

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim/Kasım/Aralık Sonbahar Dönemi Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl:2012 Jel Kodu: I-Z

ID:21

1. GİRİŞ

Tasarımcılar, insanın fiziksel ve düşünsel yetenek-
lerini daha etkin ve verimli olarak kullanabilmesini 
sağlamak amacıyla sürekli olarak makine, teçhizat, 
aparat ve cihazlar geliştirilmektedir. 

İnsanların belirli yapısal (anatomik) boyutsal 
(antropometri) ve psikolojik özellikleri vardır. 
İnsan iskelet ve kas sisteminin belirli bir hareket 
yeteneği ve gücü, kasların enerji yaratma şekli, 
çevreyi algılayabilme ve gerektiğinde ondan 
korunma özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle, 
işyerlerinde çalışandan yapması beklenenler 
ile insanın temel özellikleri arasında bir uyum 
olması gerekir.

İş yerlerindeki araç ve gereçlerin insanın özellik 
ve yeteneklerini dikkate alarak tasarımcılar ta-
rafından geliştirilmiş olması gerekir. Geliştirilen 
bu araç/gereçler iş verimini de arttıracaktır. İş 
ortamında ısı, nem, hava akımı, toz, duman, gaz, 
buhar, zararlı ve zehirli maddeler, gürültü, titreşim, 
aydınlanma eksikliği gibi konfor kriterleri de iş 
verimini etkilemekte, insan sağlığı ve güvenliği 
açısından çeşitli sorunlara neden olmaktadır.

Çalışma ortamında, ergonomik standartların 
oluşturulması sistemli ve standart düzeyde birey 
ve bireylerin çalışma ortamları ile çalışma sis-
temlerinin oluşturulduğu ortamların en verimli 
olarak düzenlenmesi gerekliliği bir zorunluluk 
halini almıştır. Bu zorunluluk giderilmediğinde, 
istenilen iş verimliliği ve kişisel verimliliğin sağ-
lanamadığını ve çalışanların sağlık durumlarında 
bozulmalar ortaya çıktığını yapılan çalışma ve 
araştırmalarda görmekteyiz. Bu çalışmanın ko-
nusu ve önemi insan hareketlerinin sınırlarının 

ergonomik açıdan değerlendirilerek fayda ve 
öneminin belirlenmesidir.

1.1. ÇALIŞMANIN AMACI

Çalışmamızın amacı, “İnsan Hareketlerinin Sı-
nırları ve Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi” 
konusu üzerinde literatür çalışması yapılması ve 
çalışma ortamlarında ergonominin önemi üzerine 
literatür çalışması yapılarak çalışanların iş verim-
liliğine etki nedenleri incelenecektir.

1.2.ÇALIŞMANIN KAPSAMI

Yaptığımız bu çalışmada; ofis “WORKSTATI-
ONLARIN” da çalışma alan ve ortamlarının 
ergonomik açıdan tasarlanması, tasarlanan or-
tamların ofis çalışanlarının beklentilerine ve fiziki 
tatmine cevap verip vermediğinin belirlenmesi, 
çalışanlara çalışma ortamının yeterliliğinin belirle-
nebilmesi ve bu yeterlilik ve yetersizliklerin neler 
olduğunun belirlenebilmesi için sözlü ve yazılı 
olmak üzere anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Gerçekleştirilen bu çalışma SPSS 15 İstatistik 
programı ile analiz edilerek sonuç öneri kısmında 
belirtilmiştir. Ayrıca model olarak belirlenen ofis 
ortamında çalışanların ve işyeri yöneticilerinin izni 
alınmak koşulu ile çalışma ortamı ve çalışanlar 
resimlenmiş, elde edilen görüntüler çalışmanın 
sonunda ek olarak verilmiştir. 

1.3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Ofis ve ofislerde kullanılan çalışma istasyonlarının 
ergonomisini ve gelişimini saptamak amacı ile 
literatür taraması yapılarak konuyla ilgili kitaplar, 
makaleler, tezler ve dokümantasyonlar temin edildi.

Örnek olarak bazı ofislerde kullanılan çalışma 
istasyonları, bunlarla ilişkisi bulunan diğer ofis 
mobilyaları ve bunları kullanan kişilerin fiziksel, 
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psikolojik ve ergonomiklik açısından memnuni-
yetleri araştırıldı. Tasarımcıların, çalışma istasyonu 
tasarlarken ne gibi ergonomik kriterleri göz önüne 
alması gerektiği konusunda öneriler yapıldı. Ya-
pılan Araştırmaya model oluşturması açısından 
İşletme/ortamda çalışanlara yönelik anket uygu-
laması gerçekleştirilerek çalışma performansları 
değerlendirilmiştir. Elde edilen datalar ve verilerin 
doğrultusunda SPSS 15 İstatistik programı ile 
analiz yapılarak sonuç öneri oluşturulmuştur.

2. ERGONOMİNİN TARİHÇESİ VE TANIMI 

18 ve 19’uncu yüz yıllarda otomasyon ve sana-
yinin gelişmesi ile ergonominin önemi giderek 
hız kazanmıştır. Ergonomi tarihinde genellikle 
ve öncelikle F.W. Taylor’dan söz edilir.  Taylor, 
18’inci yüzyılın ikinci yarısında, “İş Düzeni” an-
layışını geliştiren ve iş görenlerin daha üstün bir 
verim ile çalışmaları yönünde çalışmalar gerçek-
leştirmiştir (Gülhan, 2006). Yaptığı çalışmalarda 
bazı teoriler ortaya atarak, bunları teknik açıdan 
değerlendirmiştir. Taylor yaptığı bazı çalışmalarda, 
çalışanların iş hevesleri, işe karşı tutumları, işten 
aldıkları tatmin duyguları, işe yönelik kullanılan 
araçların uygunluğu açısından birçok deney 
gerçekleştirmiş ve uygulamıştır. Ayrıca Taylor 
işe yönelik kullanılan araçların işe uygunluğu ve 
çalışanların bu araçların kullanımı ile sağladıkları 
iş verimliliğine yönelikte bazı araştırmalar yapmış 
ve uygulamıştır. Bunların dışında iş verimliliğini 
etkileyen sosyal ve psikolojik açıdan değerlendirmeler 
yaparak, yapılan iş ve ücretlendirme konularında 
da bazı çalışmalar yapmıştır. Özellikle işin nevi 
ve ağırlığına yönelik uygulamalı çalışmalarında 
işçinin yaptığı işe yönelik aldığı ücretin psikolojik 
ve tatmin yönündeki duygularını ölçmüş ve de-
ğerlendirmiştir. Tayların bu yöndeki çalışmaları 

“İş Hevesi Konusunda Ücret Yaklaşımı” olarak 
bilinmektedir. Bu yaptığı çalışmalar ile Taylor 
ergonomi alanında anılmaya değer bir araştırmacı 
olarak bilinmekte ve anılmaktadır. 

Douglas; Ergonomi alanında çalışmalar gerçek-
leştirmiş iş başında enerji harcamaya yönelik 
olarak ölçme tekniğini geliştirmiştir. Özellikle 
Oksijen tüketimini (Oxygen Uptake) formülünü 
geliştirmiş ve gaz geçirmez örnek alma torbalarını 
bulmuştur. Taylor ve Douglas’ın yaptığı çalışmalar 
günümüzde geliştirilerek halen kullanılmakta-
dır. Birçok çalışmada ise; Gilbreth Ailesinin de 
ergonomiye katkılarının olduğu belirtilmektedir 
(Keyserling ve diğ.,). 

Ergonominin bilimsel olarak çalışmaları ilk olarak 
1913 yılında psikoloji uzmanları tarafından ya-
pılmıştır. Özellikle endüstriyel psikoloji alanında 
gerçekleştirilen bu çalışmalar ergonominin bir 
bilim olmasına zemin oluşturmuştur. Bu alanda 
yapılan ilk çalışma “Endüstriyel Etkinliklerde 
Psikoloji” çalışmasıdır. Ergonomi alanında ilk 
deneysel çalışmaların yapıldığı yer ise; Cambridge 
Üniversitesi “Deneysel Psikoloji Laboratuarı”dır. 
İngiltere birinci dünya savaşının ardından “Yor-
gunluk Araştırmalı Kurulu” nün oluşturulması 
ile “Ulusal Endüstri Psikolojisi Enstitüsü”nü 
kurmuş ve ergonomi alanında bilimsel çalışma-
ları başlatmıştır. Bu kurul özellikle ikinci dünya 
savaşından sonra kullanılan makine, teçhizat ve 
silahlardan dolayı kaybedilen insan hayatlarına 
neden oluşturan sorunlar üzerinde çalışmalar 
gerçekleştirmiştir. 

ABD’de ise; Amerikan Hava Kuvvetleri, İngiltere’nin 
yaptığı çalışmaları referans alarak “Fitts’in ön-
cülüğünde deniz araştırmaları” nı başlatmıştır. 
Bu çalışmaları “Dayton Aeromodical Psycholog 
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Branch” bünyesinde uygulamalı olarak devam et-
tirmiştir. Bu oluşturulan laboratuar üzerinde birçok 
proje ve çalışma gerçekleştirilerek, iş psikolojisi, 
makine ve çalışan uyumu, endüstriyel psikoloji, 
iş verimliliği, iş kaybı ve çalışanların işe karşı 
tutumları yönünde birçok çalışma yapılmıştır 
(James, 1954). 

Ergonomi ile ilgili olarak Türkiye’de ilk çalışma 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 
yapılmış ve Üniversitenin bünyesinde “Ziraatte 
Canlı Kuvvet Kaynakları” kürsünün kurulması 
ile ergonomi alanında çalışmalara başlanmıştır. 
Kurulan bu kürsüde ilk çalışmalar 1969 yılında 
mekanik kuvvet kaynakları üzerinde çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Ankara Üniversitesinde yapılan 
çalışmalara baktığımızda kas yorgunluğuna neden 
olan araştırmaların gerçekleştirildiğini görmekteyiz. 
İstanbul Teknik Üniversitesinde 1969 yılında İşbi-
lim ders konuları içinde okutulmaya başlamıştır. 
Okutulan ders konularının içinde antropometrik 
araştırmalara önem verilerek bu konuda araştır-
malar gerçekleştirilmiştir. “1970’lerden sonra işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanında ergonomik yakla-
şım görüşü ile Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitüsünde C.Erkan’ın çabaları ile gündeme 
gelmiş ve 1968 yılında Çalışma Bakanlığı ve Dünya 
Çalışma Teşkilatı (ILO) iş birliği ile modern işçi 
sağlığı ve iş güvenliği merkezinin kurulmasına 
neden olmuştur” (Erkan, 1988: 20). Kurulan bu 
merkezin modern çalışmaları ve bilimsel alanda 
gelişmeleri sağlamaya başlaması ise 1972 yılında 
gerçekleşmiştir. 

Ergonomi sözcüğü, Yunanca “Ergo” ve “Nomos” 
sözcüklerinden oluşmaktadır. Ergo, iş anlamına, 
nomos ise kural, yasa anlamına gelmektedir. 
Ergonomi, bazı ülkelerde İnsan Faktörleri Mü-

hendisliği veya İş Bilimi adları ile anılmaktadır. 
Günümüzde giderek artan talep ve azalan doğal 
kaynaklar nedeni ile teknolojik üretim ve üretim 
sistemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Kulla-
nılan bu sistemlerde makine ve mekanizasyon 
ile otomasyondaki hız ivmesi giderek yükseliş 
göstermektedir. 

“Ergonomi iş çevresi ile çalışanlar arasındaki ilişkiyi 
kuran bir çalışma şekli olarak ortaya çıkmıştır. 
Ergonominin amacı değişik sağlık problemlerinin 
ortadan kaldırılabilmesi, iş ve işçi verimliliğinin 
arasında sağlam bir ilişki kurmak ve sağlıklı bir 
çalışma ortamı yaratmak amacıyla önemini giderek 
artırmaktadır.” (Orhan ve diğ., 2006). 

Çalışanın; çalışma masasının yüksekliği, kul-
landığı bilgisayarın klavye standartları, ofisin 
renk cümbüşü, gürültü ve ses düzeyi, çalışma 
ortamının genişliği, ısı, havalandırma ile diğer 
unsurlar çalışan ile işçinin işine karşı tutumu 
üzerinde çok önemli bir faktör oluşturmaktadır. 
Çalışma masasının yüksekliğinin arttırılması ve 
gerekli standartın arttırılması ile çalışanın gereksiz 
olarak yere eğilmesi engellenerek bu zorunluluğun 
ortadan kaldırılması sağlanmış olup, çalışanın 
iş verimi ve işe karşı tutumu yönünde bir fayda 
sağlanmış olacaktır. 

Ergonominin tam olarak uygulanması işyerinde 
önemli kazançların sağlanmasına yönelik verimlilik 
sağlar. Bu verimliliğin artmasına işçi ve çalışan 
açısından güvenlikli bir ortamda çalışmak, işve-
ren açısından ise daha üretim ve daha fazla bir 
kazancın sağlanmasına etki eder. “Alet yapar el 
övünür”  atasözünden anlaşıldığı gibi; çalışanın 
çalışma ortamı iş ve kişisel verimlilik yönünde 
önemlidir. Uygun ortamların yaratılmamış veya 
yaratılamamış “Güneş, Renk, Ses, Nem – Rutubet, 
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Kullanılan Eşyalar, Alanın Ferahlığı ve Hareket 
Kısıtları” olması birçok olumsuzluğun doğması-
na neden oluşturur. Bu gerçekler doğrultusunda 
ergonominin önemi ortaya çıkmaktadır.  

2.1 Ergonominin Önemi ve Amacı

18 yy`da başlayıp hızla gelişen uygarlık günlük 
yaşantımıza kolaylık, avantaj ve keyif getirirken, 
çalışanların bulunduğu çalışma ortamlarında fi-
ziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerde gözlenen 
hızlı artış iş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
günümüze kadar giderek artmasına neden olmuştur. 
Yeni üretim tekniklerinin gelişmesi, kullanılan 
üretim mekanizmalarının farklılaşması, üretim 
sistemlerinde çalışanların daha durağan bir hal 
alarak masa başından yapılan kontrollü üretim 
sistemine geçilmesi, insan sağlığı ve güvenliği için 
riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu riskler, 
ürünlerin üretimi sırasında olduğu gibi kullanımı 
sırasında da söz konusu olabilmektedir (www.
medinfo.hacettepe.edu.tr). Ortam ve teçhizatın 
insanımı yoksa ortam ve teçhizatlar insan namı 
uyum sağlaması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Ergonomi bilimi sadece kullanılan iş ekipmanları 
üzerinde değil, aynı zamanda çalışma ortamının 
çalışanlara uygun hale getirilmesi yönünde de katkı 
sağlamaktadır. Özellikle çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

 “Ergonomi çalışmaları temelde ekonomik neden-
lere dayanmaktadır. Asıl amaç insanın verimini 
arttırmak, makine temposuna ayak uydurmasını 
sağlamak, bunun sonucunda üretimin hızlanmasını 
ve daha çok kar etmektir.” 

“Ergonomi, fiziksel çevreyi işe olabildiğince uyumlu 
hale getirme amacıyla, iş ya da görevlerin bilimsel 
olarak incelenmesi şeklinde tanımlanabilir. Bir 

başka deyişle ergonomi, işçi ile iş donatımlarının 
uyumunun incelenmesidir” (Duran, 2010). 

İnsanın fiziksel ve vücut yapısı ile fiziki pozisyon-
larına yönelik olarak iş araçlarının kullanım tarzı 
arasında yüksek düzeyde ahenk sağlanmalıdır. 
Ergonomi, günümüzde daha geniş bir anlam-
da, ‘insan-makine sistemlerinin incelenmesine 
odaklaşmıştır. 

20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca ergonomide, 
çalışanların özellikle fiziksel enerjisiyle önem 
taşıdığı bir üretim tarzının aktörü oldukları bir 
durumdan çıkılarak insanın enformasyon işle-
mek üzere dâhil olduğu otomatik sistemlere ve 
enformasyon teknolojilerine geçilmiştir. Bir ba-
kıma ergonomi, konusunu değiştirmiştir. Fiziksel 
gereklerden çok bilişsel gerekleri dikkate almaya 
yönelmiştir ve bu anlamda ‘bilişsel ergonomi’den 
söz edilmiştir.  Nihayet bazı araştırmacılar, işin ve 
iş araçlarının tasarımında daha sosyal psikolojik 
bir perspektife kaymış ve çalışanlar için işin/ça-
lışmanın anlamının da hesaba katılması gerektiği 
üzerinde durmuştur. Bu da bir tür ‘sosyal psikolojik 
ergonomi yaklaşımı doğurmuştur (Akay ve Kurt, 
2008) & (Helander, 1981). 

Fiziki çevre ısı, ışık, ses durumu, oturulan yerlerin 
rahatlık derecesi, çevreden yayılan gürültü, ders 
anlatılan yerlerin uygunsuz ve düzensiz yerleşimi, 
sınıftaki eşyaların düzensizliği, çalışılan ortamın 
şekli ve dizaynı, görüntüsü, kimyasal reaksiyon 
durumu, ısı ve nem durumlarının genel olarak 
içinde olduğu yaşanılan ve çalışılan yer ile alandır. 

2.2. Sağlık Açısından Ergonominin Önemi 

Çalışma ortamının çalışanlara yönelik olarak 
tasarlanması, işin ve ortamın çalışanlara yönelik 
olarak uyarlanması ergonomi açısından önemlidir. 
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İş verimliliğinin arttırılması ve çalışan memnu-
niyetinin sağlanması ancak çalışma ortamları-
nın doğru dizayn edilmesi ve oluşturulması ile 
mümkündür. Birey ve çalışanlar kendilerini rahat 
hissettikleri koşullarda daha verimli ve istikrarlı 
çalışma imkânını yakalayabilirler. 

Çalışma ortamlarının kötü olması, yetersiz ay-
dınlatma, havalandırma, ısıtma ve bunlara benzer 
fiziksel sorunların olduğu yerlerde çalışma disip-
lininden bahsetmek imkânsızdır. İş güvenliğinin 
sağlanamadığı bir ortamda verimlilikten söz 
edilemez. Yetersiz aydınlatma, gürültü, ısı, nem 
ve hava akımının yeterli oranda sağlanamaması 
nedeni ile fiziksel ve ruhsal sorunların oluşma-
sına zemin hazırlanmıştır. Ergonomik koşullara 
uyulmaması, iş güvenliğinin oluşturulmaması 
gibi durumlarda bu sorunlara yönelik oranların 
çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çalışma 
ortamlarındaki fiziksel yetersizlik çalışanların 
hem ruhsal hem de fiziksel sorunlar ile baş başa 
kalmalarına neden oluşturur. Bürolarda ve iş 
yerlerinde verimli bir çalıma elde edilebilmesinde 
çalışma ortamı koşullarının önemi çok büyüktür 
(Göral, 2006). 

Çalışma ortamlarının çalışma koşullarına uygun 
olmaması nedeni ile birçok sağlık probleminin 
oluşmasına neden olmaktadır. Bunların başında 
aşırı nemden kaynaklanan, romatizma rahatsız-
lıkları, eklem rahatsızlıkları, iç beden ısısı ile dış 
beden ısısı arasındaki dengesizlik ile kişilerde 
bronşit ve iç hastalıklarına yönelik sorunların 
oluşması ve kullanılan araçların uygunsuzluğu 
nedeni ile fiziksel ve bedenen rahatsızlıkların 
ortaya çıkması gelir. Aşırı sıcak ve havalandırması 
olmayan ortamlarda insanların monotonlaşması 
ve beden yorgunluğunun ortaya çıkmasına ortam 

hazırlamaktadır. Yapılan bir çalışmada çalışma 
ortamlarının ısı oranları belirtilmiştir. Bunlar ise; 

•	 Oturarak yapılan isler 19 derece

•	 Ayakta yapılan isler 17 derece

•	 Ağır bedensel isler 12 derece

•	 Bürolar 20 derece

•	 Laboratuvarlar 18 derece

•	 Alışveriş salonları 19 derece

•	 Oturarak yapılan zihinsel islerde 21-23 derece

•	 Oturarak yapılan hafif islerde 19 derece

•	 Ayakta yapılan hafif islerde 18 derece

•	 Ayakta yapılan ağır islerde 17 derece

•	 Ağır islerde 15-16 derece

İşletme yönetiminin görevi, işyeri ortam ısısının 
belirtilen efektif sıcaklık değerleri arasında olma-
sını sağlamaktır (Cesur, 1987). 

Çalışma ortamlarında yeterli aydınlatılmanın 
yapılmaması, çalışanların göz sağlığı açısından 
sorunlar yaşamasına neden oluşturur. Yeterli ışık 
ve aydınlatılmanın oluşturulmaması nedeni ile 
göz korneası üzerinde kalıcı sağlık problemlerini 
meydana getirmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2008). 

Kullanılan ekipmanların ve bilgisayar masalarının 
ölçütlerinin doğru oranlarda olmaması nedeni 
ile yine kişisel sağlık sorunlarının yaşanmasına 
neden olmaktadır.

Büro ortamında çalışanların günde yaklaşık ola-
rak 5 ila 8 saati bilgisayar ve bilgisayar masası 
karşısında geçmektedir. Bu süre içinde çalışanın 
fiziki, ruhsal ve görsel sorunlarının oluşmaması 
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imkânsız gibi görünmektedir. Bu çalışma ortamının 
iyileştirilememiş olması birçok sağlık sorunun 
oluşmasına katkı sağlamaktadır. Sürekli bilgisayar 
başında çalışanlarda bel ve sırt ağrıları,  baş, göz 
ağrılarının yüksekliği, motivasyon bozuklukları, el 
ve bileklerin ağrıması, boyun ve omuz ağrıları ile 
birlikte aşırı stres ve sinirlilik hallerinin yüksekliği 
dikkat çekmektedir (Şahin, 1988). 

Sanayi grubu içinde çalışanların çalışma koşul-
larına bağlı olarak karşılaştıkları sorunları farklı 
kriterler altında incelememiz mümkündür. Sürekli 
ayakta durma nedeni ile eklem rahatsızlıklarının 
yoğunluğu, ses oranlarının yüksekliği nedeni ile 
duyma, sinirlilik, baş ağrısı ve bunlara benzer 
sağlık sorunlarının oluştuğu görülmektedir. 

Kullanılan ekipmanların ve makinelerin bazı uygun-
suzlukları ve teknolojik imkânlardan yoksunluğu 
nedeni ile çalışma hayatı risk altına girmektedir. 
Bu tip risklerin iyileştirilebilmesi için ergonomik 
sistemin hayata geçirilmesi gerekmektedir. İşletme 
ve çalışma ortamlarının kişisel değerler çerçevesinde 
insan faktörüne yönelik olarak ergonomik açıdan 
iyileştirilmesi ve sisteme uygun hale getirilmesi 
bir zorunluluktur (Edi, 1993). 

Endüstriyel ürünler tasarlanırken kullanım ko-
laylığı ve kişisel ölçeklere uyarlanabilir şekilde 
üretim gerçekleştirilmesi, ürünün çok yönlü kul-
lanım kolaylığını sağlar. Bunu örneklendirmek 
istediğimizde, yüksekliği ayarlanabilir sandalye 
ve koltuklar, çok yönlü hareket eden ekranlar, 
rahat basım imkânı sağlayan tuşlu mekanik 
ürünlerdir. Bu yönde yapılan tasarım ve üretim 
kullanıcı açısından büyük kolaylık ve rahatlık 
sağlamaktadır. 

3. OFİSLERİN TANIMI

Büro tanımına baktığımız da “Bureau” Fransızca 
kelimesinin karşılığı olan “Büro-Ofis” kelimesi 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Ofis ve büro 
ortamında çok farklı işlemler ve çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. “Bu nedenle büro ve ofis 
tanımını “Kırtasiye-kayıt tutma ve yazı işlerinin 
“Paperwork” lerin yapıldığı yer şeklinde tanım-
lanmaktadır.” (Benligiray, 2007). 

Günümüzde ofis tanımı çok farklı şekillerde 
değerlendirilmektedir. Bazı kurum ve kuruluş-
lar büro ve ofis terimine “Bölüm, Şube, Kısım, 
Servis, Ofis, Kalem, Yazıhane, Çalışma Odası, 
İşyeri” gibi kelimeleri kullanmaktadır (Can ve 
diğ., 1995). 

Çalışma ortamlarının düzeni, görüntüsü, estetiği, 
kullanılan malzeme ve ekipmanların niteliği, renk 
ve diğer özellikleri büyük önem arz etmektedir. 
Yaşantımızın büyük bir bölümü iş ortamı ve iş 
hayatı içinde geçmektedir. Bu nedenle çalışma 
ortamlarının düzen ve görüntü ile ergonomik yapısı 
önemli bir konudur. İnsanoğlu çok uzun yıllar 
önce hayatla barışık yaşamanın bir zorunluluk 
olduğunun farkına varmıştır. Bu zorunluluklara 
baktığımızda yemek-içmek, uyumak-dinlenmek, 
çalışmak-kazanmak gibi birçok faktörün olduğu-
nu görmekteyiz. Bu faaliyetler yapılırken bazı 
kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen eylemler, 
kendi içinde çok yönlü farklılıklar oluşturmaktadır. 
Bunların başında düzen, insan sağlığı, ekipman 
yeterliliği, sistem, disiplin teknoloji v.b. konular 
gelmektedir. Günümüzde çağdaş ofis ve büro 
tasarımları çalışma ekipmanlarının ve materyal-
lerinin insan faktörü açısından en doğru şekilde 
üretilmesini ve tasarımını zorunlu kılmaktadır. Bu 
oluşan zorunluluk nedeni ile ofis ekipmanlarına 
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yönelik teknolojik yatırım ve çalışmalar giderek 
hız kazanmıştır. 

Ayrıca bu ofis ve büroların bulunduğu ortam ve 
alanların dizaynı günümüz standart ve teknolojisi 
ile bütünleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu alanda 
birçok çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu çalış-
maların birçoğu kişi ve insan sağlığını çalışma 
imkân ve olanaklarının daha fonksiyonel olması 
yönünde yapılan çalışmalardır. Yapılar içinde bu 
değerler geçerliliğini korumaktadır.

Kompleks bir yapıda olan çalışma alanları ve 
odaları bazı kurum ve kuruluşlar için farklı ofis 
veya büro olarak değerlendirilmesine karşın, 
günümüzde bu tanımlar daha güncel ve hatları 
belirlenmiştir. Açık ofisler, Hücre ofisler, Serbest 
Düzenli Ofisler, Grup Ofisler şeklinde belirtil-
mektedir. 

Günümüz modern büro ve ofislerinde, kolay, 
çabuk, rasyonel ve düzenli çalışmayı sağlayan; 
bütün gerekli tesisatı “araç – gereç” içeren ideal 
çalışma ortamların yaratılmasına çalışılmaktadır. 
Bu yönde köklü ve geniş alanlarda faaliyet gös-
teren kuruluşlar özellikle grup ofis sistemi daha 
fazla tercih etmektedir (Topaloğlu ve Koç, 2005). 

Bu yönde yapılan çalışmalar ve gelişmeleri yakın-
dan takip eden üretici ve kullanıcılar geçmişten 
esinlenerek daha farklı tasarımlar ve ergonomik 
ürünlerin insan faktörü açısından en doğru şekilde 
üretilmesi ve kullanılması için hızla yol almaya 
devam etmektedir. Bu gelişmelere ışık tutan ta-
rihsel gelişimi göz ardı etmemek gerekir. 

Çok yönlü ve fonksiyonel çalışan kuruluşlar 21. 
Yüzyılda daha farklı organizasyonlara sahip ofis 
binalarının ortaya çıkması yönünde hızlı çalışmalar 
gerçekleştirmektedir. Büro ve ofisler günümüzde 

sayısız insan ve bireyin çalıştığı ortamlardan 
oluşmaktadır. Birçok büyük kurum ve kuruluş, 
yapısında barındırdığı alanlarda personeli tek çatı 
altında toplamak kaydı ile hem maliyet hem de 
zaman yönetimi açısından büyük çıkarlar sağlama 
yönünde adımlar atmaktadır. Özellikle finans 
kuruluşları, hastaneler, fabrikalar, bankalar gibi 
kuruluşlar şubeleri haricindeki genel yönetim 
birimlerini tek çatı altında toplayarak, verimlilik, 
performans, maliyet, istikrar ve strateji açısından 
daha fazla fayda sağlamak amacı ile organize 
olmaktadır. 

Büro ve ofis yapılarının tarihsel gelişimini ince-
lediğimizde, genellikle şehir bazında yerleşimleri, 
tasarlanan, bir büro yapısının temel kriterlerini 
etkileyen önemli konular olduğunu görmekteyiz. 
Büro yapılarının iç mekânlarını daha olumlu yönde 
değerlendirme imkânına sahip oluruz. 

Büro ve ofis tasarımları 1950 li yıllarda başlamış 
günümüze kadar hızlı bir şekilde yol almıştır. 
Ofis binalarının tarihsel gelişimine baktığımızda 
dağınık olan yönetim ve üretim sistemlerini bir 
araya toplanmasının daha fazla verimlilik ve per-
formansın yakalanabileceği yönündeki düşünceler 
hızlı bir şekilde uygulamaya dönüşmüştür. 

İç mekân tasarımlarında tasarımcılar birçok farklı 
teknik kullanmaktadır. Bu teknikler kullanılan 
alanların hangi amaçla kullanılacağına, ofis-büro 
ortamlarının büyüklüklerine, çalışma kapasitesi ve 
insan faktörünün beklentilerinin neler olduğuna 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen 
bu çalışmalar, çalışmaların gerçekleştirileceği ofis 
ortamlarına göre farklılık gösterebilir. Bunlara 
baktığımızda ise yaygın olarak “Hücre Ofis, Açık 
Ofis, Serbest Düzenli Ofisler ve Workstation 
Çalışma İstasyonları şeklinde ifade edilebilir. 
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3.1. Grup Ofis (Workstation Çalışma İstas-
yonları) 

Kurum, işletme ve örgütlerin amaçlarına ulaşmalarını 
sağlayacak yönetim sürecinin her aşamasında bilgi 
gereksinimine ihtiyaç duyulmaktadır. Belirlenen 
amaçlara ulaşabilmek için çalışma grupları ile 
birlikte “Politika oluşturmada, karar vermede, 
yöneltmede ve kontrolde iç ve dış çevreyle ilgili 
bilgilerin akışı kesintisiz olarak sağlanmalıdır.” 
1Çünkü hem karar verenler (yöneticiler) hem de 
verilen kararları uygulayanlar gerekli bilgiye sa-
hip olmak isterler. Bu nedenle çağdaş bir işletme 
yöneticisi; 

 Doğru bilgiyi sağlayacak bir sisteme

 Bu bilginin gerçek önemini anlama, yorumla-
ma ve uygulama becerisine gerek duyar. İşte 
bu sisteme sahip bilgi gereksinmeleri büro 
sistemleri sayesinde giderilir. 

Workstation Çalışma istasyonları bu konuda birçok 
kolaylığı ve iletişim kalitesini yükseltmektedir. 
Personel arasında iletişim ağının yaygın ve daha 
fazla olması nedeni ile açık ofis ve Workstation 
çalışma istasyonlarını kullanan kurum ve iş-
letmeler daha fazla iş verimliği sağlamakta ve 
çalışan personelin çalışma prensipleri konusunda 
yeterli bilgiye sahip olurlar. Çalışma sistemleri-
nin oluşturulması ve kullanılan ofis ürünleri ile 
malzemelerinin çalışma ve işin türüne yönelik 
olarak tasarlanması gerekir. Bu nedenle üretimi 
gerçekleştirilen ürünlerin ölçekleri kişi ve yapılan 
işin nevine uyarlanabilir olma özelliğini taşıması 
gerekir. Birey ve cinsiyet yönünden, toplumlar ve 
milletler açısından fiziki ölçülerde değer farklı-
lıkları olduğundan, tasarlanan projeye yönelik 

1  Gürer, 1997 

olarak üretilecek olan ürünlerin bu faktörü de 
göz önüne alınma sureti ile gerçekleştirilmesi bir 
zorunluluk oluşturur.

Çalışma istasyonlarına genel olarak baktığımızda 
özellikle finans kuruluşları, çok yönlü uluslar 
arası kuruluşlar, holdingler, birçok farklı alanı ve 
çalışma farklılıklarını oluşturmuş olan kuruluşla-
rın açık ofis Workstation çalışma istasyonlarını 
kullandığını belirtebiliriz. 

3.1.1. Çalışma İstasyonu Elemanları 

Çalışma istasyonları elemanlarını genel olarak ele 
aldığımızda basta mobilyalar ve elektronik cihaz-
lar aklımıza gelmektedir. Bu ürünlerin geneline 
baktığımızda çalışma performans ve özelliklerine 
göre yine değişiklikler gösterebilmektedir. 

Çalışma istasyonlarının en yoğun kullanılan ekip-
manları arasında yer alan bilgisayar ve bilgisayar 
masaları, bilgisayar koltuklarının ergonomik açı-
dan en doğru ölçülere ve özeliklere sahip olması 
çalışan performansı ve sağlığı ayrıca iş verimliliği 
açısından büyük önem gösterir. Ofis ürünleri 
“Mobilya” tasarlanırken bunlarla entegre olmuş 
diğer ürünlerin de tasarlanan mobilya ürünlerine 
olan uyumu dikkate alınmak zorundadır. Bu zo-
runluluk kullanıcı ile yapılan iş üzerinde büyük 
etki doğurduğundan verimlilik ve performansa 
etkisi yüksektir. Çalışma istasyonlarının diğer bir 
bölümünü oluşturan kısım ise oturma birimleri 
ve ekipmanlarıdır. 

4. ANALİZ VE UYGULAMA

4.1. BULGULAR

 Katılımcıların %30’ Kadın %70’i Erkek olarak 
bulunmuştur. 
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 Katılımcıların %56, 67’si Evli, %43, 33’ü ise 
Bekârlardan oluşmaktadır.

 Katılımcıların %86,67’si Üniversite ve üstü, 
%13,33’ü ise Lise ve altı eğitim seviyesine 
sahiptir. 

 Katılımcıların %5’i 1 yıl ve üzeri, %43,33’ü 5 
yıl ve üzeri, %40’ı 10 yıl ve üzeri, %11,67’si 
ise 20 yıl ve üzeri süredir çalışma hayatında 
bulunmaktadır. 

 Katılımcıların %63,33’ü 1 yıl ve üzeri, %33,33’ü 
5 yıl ve üzeri, %3,33’ü ise 10 yıl ve üzeri 
süredir aynı iş yerinde çalışmaktadır. 

 Katılımcıların çalıştığı kurumda;%25’i Üst Ka-
demede, %68,3’ü Orta Kademede, %6,7’si Alt 
Kademede çalışıyor olarak ortaya çıkmaktadır.

 Katılımcıların %1,7’si 18-24 yaş arası, %36,67’si 
25-34 yaş arası, %53,33’ü 35-50 yaş arası, 
%8,33’ü 50 yaş üzeridir. 

Korelâsyon:

Değişken Tanımlamaları: 

IŞIK:  (Işıklandırma) ; Işıklandırma ile ilgili 
maddeleri içerir

ALAN: (Alan) ; Çalışma alanı ile ilgili maddeleri 
içerir

EKİPMAN: (Ekipman) ; Ekipmanlar ile ilgili 
maddeleri içerir

ERGO: (Ergonomi) ; Ergonomi ile ilgili mad-
deleri içerir

TA: (Sıcaklık&Havalandırma) ; Sıcaklık ve 
Havalandırma ile ilgili maddeleri içerir

EXT: (Dış Faktörler) ; Dış Faktörler
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Tablo 4.1. Değişkenlerin korelasyon dağılımı

Korelasyonlar

Işık Alan Ekipman Ergo ta ext

ışık Pearson Korelasyonu 1 ,482** ,334** ,482** ,349** ,372**

Sig. (2 taraflı) ,000 ,009 ,000 ,006 ,003

N 60 60 60 60 60 60

alan Pearson Korelasyonu ,482** 1 ,845** ,862** ,793** ,826**

Sig. (2-taraflı) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60

ekipman Pearson Korealsyonu ,334** ,845** 1 ,860** ,802** ,753**

Sig. (2-taraflı) ,009 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60

ergo Pearson Korelasyonu ,482** ,862** ,860** 1 ,816** ,773**

Sig. (2-taraflı) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60

ta Pearson Korelasyonu ,349** ,793** ,802** ,816** 1 ,794**

Sig. (2-taraflı) ,006 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60

ext Pearson Korelasyonu ,372** ,826** ,753** ,773** ,794** 1

Sig. (2-taraflı) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000

N 60 60 60 60 60 60

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde belirgindir ( 2 taraflı). 

Tablo 4.2. Değişkenlerin korelasyon ölçeği

Korelasyon Eksi Artı

Hiçbiri -0,09 ila 0 0 ila 0,09

Küçük -0,3 ila -0,1 0,1 ila 0,3

Orta -0,5 ila -0,3 0,3 ila 0,5

Büyük -1 ila -0,5 0,5 ila 1

Işıklandırma değişkeni ile

Alan değişkeninin arasında orta şiddetli pozitif 

bir Korelâsyon bulunmaktadır. Alan büyüdükçe 

Işıklandırma da orta düzeyde artmaktadır.

Ekipmanlar değişkeni ile arasında orta şiddetli 
pozitif bir Korelâsyon bulunmaktadır. Ekipmanlar 
arttıkça ışıklandırma da orta düzeyde artmaktadır.

Ergonomi değişkeni ile Işıklandırma değişkeni 
arasında orta şiddetli pozitif bir Korelâsyon bu-
lunmaktadır. Ergonomi arttıkça Işıklandırma da 
orta düzeyde artmaktadır. 

Sıcaklık ve havalandırma değişkeni ile Işıklan-
dırma değişkeni arasında orta şiddet anlamlı bir 
Korelâsyon bulunmaktadır. Isı ve Havalandırma 
değiştikçe Işıklandırma da orta düzeyde artmaktadır. 
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Dış faktörler ile Işıklandırma arasında orta şiddet 
anlamlı bir Korelâsyon bulunmaktadır. Dış faktörler 
arttıkça ışıklandırmada orta düzeyde artmaktadır. 

Alan değişkeni ile

Ekipmanlar değişkeni ile alan değişkeni arasında 
yüksek düzeyli anlamlı bir Korelâsyon bulun-
maktadır. Ekipmanlar arttıkça alan da yüksek 
düzeyde artmaktadır.

Ergonomi değişkeni ile Alan değişkeni arasında 
yüksek düzeyde anlamlı bir Korelâsyon bu-
lunmaktadır. Ergonomi arttıkça alanda yüksek 
düzeyde artmaktadır. 

Sıcaklık ve Havalandırma değişkeni arasında yüksek 
düzeyde anlamlı bir Korelâsyon bulunmaktadır. 
Sıcaklık ve Havalandırma arttıkça Alanda yüksek 
düzeyde artmaktadır. 

Dış faktörler ile alan değişkeni arasında yüksek 
düzeyde anlamlı bir Korelâsyon bulunmaktadır. 
Dış faktörler arttıkça Alan değişkeni de yüksek 
düzeyde artmaktadır. 

Ekipman değişkeni ile

Ergonomi değişkeni ile Ekipman değişkeni ara-
sında yüksek düzeyde anlamlı bir Korelâsyon 
bulunmaktadır. Ergonomi arttıkça Ekipmanlarda 
da yüksek düzeyde bir artış olmaktadır. 

Sıcaklık ve Havalandırma değişkeni ile Ekipman 
değişkeni arasında yüksek seviyeli anlamlı bir 
Korelâsyon bulunmaktadır. Sıcaklık ve Havalan-
dırma arttıkça Ekipmanlar da yüksek seviyede 
artmaktadır. 

Dış faktörler ile Ekipmanlar arasında yüksek 
düzeyli anlamlı bir Korelâsyon bulunmaktadır. 

Dışa faktörler arttıkça Ekipmanlar da yüksek 
düzeyde artmaktadır. 

Ergonomi değişkeni ile

Sıcaklık ve havalandırma değişkeni ile Ergonomi 
arasında yüksek düzeyli anlamlı bir Korelâsyon 
bulunmaktadır. Sıcaklık ve Havalandırma arttıkça 
Ergonomi’de yüksek seviyede artmaktadır.

Dış faktörler ile Ergonomi arasında yüksek sevi-
yeli anlamlı bir Korelâsyon bulunmaktadır. Dış 
faktörler artıkça Ergonomi de yüksek düzeyde 
artmaktadır.

Sıcaklık ve Havalandırma değişkeni ile 

Dışa faktörler ile Sıcaklık ve havalandırma ara-
sında yüksek düzeyde anlamlı bri Korelâsyon 
bulunmaktadır. Dış faktörler arttıkça Sıcaklık ve 
Havalandırma da yüksek düzeyde artmaktadır. 
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Değişkenlerin regresyon modelleri:

MODEL 1:

Tablo 4.3. Değişkenlerin Regresyon Modelleri; Model 1

Model Özeti

Model R R Karesib
Ayarlanmış R 
Karesi Std. Tahmin Hatası 

1 ,986a ,972 ,971 4,93733

a. Tahminleri: Ergo, ekipman

Katsayılar a,b

Model

Standartlaştırılmamış 
Katsayılar

Standartlaştırılmış 
katsayılar

t Sig.B Std. Hatası Beta

1 ekipman ,356 ,123 ,309 2,884 ,006

ergo 1,348 ,212 ,681 6,354 ,000

a. Bağımlı Değişken: Alan

b. Orijinden Doğrusal Regresyon

Ekipman değişkenindeki bir birimlik değişim 
alan değişkeninde 0,356 birimlik artışa neden 
olmaktadır.

Ergonomi değişkenindeki bir birimlik değişim 
alan değişkeninde 1,348 birimlik değişime neden 
olmaktadır.

Ekipman ve Ergonomi değişkenleri alan değiş-
keninin %97.2’sini açıklamaktadır.
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MODEL 2:

Tablo 4.4. Değişkenlerin Regresyon Modelleri; Model2

Model Özeti

Model R R Karesib Ayarlanmış R Karesi Std. Tahmin Hatası

1 ,915a ,837 ,834 2,18023

a.Tahminleri: Ekipman

Katsayılar a,b

Model

Standartlaştırılmamış 
Katsayılar

Standartlaştırılmış 
katsayılar

t Sig.B Std. Hata Beta

1 Ekipman ,194 ,011 ,915 17,409 ,000

a. Bağımlı Değişken: ışık

b. Orijinden Doğrusal Regresyon

 Ekipman değişkenindeki bir birimlik değişim 
Işıklandırmada 0,194 birimlik değişime neden 
olmaktadır. 

 Ekipman değişkeni Işıklandırma değişkeninin 
%83,7’sini açıklamaktadır. 
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MODEL 3:

Tablo 4.5. Değişkenlerin Regresyon Modelleri; Model 3

Model Özeti

Model R R Karesib
Ayarlanmış R 
Karesi Std. Tahmin hatası

1 ,989a ,977 ,976 2,27394

a.Tahminleri: alan, ta, ekipman 

Katsayılar a,b

Model

Standartlaştırılmamış 
Katsayılar

Standartlaştırılmış 
katsayılar

t Sig.B Std. Hatası Beta

1 ta ,429 ,196 ,185 2,190 ,033

ekipman ,174 ,059 ,298 2,953 ,005

alan ,260 ,051 ,514 5,123 ,000

a. Bağımlı Değişken: Ergo

b. Orijinden Doğrusal Regresyon

 Sıcaklık ve Havalandırma değişkenindeki bir 
birimlik değişim Ergonomide 0,429 birimlik 
değişime neden olmaktadır.

 Ekipmanlardaki bir birimlik değişim Ergono-
mide 0,174 birimlik değişime neden olmaktadır.

 Alandaki bir birimlik değişim Ergonomide 
0,260 birimlik değişime neden olmaktadır. 

 Bu iki değişken Ergonomi değişkeninin 
%97,7’sini açıklamaktadır. 

Değişkenlerimizin birbirleri ile ilişkilerini açık-
lamak amacı regresyon modelleri oluşturmakta-
yız. Bunlardan ilki Cinsiyete göre ışıklandırma 
tercihleri ile ilgili şikâyetler arasında anlamlı bir 
ilişki olup olmadığıdır.

Tablo 4.6. Işığın cinsiyet üzerine etkisinin 
dağılımı

Paylar

d1 N
Ortalama 
pay Toplam pay

Işık Kadın 18 33,11 596,00

Erkek 42 29,38 1234,00

Total 60

Test İstatistikleria

ışık

Mann-Whitney U 331,000

Wilcoxon W 1234,000

Z -,777

Asymp. Sig. (2-taraflı) ,437

a.Kümelenen değişken: d1
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Cinsiyete göre ışıklandırma tercihleri ile ilgili 
şikâyetler arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
Cinsiyete bakılmaksızın ışıklandırma tercihleri 
anlamlıdır. 

Kurum içerisindeki kademeye göre ergonomi ter-
cihleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına 
baktığımızda ise;

Tablo 4.7 Kurum içerisindeki kademeye göre 
ergonomi tercihleri arasındaki ilişkinin dağılımı

Paylar

d6 N
Ortalama 
pay

Ergo Üst kademe 15 40,57

Orta 
kademe

41 25,76

Alt kademe 3 35,17

Total 59

Test İstatistikleria,b

ergo

Ki-kare 8,506

df 2

Asymp. Sig. ,014

a. Kruskal Wallis Testi

b.Kümelenen Değişken: d6

Kurum içerisindeki kademeye göre ergonomi 
tercihleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. Ankete 
katılanların kademeleri ergonomi tercihlerinde bir 
etki yaratmaktadır. 

Eğitime göre ergonomi tercihleri arasında anlamlı 
bir fark bulunup bulunmadığına baktığımızda;

Tablo 4.8. Eğitime göre ergonomi tercihleri arasındaki ilişkinin dağılımı

Paylar

d3 N Ortalama pay Toplam paylar

ergo lise ve altı 8 32,13 257,00

üniversite ve üstü 52 30,25 1573,00

Total 60

Test İstatistikleria

ergo

Mann-Whitney U 195,000

Wilcoxon W 1573,000

Z -,284

Asymp. Sig. (2-taraflı) ,777

a.Kümelenen değişken: d3

Eğitime göre ergonomi tercihleri arasında anlamlı 
bir fark bulunmaktadır.

Şirket içerisindeki kademe ile dış faktörler arasında 
anlamlı bir fark olup olmadığına baktığımızda;
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Tablo 4.9. Şirket içerisindeki kademe ile 
dış faktörler arasındaki ilişkinin dağılımı

Paylar

d6 N
Ortalama 
pay

ext Üst kademe 15 37,37

Orta 
kademe

41 26,94

Alt kademe 3 35,00

Total 59

Test İstatistikleria,b

ext

Ki-kare 4,365

df 2

Asymp. Sig. ,113

a. Kruskal Wallis Test,

b.Kümelenen değişken: d6

Şirket içerisindeki kademe ile dış faktörler arasında 
anlamlı bir fark yoktur.

Tablo 4.10. Değişkenlerin Güvenilirlik Analizi

Güvenilirlik analizi

Cronbach’s Alpha Maddelerin N’si  

,965 30

“Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre Cronbach’s 
alpha katsayısı 0,965’den büyük çıkmaktadır. Bu 
da anketin aynı katılımcılara tekrar uygulanması 
durumunda sonuçların büyük oranda aynı olacağı 
anlamına gelir. Dolayısıyla sonuçlarımız güvenilir 
çıkmaktadır.”

SONUÇ

Gelişen teknoloji ve insan ihtiyaçlarının fark-
lılaşması, doğal kaynakların giderek azalması, 

kurumların ve kuruluşların rekabet savaşı, birey 
ve toplumların ihtiyaçları üzerinde değişikliklerin 
ve çeşitliliklerin oluşmasına neden olmuştur. 

İş ve iş güvenliği ayrıca iş sağlığı ve iş verimliliği 
yönünden çalışma ortamlarda ergonomik tasarım 
ve ergonomik ürün farklılıklarının yaratılmasının 
zorunluluğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Sağlıklı 
çalışma ortamları yaratabilmek ve çalışanların 
sağlık, iş memnuniyeti, iş güvenliği, performans 
ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik olarak 
yaptığımız uygulamada elde ettiğimiz veriler de 
bunların olması gerektiğinin altını çizmektedir. 
Özellikle günümüzde teknolojik cihazlar ile 
masa başında günün nerede ise 8 ile 13 saatini 
masa basında geçiren birey ve topluluklar sağlıklı 
yaşam ve sağlıklı çalışma ortamlarına duydukları 
ihtiyaçları belirtmektedir. Kullanılan her türlü 
ofis ekipmanlarında ergonomik ve fiziki rahatlık 
sağlayacak çok yönlü fonksiyonel yapıda ürünle-
rin üretilmesi ve tercih edilmesi yönünde beyan 
bildirmektedir. İşçi ve ofis çalışanlarının güvenli 
çalışma ortamlarına kavuşması için ergonomik 
kurallara ve tasarım ilkelerine kesinlikle uyulması 
gerekmektedir. Çalışma ortamlarındaki sorunlar 
belirlenmeli ve bu yönde gerekli çalışmalar uy-
gun tasarım ve ergonomik kurallar çerçevesinde 
gerçekleştirilmelidir. 

Verimli bir çalışma ortamının sağlanmasında 
çalışanın kendine özgü, rahat bir alanda çalış-
masının etkileri kuskusuz çok önemlidir. Bunun 
sağlanmasında ergonomik tasarımlar, ısı ve hava-
landırma, dış faktörler, gerek kullanılan araçlar, 
gerek mobilya tasarımları gerekse organizasyon 
ve mekân tasarımları çok önemlidir. Bu noktada 
karsımıza “esneklik” olgusu çıkmıştır. Kişiye, 
duruma ve değişim etkenlerine göre olabildiğince 
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çok ihtiyaca cevap verebilen “esnek” mobilya ve 
mekânlar ergonominin içerisinde yer almaktadır.

Günlük ve çalışma hayatımızın vazgeçilmezleri ve 
hatta artık bir zorunluluk haline gelmiş bilgisayar 
kullanımı, giderek iş dünyasının her noktasına 
girmiş bulunmaktadır. Özellikle masa başı ve 
ofis ortamlarında, birçok farklı sektörün yaygın 
ve yoğun olarak kullandığı bilgisayarlar çalışanlar 
açısından iş kolaylığı sağlarken birçok yönde de 
çalışanlara sağlık ve fiziksel sorunları beraberinde 
getirmektedir. Bunların başında çalışma masalarının 
bilgisayar ve kullanıcıya uygun çalışma mesafe ve 
ölçülerinin sağlanmaması şeklinde gösterilebilir. 

Yaptığımız çalışma ve yapılan bu alandaki birçok 
çalışmada bilgisayar sistemli çalışan ofis ve büro 
çalışanlarının büyük çoğunluğunun fiziksel rahat-
sızlık ve sağlık sorunları yaşadığı tespit edilmiştir. 
Bunların başında boyun ağrısı, sırt ağrısı, omuz 
ağrısı, dirsek ve bacak ağırlarına yönelik birçok 
bulgu tespit edilmiştir. Ayrıca bilgisayar kullanı-
lırken oturulan koltukların ergonomik olmaması, 
fonksiyonel özellikleri barındırmaması, monitör 
ve kullanıcının arada koruması gereken mesafeyi 
koruyamaması nedeni ile ortamda bulunan rad-
yasyon dağılımı, ses, kimyasal reaksiyonlar ve 
diğer hususlar kullanıcı ve çalışanlar üzerinde çok 
yönde sorunları oluşturmaktadır. Bunların içinde 
sinir sistemlerinde oluşan tahrifatlar, psikolojik 
sorunlar, sinirlilik halleri, göz yorgunluğu, baş 
ağrıları ve yorgunluk hali nedeni ile uykululuk 
durumumun oluşmasını örnek gösterebiliriz.

Bilgisayarla çalışma ortamlarında özellikle bil-
gisayar oturma koltuklarının uygusuzluğunun 
oluşması nedeni ile kullanıcılara %18.6 oranında 
uygun oturma ortamının sağlandığını belirten 
“Maciel ve Ard.” (Ergonomi alanında çalışmalar 

yapan İngiliz bilim adamları) Yaptıkları çalışma 
ile bunu tespit etmiş ve kanıtlamışlardır. Oluşan 
bu sorunlar nedeni ile bilgisayar kullanıcılarının 
bilgisayar kullanımı nedeni ile kas ve iskelet 
sistemi rahatsızlıklarının yoğun olarak yaşanması 
ve bunların önlenmesi için ergonomik oturma 
koşullarının önemini ortaya çıkarmıştır. Yine 
başka bir çalışmada bilgisayarla çalışma yapılan 
ortamlarda çalışanların baş ağrılarının yoğunlukta 
yaşandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmayı yapan 
“Gomzi ve Ark.” (Çalışma performansı ve 
fiziksel rehabilitasyon alanında çalışma yapan 
İngiliz bilim adamları), Yaptıkları çalışmadan elde 
ettikleri kanıt ve verilerle bunu tespit etmişlerdir. 
Özellikle baş ağrısı oranının %53,0 olduğu yoğun 
olarak çalışılan ortamlardaki çalışanlarda ise bu 
oranın %62,9 olduğu tespit edilmiştir. Bilgisayarlı 
ortamlarda çalışan ve kullanıcılarının ayrıca sigara 
içmesi bu oranın daha da yükselmesine neden 
oluşturduğu belirtilmektedir. 

Çalışma ortamlarının yeterli havalandırmaya 
sahip olmaması ve nemli hava ortamının yoğun 
olarak bulunması, iş ortamında ve kapalı alanlarda 
sigara içilmesi, bilgisayar ortamlarının yeterli 
izole edilmemiş olması, klima sistemlerinin sis-
teme uygunsuz çalışması nedeni ile çalışanlarda 
yorgunluk hallerinin yoğun olmasına ve iş ve-
rimsizliğinin doğmasına neden oluşturmaktadır. 
“Gomzi ve Ark.” Bu yönde yaptığı araştırma ile 
%84,3 oranında elde ettiği bulgu ile iş ortamının 
yetersiz havalandırılmasının çalışanlarda verim-
sizliğe neden oluşturduğunu belirtmektedir. 

Gerek iş verimliliği gerek iş güvenliği ve çalışan 
memnuniyeti açısından iş verimliliğinin arttırılması 
çeşitli alanlar ve işlerde çalışan insanların fiziksel, 
mental ve sosyal açıdan korunması çalışanların 
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çalışma ortamı koşullarından kaynaklanan rahat-
sızlıkların ortadan kaldırılarak izole edilmesi ile 
elde edilebilir. 

Günümüzde çok farklı yönlerde çalışma sis-
temleri oluşturulmuştur. Bu çalışma sistemleri 
ve ortamlarına baktığımızda özellikle açık ofis 
“Workstation” ların yoğun olarak kullanıldığını 
belirtebiliriz. Birçok insan ve çalışanın bir arada 
bulunması bazı durumlarda dezavantaj oluştur-
maktadır. Bunun en önemli nedenleri arasında 
iş performansını kaybetmiş bir çalışanın diğer 
çalışanlar üzerinde oluşturduğu olumsuzluktur. 
Bu durum birçok çalışanın çalışma performansı 
ve iş akışında sorunlar meydana getirmektedir. 
Bu nedenle çalışma alanlarındaki uygusuzlukların 
kaldırılması, çalışma sahalarının çalışma disiplin 
ve çalışma kriterleri doğrultusunda tasarlanması 
gerekmektedir. Yüksek panellerin iş verimini 
düşürdüğü, eksik yada yanlış iletişim kurulduğu, 
açıkta kalan kablolama sistemlerinin görüntü olarak 
rahatsız edici olduğu, masanın ufak olmasının rahat 
çalışmayı engellediği, kotu ve uygunsuz malzeme 
kullanımının masa tablasının kullanma süresini 
kısalttığı, masa yüzeyinin düz ve pütürsüz olması 
gerektiği, tabla kalınlığın çok fazla olması halinde 
çalışan kısının ayaklarının rahat edemeyeceğini, 
çalışma koltuğunun masaya göre ayarlanır cinsten 
olması gerektiği önemli unsurlardır. 

Tasarım kriterleri doğrultusunda, çalışanların iş 
verimliliği, iş memnuniyeti, iş sağlığı ve perfor-
mansına yönelik olarak tasarımların yapılması en 
doğru işleyiş ve çalışma şeklini oluşturmaktadır. 
Ergonomik bir bütünlük ile birleşen tasarım, hem 
çalışanların iş verimliliği ve çalışma memnuni-
yetine etki etmekte, hem de yapılmakta olan işin 
performans ve iş verimini yükseltmektedir. Kurum 
ve kuruluşlar işin nevi ve içeriğine ilişkin olarak 
istedikleri tasarımları, çalışanları ile uygun hale 

getirmek istemektedir. Bunun nedeni beklenen 
performans ve verimliliğin iş ve çalışan uyumu 
ile bütünleştirmektir. Bu düşünce doğrultusunda 
çalışma performansına etki eden en önemli kri-
terler arasında ergonomik tasarım gelmektedir. 

Ergonomik bir tasarımın gerçekleştirilmediği 
çalışma ortamından istenilen verim ve performan-
sın alınması mümkün değildir. Ergonomi birçok 
alanda sağlanmalıdır. Bunlar ses, aydınlatma, 
havalandırma, görüntü, renk, titreşim, temizlik, 
güvenlik vb. konuların tamamını içine almalıdır. 
Görsel olarak hoş fakat güvenlik olarak yetersiz 
bir çalışma ekipmanı doğru tasarlanmış olamaz. 
Tasarım gerçekleştirilirken başta güvenlik, görsellik, 
fonksiyonellik, verimlilik ve ekonomiklik yönleri 
ile kullanıcılarına rahatlık ve fayda getirmelidir

Araştırmamız sonucunda;

Çalışma ortamlarındaki ışık yetersizliği çalışanlar 
üzerinde olumsuzluk oluşturmaktadır. 

 Çalışma alanının büyümesi, ortamdaki ekip-
manların artması, ortam içindeki ısı ve ha-
valandırma üzerinde etkili olduğundan ve 
dış faktörlerin artması ile ergonomik açıdan 
sorunların oluştuğunu göstermektedir. 

 Yetersiz havalandırma ve uygun olmayan ha-
valandırma ekipmanlarının çalışanlar üzerinde 
olumsuzluk oluşturduğu tespit edilmiştir. 

 Yaptığımız uygulamada şirket ve kurum için-
deki yetki ve yönetim kademesinin değişmesi 
tutum ve davranışlarda farklılıkların oluşmasına 
neden oluşturmaktadır. 

 Ergonomik faktörlerin cinsiyet dağılımı üze-
rinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Bayan 
çalışanların ergonomik açıdan tutumları ve 
ergonomik ürün beklentileri ile özellikleri 
daha yoğun olmaktadır. 
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 Ayarlanamayan masa yüksekliklerinin çalı-
şanlar açısından rahatsızlık oluşturduğu, bu 
yönde tasarım yapılması ve fonksiyonel masa 
yaratılmasının zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

 Çalışma ortamlarında başta bilgisayar ve diğer 
ses oluşturucularının ses yüksekliğine neden 
oluşturması çalışanların iş verimliliği üzerinde 
önemli etkiler ve sonuçlar meydana getirmiştir. 

 Çalışma sahasının alanı ve zemin üzerinde 
kullanılan malzemeler nedeni ile çalışanların 
rahat hareket sağlayamaması nedeni ile sorun 
yaşadığı bu durumun çalışma performansını 
etkilediği tespit edilmiştir. 

 Kullanılan ofis ekipman ve ürünlerinin gör-
selliği ve kullanım kolaylığı çalışanların iş 
verimi üzerinde farklılıkların doğmasına neden 
oluşturmaktadır. 

 Hücre ofis bölmelerinin şeffaf olması tercih 
edilen tasarım kriterleri arasında yer almakta-
dır. Dış hayatla bağlantıyı koparan ve görüntü 
engelleyen bölmeler tercih edilmemekte ça-
lışanlar üzerinde stres ve psikolojik sorunlar 
oluşturmaktadır. 

 Ayarlanamayan bilgisayar masaları ve bilgisayar 
oturma koltuklarının oluşturduğu fiziksel sağlık 
sorunları nedeni ile iş kaybı ve iş performans 
verimliliğinin düştüğü görülmüştür. Bu yönde 
iyileştirmelerin bir zorunluluk olduğu tespit 
edilmiştir. 

 Kullanılan bilgisayar sistemlerinin oluşturduğu 
görüntü kirliliği, (Kablo, Elektrik Prizleri, Aparat 
vb.) ürünler çalışanların çalışma performansı 
ve iş kaybına neden oluşturmaktadır. 

 Keson ve çok yönlü kullanıma imkân sağlayan 
çekmeceli ve kapaklı özel kullanım dolapla-
rının ölçüt ve hareketlilik özelliklerinin fazla 

olması kullanıcıların tercihleri üzerinde etki 
oluşturmaktadır. 

 Açık ofislerdeki Workstation çalışma ortamlarında 
daha izole edilmiş ve özellikle ses izolasyonu 
sağlanmış, şeffaf renkli ve çalışma rahatlığı 
sağlayan ürünlerin tercihi daha yoğunluktadır. 

 Ergonomik açıdan kullanılan malzeme özel-
likleri ve fonksiyonelliği üretim ve tüketim 
noktasında etkili olduğundan, kalite seviyesinin 
kullanılan malzemelerde yüksek olması tercih 
edilen nedenler arasında yer almaktadır. 

 Ergonomik olmayan ürünler nedeni ile fiziksel 
sorunların çok yönlü yaşandığı ve bu ürünler 
nedeni ile sağlık sorunlarının oluştuğu, oluşan 
sağlık sorunlarının giderilmesi ve iyileştiril-
mesi iş verimliliği ve zaman açısından büyük 
sorunlar oluşturduğu tespit edilmiştir. 

 Yaptığımız uygulama sonucunda kullanılan 
birçok ürünün ergonomik olmaması ayrıca 
teknolojik özellikler taşımaması, birçok kurum 
ve kuruluşun halen klasik teknolojiden uzak 
ve çalışana memnuniyet sağlamayan ürün 
kullandığı bu nedenle çalışanların ofis ekip-
man ve ürünlerinden memnuniyet sağlamadığı 
tespit edilmiştir. 

 Workstation büro sistemi özel hayatı deşifre 
etmeyecek kadar düzenli ve gizliliği koruyan 
bir yapıya sahip olmalıdır. Yaptığımız bu ça-
lışmanın konusunu oluşturan Workstation’lar 
tek kişilik olduğu kadar çok yönlü çalışma 
ortamı yarattığından birçok insanın bir arada 
çalışmasına imkân ve olanak da sağlamaktadır. 
Bu nedenle çalışma istasyonların ve birimlerinin 
kişisel gizliliği koruyacak şekilde oluşturulması 
gerekir. Kullanılan malzemelerin ses yalıtım 
özelliğini taşıması gerekliliği bu nedenle bir 
zorunluluk oluşturmaktadır. 
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İLKÖĞRETİM 4 - 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN  
OYUN ve SPOR TERCİHLERİ*

PLAY and SPORTS PREFERENCES of 4th and 5th GRADE  
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Sinan AYAN1 Uğur Altay MEMİŞ2 

*  Bu çalışmanın bir bölümü, 31 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen II. Uluslararası Beden 
Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi’nde sunulmuştur.

1  Kırıkkale Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Kırıkkale
2  Bülent Ecevit Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Zonguldak

Özet: Giderek artan nüfus, teknolojik alandaki gelişmelere 
bağlı olarak çeşitlenen bilgisayar oyunları ve çarpıklaşan 
kentleşme sonucu daralan oyun alanları gibi nedenlerden 
dolayı çocuklar aktif oyun ve spor etkinliklerini terk etmekte 
ve bu olumsuzluklar çocuklarda obezite gibi sağlık sorunlarını 
da beraberinde getirmektedir. Çocuklar günümüz eğitim 
sistemi içerisinde vakitlerinin büyük bir kısmını okullarda 
geçirmektedir. Bu yüzden okullarda yapılan sportif aktiviteler 
ve beden eğitimi dersleri fiziksel aktivite yapabilmeleri için 
en önemli fırsat konumuna gelmektedir. Ancak, günümüzde 
beden eğitimi ve spor programını yürüten öğretmenlerin 
eğitsel oyunlar ile spor branşları hakkında ne derece bilgi 
düzeyine sahip olduklarına yönelik yeterli referans ve 
durumu destekleyen kaynak çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca 
Türkiye’de çocukların hangi oyunları ve spor etkinliklerini 
yapmayı sevdiklerine ilişkin olarak da net bir bilgi yoktur. 
Tarama modelindeki çalışmanın evrenini Kırıkkale il ve ilçe 
merkezlerinde 2010-2011 öğretim yılında faaliyet gösteren 74 
ilköğretim okulundaki 4 ve 5. sınıf öğrencileri, örneklemini 
ise evrenden tesadüfü olarak seçilen 37 ilköğretim okulunda 
öğrenim gören 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden belirlenmiş 271 
öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma öğrencilerin oyun ve spor 
branş tercihlerini belirlemeye yönelik nicel bir çalışma olup, 
çocukların geleneksek oyunlara yaklaşımlarını da ortaya 
koymaktadır. Araştırma bulgularına göre 4. sınıflarda kışın 
açık alanlarda yapılması en sevilen spor basketbol iken, 
5. sınıflarda atletizmdir. 4. sınıflar yazın açık alanlarda 
saklambaç oynamayı severken, 5. Sınıfların en sevdikleri 
oyun yakan top olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitsel & Geleneksel Oyunlar, Spor 
Branşları, Beden Eğitimi, Oyun Tercihleri.

Abstract: Fast growing population, and technological 
development and its products such as modern computer 
games, and also heavy urbanisation lead children to leave 
active play and sports and therefore it is certain to come to 
pass that they will suffer from health problems like obesity. 
Children pass their daily time mainly at schools in present 
education system. That is why sport activities and physical 
education lessons become opportunities for them to be 
physically active. However, there is not adequate literature 
on teachers’ knowledge levels of play and sports in order 
to teach physical education classes effectively. Besides, it 
is difficult to obtain clear information on which play and 
sports children like to play or do in Turkey. 4th and 5th grade 
students in 74 elementary school in 2010-2011 educational 
year in Kirikkale city centre and district represented target 
population for present study. Sample size was determined 
by randomly selected 271 4th and 5th grade students in 37 
elementary school. This survey type study was not only 
conducted to describe play and sports preferences of 
elementary school children but also to provide evidence of 
children’s tendency toward traditional games. Findings of 
this study indicated that most favourite sport was basketball 
among 4th grade students whereas 5th grade students’ most 
favourite sport was athletics. Most favourite play among 4th 

grades was hide and seek while 5th grades reported dodgeball 
as their most favourite play.

Keywords: Educational & Traditional Play, Sports, Physical 
Education, Play Preferences.
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GİRİŞ

Ülkemizde 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz 
döneminden itibaren var olan 8 yıllık zorunlu 
eğitim kaldırılmış yerine 4+4+4’lük 12 yıllık 
süreci kapsayan zorunlu bir eğitim sistemine 
geçilmiştir. Bu sistem ile ilk 4 yıllık süre ilkokul, 
ikinci 4 yıllık süre ortaokul ve son 4 yıllık süre de 
lise eğitimi olarak yapılacaktır. Bundan önce yer 
alan ilköğretim kavramı 2012 tarihinden sonra 
kullanılmayacaktır. Beden Eğitimi dersinin de adı 
ilkokullarda Oyun ve Fiziksel Etkinlikler olarak 
değiştirilmiş ve haftalık 5 saat olacak biçimde 
programa konulmuştur. 5-8. sınıflar arasında ise 
dersin adı Beden Eğitimi ve Spor olarak kalmış, 
aşamalı bir geçiş planlanmıştır. Bu yeni sistemle 
birlikte ilkokullarda spor branşlarından ziyade 
fiziksel olarak aktif olmaya ve motor becerilerinin 
kazanılmasına yönelik Oyun ve Fiziksel Etkinlikler 
dersi önem kazanmıştır. Bu dersin içeriği ağırlıklı 
olarak oyun olacağından “oyun” kavramı ve ne 
amaçla yapıldığı çok büyük önem kazanmıştır. 
Şehirleşme ve teknolojik alanda ki gelişmelere 
bağlı olarak artan bilgisayar oyunları ile oyun 
konsollarındaki çeşitlilik, sınav kaygısı gibi nedenlerden 
dolayı çocuklar; aktif olarak katıldıkları oyun ve 
spor etkinliklerini terk etmekte ve obezite, şeker 
hastalığı, yüksek tansiyon, damar sertliği gibi pek 
çok rahatsızlık ile karşı karşıya kalmaktadır (Özer, 
2001; Yoshinaya vd., 2004; Tammelin vd., 2004; 
Davy vd., 2004). Kanada’da yapılan düzenli araştırma 
sonuçlarına göre herhangi bir spor dalında etkinlik 
yapmayan çocukların sedanter etkinlikleri tercih 
etme oranları spor yapanlara göre dört kat daha 
fazladır (Canadian Fitness and Lifestyle Research 
Institute, 2005). Hareket ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir yere sahip olan oyun ve sportif etkinlikler 
(Harmandar, 2004); çocuğun yaşadığı çevreyi 

keşfetme (Akandere, 2006) ve içselleştirmede 
kullandığı en önemli araçtır. Çocuk için spor 
ve oyun bir sosyalleşme ve öğrenme eylemidir. 
Oyun aracılığıyla çocuk farkında olmadan doğal 
olarak, yaşama adapte olabilmek için gerekli bilgi, 
beceri ve davranışı öğrenir (Huizinga, 1995), bir 
sonraki öğrenmelerin temelini atar (Tamer, 1987), 
çok yönlü olarak gelişim alanlarının her birinde 
ilerleme kaydeder (Demirci vd., 2006); ayrıca 
oyunun kişilik (Uluğ, 1999) ve sağlık üzerinde de 
olumlu etkileri olmaktadır. Oyun çocuğun toplumsal 
rollerini özümsemesinin yanında yaparak-yaşayarak 
öğrenmesine katkı sağlar. Çocukları yetişkinlerden 
ayıran en önemli özellik sürekli büyümeleri, 
gelişmeleri ve değişmeleridir (Özer ve Özer, 2004). 
Çocukların bedensel faaliyetlerde sahip oldukları 
becerileri keşfetme ve göstermesi de farklı spor 
etkinlikleri yanında oyunla mümkün olmaktadır. 
Günümüz öğretim programlarında oyunla öğretimin 
değeri yadsınamaz bir yere sahiptir. Çocuğun 
zihinsel antrenmanı olarak da adlandırabileceğimiz 
oyun, kazanılan olumlu niteliklerin pekiştirildiği, 
olumsuz niteliklerinde değişime uğradığı bir deneme 
alanıdır (Hazar, 1996). 

Oyun ve spor bir özgürlüktür, her birey belli 
düzeyde kendi ilgi ve kabiliyetlerinin elverdiği 
ölçüde oyun oynama ve spor yapma becerisine 
sahip olmakla beraber bunlara gereksinim duyar 
(Erdemli, 2002). Ülkemizde çocukların hangi 
oyunları ve spor etkinliklerini yapmayı sevdiklerine 
yönelik de net bir bilgiye ulaşmak zordur. Oyun 
ve sportif faaliyetler aracılığı ile çocuğun pek çok 
alanda gelişimi desteklenirken, içsel enerjisini 
boşaltma imkanı bulduğu (Öztürk, 1998) öte 
yandan da eğlendiği bir gerçektir (Onur vd., 2004). 
Çocuklukta düşük düzeyde aktif oyun tercihi 
yapmak ile ergenlikte düşük kardiyorespiratör 
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uygunluk ve fiziksel inaktiflik arasında ilişki 
vardır (Kantomaa ve diğ., 2011). İlköğretim çağı; 
çocukların enerjiyle dolu olduğu ve harekete en 
fazla ihtiyaç duydukları dönemdir (Kiper, 1999). 
Bu dönem çocuğunda estetik algının, empatik algı 
becerisinin, güç-kuvvet dengesinin, tepki hızının, 
denge kurabilmesinin, büyümesinin ve ayrıca 
iç organlarının uyumlu bir şekilde çalışmasının 
sağlanması sportif etkinlikler ile oyuna ayrılan 
zamana bağlıdır (Yaylacı, 1998).

İstenilen spor aktivitesini yapabilmek için ulaşılabilirlik, 
finansal uygunluğun önemi, seçilecek spor aktivitesi 
ile oyununun yapısının belirlenmesinde ön plana çıkan 
unsurlardır (Rossie, 1998). Son yıllarda çocuklar 
üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde çocuğun 
duygusal, fiziksel, bilişsel, ahlaki (Reisdorf, 1974) 
ve sosyal (Solomon, 1997) açıdan gelişimine katkısı 
olan oyun (Fein, 1981, Akt. Çelen, 1999; Demirci 
ve Toptaşdemirci, 2006) üzerinde bir yoğunlaşma 
olmasına karşın söz konusu çalışmalarda özellikle 
çocukluk çağı oyun ve spor tercihlerini belirlemeye 
yönelik çalışmaların az olduğu görülmektedir. Bu 
çalışma ile 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin oyun ve spor 
tercihleri konusunda mevcut durumunun belirlenmesi 
ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 
gerekli önlemlerin alınması çalışmalarına rehberlik 
etmek hedeflenmiştir.

YÖNTEM

Tarama modelindeki çalışmanın evrenini Kırıkkale 
il ve ilçe merkezlerinde 2010-2011 eğitim-öğretim 
yılında faaliyet gösteren 74 ilköğretim okulunda 
eğitim gören 4 ve 5. sınıf öğrencileri, örneklemini 
ise evrenden tesadüfi olarak seçilen 37 ilköğretim 
okulunda eğitim gören 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden 
271 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ilköğretim 
4 ve 5. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 
oyun ve spor tercihleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırma için kullanılan “Oyunlar ve Sporlar 
Anketi” Celli tarafından 1975 yılında geliştirilen 
anketin günümüz koşullarına uyarlanmış halidir. 
Ölçek öncelikle Türkçe’ye çevrilerek, günümüzde 
oyun ve sporla ilişkili durumlar göz önünde 
bulundurulmuş ve soruların anlaşılır olup olmamasına 
yönelik ön uygulama Ankara il merkezinde 
öğrenim gören ilköğretim 4. sınıftan 8. sınıfa 
kadar her sınıftan yirmi öğrenciye uygulanmış 
ve soruların anlaşılırlığı sınanmıştır. Daha sonra 
anket Kırıkkale merkez ve ilçelerinde 2010-2011 
eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 4 ve 5. sınıf 
öğrencilerine uygulanmıştır. 

Oyunlar ve Sporlar Anketi “kışın açık alanlarda 
oynanan oyunlardan ve yapılan sporlardan en 
sevilenleri”, “yazın açık alanlarda oynanan 
oyunlardan ve yapılan sporlardan en sevilenleri”, 
“kapalı alanlarda yapılan sporlardan en sevilenleri”, 
“evde oynanan oyunlardan en sevilenleri”, “en 
sevilen oyunlar ve en sevilen sporlardan” üçer 
tanesini açık uçlu sorularla ölçerken, “kışın mı 
yoksa yazın mı yapılan sporlar ve oyunların 
sevilme durumu”, “açık alanlarda mı yoksa kapalı 
alanlarda yapılan sporlar ve oynanan oyunların 
sevilme durumu”, “yalnız mı yoksa takım ile 
oynama veya spor yapmanın sevilme durumu”, 
“kuvvete dayalı, itme-çekme gibi becerileri içeren 
oyunların sevilme durumu” ise iki seçenekli 
sorular ile ölçmektedir.

Verilerin analizinde, SPSS 18.0 (Statistical Package 
for Social Sciences) istatistik paket programından 
yararlanılmış, verilerin genel dağılım özelliklerini 
belirlemek için tanımlayıcı istatistik türlerinden 
frekans ve yüzde dağılımları kullanılarak ilköğretim 
4 ve 5. sınıf öğrencilerinin oyun ve spor tercihleri 
belirlenmiştir.
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BULGULAR

Örneklem grubunu 2010-2011 eğitim öğretim 
yılında Kırıkkale ilinde öğrenim gören ilköğretim 
4. sınıf öğrencilerinden 45 erkek ve 58 kız ile 5. 
sınıf öğrencilerinden 86 erkek ve 82 kız olmak 
üzere toplam 271 öğrenci oluşturmaktadır. 

Çalışma grubunu oluşturan 4. sınıf öğrencilerinin 
kışın açık alanlarda en sevdikleri oyun kartopudur 
(%28,2). Diğer sevilen oyunlar sırasıyla kızakla 
kayma (%27,0), kardan adam yapma (%24,8), 
saklambaç (%10,5) ve kovalamaca (%9,2)’dir. 
4. sınıf erkeklerinin en sevdikleri oyun kartopu 
(%29,2) olurken, diğer sevdikleri oyunlar kızakla 
kayma (%24,2), kardan adam yapma (%22,2), 
saklambaç (%12,1) ve kovalamaca (%12,1)’dir. 
Kızlarda en sevilen oyun kızakla kayma (%28,9) 
iken kartopu (%27,5), kardan adam yapma 
(%26,8), saklambaç (%9,4) ve kovalamacadır 
(%7,2) (Tablo 1). 

Araştırmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin kışın 
açık alanlarda yapmayı sevdikleri sporlarda birinci 
sırada yer alan basketboldur (%26,2). Diğer 
sevilen sporlar sırasıyla voleybol (%24,7), futbol 
(%23,2), atletizm (%19,8) ve tenis (%5,9)’dur. 

Erkeklerin kışın açık alanlarda en sevdikleri 
spor futbol (%30,2) iken, kızların en sevdiği 
spor voleyboldur (%26,9). Erkekler basketbol 
(%25,2), voleybol (%21) , atletizm (%15,1) ve 
tenis (%8,4) sporunu sevdiklerini belirtirken, kızlar 
da basketbol (%26,3), atletizm (%23,0), futbol 
(%17,1) ve kayak (%6,5) sporunu sevdiklerini 
ifade etmişlerdir (Tablo 1). 

Erkekler kışın açık alanlarda sadece futbolu (%30,2) 
belirgin bir biçimde kızlara oranla daha fazla tercih 
ederken, kızlar ise voleybol (%26,9), basketbol 
(%26,3), atletizm (%23,0) ve kayak (%6,5) branşını 
erkeklerden daha fazla tercih etmiştir. 

Çalışma grubunu oluşturan 4. sınıfların yazın 
açık alanlarda oynanan oyunlardan en sevdikleri 
saklambaçtır (%30,0). Diğer en sevilen oyunlar 
sırasıyla ip atlama (%24,0), kovalamaca (%21,5), 
yakan top (%17,5) ve tek vuruştur (%7,0). 
Erkeklerin(%30,3) ve kızların (%28,4) yazın 
açık alanlarda en sevdikleri oyun saklambaçtır. 
İp atlama (%25,0), yakan top (%19,8) ve evcilik 
(%8,6) kızlar tarafından daha çok tercih edilirken, 
erkekler ise körebeyi (%10,1) kızlara nazaran 
daha fazla tercih ettiği tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Tablo1: İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Oyun ve Spor Tercihleri

Erkek n % Kız n % Toplam n %

Yazın Açık Alanlarda Yapılan Sporlardan En Sevilenler

Futbol 34 30,9 Basketbol 41 26,1 Basketbol 64 23,9

Voleybol 24 21,8 Voleybol 39 24,8 Voleybol 63 23,5

Basketbol 23 20,9 Futbol 28 17,8 Futbol 62 23,2

Yüzme 16 14,5 Atletizm 26 16,5 Atletizm 39 14,6

Atletizm 13 11,8 Yüzme 23 14,6 Yüzme 39 14,6

Toplam 110 100 Toplam 157 100 Toplam 267 100

Yazın Açık Alanlarda Oynanan Oyunlardan En Sevilenler

Saklambaç 27 30,3 Saklambaç 33 28,4 Saklambaç 60 30,0

Kovalamaca 22 24,7 İp Atlama 29 25,0 İp Atlama 48 24,0

İp Atlama 19 21,3 Yakan Top 23 19,8 Kovalamaca 43 21,5
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Yakan Top 12 13,4 Kovalamaca 21 18,1 Yakan Top 35 17,5

Körebe 9 10,1 Evcilik 10 8,6 Tek Vuruş 14 7,0

Toplam 89 100 Toplam 116 100 Toplam 200 100

Kışın Açık Alanlarda Yapılan Sporlardan En Sevilenler

Futbol 36 30,2 Voleybol 41 26,9 Basketbol 70 26,2

Basketbol 30 25,2 Basketbol 40 26,3 Voleybol 66 24,7

Voleybol 25 21,0 Atletizm 35 23,0 Futbol 62 23,2

Atletizm 18 15,1 Futbol 26 17,1 Atletizm 53 19,8

Tenis 10 8,4 Kayak 10 6,5 Tenis 16 5,9

Toplam 119 100 Toplam 152 100 Toplam 267 100

Kışın Açık Alanlarda Oynanan Oyunlardan En Sevilenler

Kartopu 29 29,2 Kızakla Kayma 40 28,9 Kartopu 67 28,2

Kızakla Kayma 24 24,2 Kartopu 38 27,5 Kızakla Kayma 64 27,0

Kardan Adam 22 22,2 Kardan Adam 37 26,8 Kardan Adam 59 24,8

Saklambaç 12 12,1 Saklambaç 13 9,4 Saklambaç 25 10,5

Kovalamaca 12 12,1 Kovalamaca 10 7,2 Kovalamaca 22 9,2

Toplam 99 100 Toplam 138 100 Toplam 237 100

Açıklama: Erkek n:45, Kız n:58, Toplam n:103. Oyun ve sporlardan en fazla tercih miktarı 3’tür. En fazla tercih edilen ilk 10 spor ve oyun 
değerlendirmeye alınmıştır. Kısaltmalar: Sayı ‘n’, Yüzde ‘%’.

Yazın açık alanlarda yapılan sporlardan en sevileni 
araştırma grubundaki 4. sınıflara göre basketboldur 
(%23,9). Diğer sevilen sporlar voleybol (%23,5), 
futbol (%23,2), atletizm (%14,6) ve yüzme 
(%14,6)’dır. Kızların en sevdiği spor basketbolken 
(%26,1), yazın açık alanlarda erkeklerin en sevdiği 
spor futboldur (%30,9). Kızlar voleybol (%24,8), 
basketbol (%26,1), atletizm (%16,5) ve yüzmeyi 
(%14,6) erkeklere oranla daha fazla tercih ederken, 
erkekler de futbolu (%30,9) kızlara oranla daha 
fazla sevdiklerini ifade etmişlerdir (Tablo 1).

Çalışma grubunu oluşturan 5. sınıf öğrencilerinin 
kışın açık alanlarda en sevdikleri oyun kartopudur 
(%29,4). Diğer sevilen oyunlar sırasıyla kızakla 
kayma (%29,4), kardan adam yapma (%28,3), 
yakan top (%6,8) ve kule topudur (%5,8). Erkekler 
kızakla kayma (%30,3), kardan adam yapma 
(%28,8) ve kovalamacayı (%6,9) kızlara oranla 
daha fazla tercih ederken, kızlar da yakan top 

(%9,7) ve ip atlamayı (%7,0) erkeklere oranla 
daha  fazla sevdiklerini belirtmişlerdir (Tablo 2).

Araştırmaya katılan 5. sınıf öğrencilerinin kışın 
açık alanlarda en sevdikleri spor atletizm (%26,4) 
olurken basketbol (%26,0), futbol (%24,4), 
voleybol (%15,7) ve bisiklet (%7,3) diğer en 
sevilen sporlardır. Erkekler futbol (%32,4) ve 
bisiklet (%9,7) sporlarını daha çok tercih ederken, 
kızlar ise atletizm (%30,0), basketbol (%27,2) ve 
voleybolu (%22,0) daha fazla tercih etmişlerdir 
(Tablo 2). Araştırma grubuna bakıldığında 5. 
sınıflarda yazın açık alanlarda oynanan en sevilen 
oyun yakan toptur (%35,3). İkinci en sevilen oyun 
saklambaç (%23,4) iken diğer oyunlar sırasıyla 
kovalamaca (%16,3), ip atlama (%15,1) ve evciliktir 
(%9,7). Yakan top oyunu yazın açık alanlarda hem 
erkeklerin (%30,3) hem de kızların (%37,7) en 
sevdikleri oyundur. Erkeklerin sevdikleri diğer 
oyunlar saklambaç (%29,1), kovalamaca (%20,2), 
tek vuruş (%10,7) ve körebedir (%9,5) (Tablo 2). 
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Tablo2: İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun ve Spor Tercihleri

Erkek n % Kız n % Toplam n %

Yazın Açık Alanlarda Yapılan Sporlardan En Sevilenler

Futbol 65 29,6 Bisiklet 68 26,6 Basketbol 107 22,1

Basketbol 52 23,7 Basketbol 55 21,5 Atletizm 104 21,4

Atletizm 51 23,2 Atletizm 53 20,7 Futbol 98 20,2

Bisiklet 27 12,3 Voleybol 46 18,0 Bisiklet 95 19,6

Voleybol 24 10,9 Futbol 33 12,9 Voleybol 80 16,5

Toplam 219 100 Toplam 255 100 Toplam 484 100

Yazın Açık Alanlarda Oynanan Oyunlardan En Sevilenler

Yakan Top 51 30,3 Yakan Top 68 37,7 Yakan Top 119 35,3

Saklambaç 49 29,1 İp Atlama 40 22,2 Saklambaç 79 23,4

Kovalamaca 34 20,2 Saklambaç 30 16,6 Kovalamaca 55 16,3

Tek Vuruş 18 10,7 Kovalamaca 21 11,6 İp Atlama 51 15,1

Körebe 16 9,5 Evcilik 21 11,6 Evcilik 33 9,7

Toplam 168 100 Toplam 180 100 Toplam 337 100

Kışın Açık Alanlarda Yapılan Sporlardan En Sevilenler

Futbol 73 32,4 Atletizm 64 30,0 Atletizm 116 26,4

Basketbol 56 24,8 Basketbol 58 27,2 Basketbol 114 26,0

Atletizm 52 23,1 Voleybol 47 22,0 Futbol 107 24,4

Voleybol 22 9,7 Futbol 34 15,9 Voleybol 69 15,7

Bisiklet 22 9,7 Bisiklet 10 4,6 Bisiklet 32 7,3

Toplam 225 100 Toplam 213 100 Toplam 438 100

Kışın Açık Alanlarda Oynanan Oyunlardan En Sevilenler

Kızakla Kayma 61 30,3 Kartopu 55 29,7 Kartopu 111 29,4

Kardan Adam 58 28,8 Kızakla Kayma 50 27,0 Kızakla Kayma 111 29,4

Kartopu 56 27,8 Kardan Adam 49 26,4 Kardan Adam 107 28,3

Kovalamaca 14 6,9 Yakan Top 18 9,7 Yakan Top 26 6,8

Saklambaç 12 5,9 İp Atlama 13 7,0 Kule Topu 22 5,8

Toplam 201 100 Toplam 185 100 Toplam 377 100

Açıklama: Erkek n: 86, Kız n:82, Toplam n:168. Oyun ve sporlardan en fazla tercih miktarı 3’tür. En fazla tercih edilen ilk 10 spor ve oyun 
değerlendirmeye alınmıştır. Kısaltmalar: Sayı ‘n’, Yüzde ‘%’.

Kızların sevdikleri diğer oyunlar da ip atlama 
(%22,2), saklambaç (%16,6), kovalamaca (%11,6) 
ve evciliktir (%11,6). Tablo 2’de kızların ip 
atlama (%22,2) ve evcilik (%11,6) oyunlarını 
erkeklere oranla yazın açık alanlarda daha çok 
tercih ettikleri gözlenirken, erkekler de saklambaç 
(%29,1), kovalamaca (%20,2) ve tek vuruş (%10,7) 
oyununu daha fazla tercih etmektedir.

Çalışmaya katılan 5. sınıf öğrencilerinin yazın açık 
alanlarda en sevdikleri spor basketbol (%22,1) 

olurken atletizm (%21,4) ikinci, futbol (%20,2) ise 
üçüncü sırada yer almıştır. Diğer sevilen sporlar 
sırasıyla bisiklet (%19,6) ve voleyboldur (%16,5). 
Erkeklerin yazın açık alanlarda en sevdikleri spor 
futbol (%29,6) olurken, kızların en sevdikleri spor 
ise bisiklettir (%26,6). Atletizm her iki cinsiyette 
de üçüncü en sevilen spor olarak görülmektedir 
(Tablo 2).

Erkeklerin diğer sevdikleri sporlar basketbol 
(%23,7), bisiklet (%12,3) ve voleybol (%10,9) 
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olurken, kızların diğer sevdikleri sporlar da 
basketbol (%21,5), voleybol (%18,0) ve futboldur 
(%12,9). Tablo 2’ye göre kızlar bisikleti (%26,6) 
ve voleybolu (%18,0) erkeklere oranla daha fazla 
severken erkekler ise futbolu (%29,6) kızlara 
oranla daha fazla tercih etmektedir.

SONUÇ

Çalışmada anketin uygulandığı 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin 
oluşturduğu çalışma grubu homojen bir dağılım 
sergilemektedir. Araştırma sonuçlarına göre 4. ve 
5. sınıflarda kartopu kışın açık alanlarda en sevilen 
oyundur. Kış denilince akıllara ilk olarak kar gelmesi 
bu nedenle de karda oynanan oyunların ilk sırada 
yer alması normal görünmektedir. 4. sınıflarda kışın 
açık alanlarda yapılması en sevilen spor basketbol 
iken, 5. sınıflarda atletizmdir. 4. sınıflar yazın açık 
alanlarda saklambaç oynamayı severken, 5. sınıfların 
en sevdikleri oyun yakan top olarak tespit edilmiştir. 
Kanada’da çocukluktan ergenliğe kadar kızların 
organize sporları (takım sporları ve dans kursları gibi 
anlık ve bireysel olmayan sporlar) erkeklere oranla 
daha çok sevdikleri belirlenmiştir (Canadian Fitness 
and Lifestyle Research Institute, 2005). Bu sonuçlara 
göre havalar güzel olduğunda beden eğitimi derslerinde 
ve teneffüslerde hem erkek hem de kız çocukların 
yakan top gibi oyunlarla aktif tutulması, saklambaç 
gibi yetişkinlerin çok değer vermedikleri oyunların 
hala günümüzde çocuklar tarafından çok sevildiği 
düşünülerek oynatılması veya oynamalarına fırsat 
sunulması gerekmektedir. Yapılan bir araştırmaya 
göre kızlar yarışma içermeyen etkinlikleri erkeklere 
oranla daha fazla tercih etmektedir (Canadian 
Fitness and Lifestyle Research Institute, 2005) ve 
diğer bir araştırma sonucuna göre, Kanada’da da 
kızların voleybola erkeklerden daha çok katıldıkları 
bilinmektedir. Çalışmanın devamında aynı ülkede 

5-14 yaş arası çocuklar arasında en sevilen sporlar 
ise sırasıyla futbol, hokey, yüzme, basketbol, beyzbol, 
dövüş sporları, voleybol, raket sporları, ragbi ve 
atletizmdir (Canadian Fitness and Lifestyle Research 
Institute, 2010).

Çek Cumhuriyeti’nde yapılan bir araştırmada 10 
yaşından itibaren çocukların spor tercihleri yılda 
iki kez sorularak 14 yaşlarına kadar çalışmaya 
devam edilmiş ve sonucunda kızlarda yüzme, 
dans etmek ve paten kaymayı çoğunlukla tercih 
ederken, erkekler ise yüzmeyi, sportif oyunları ve 
paten kaymayı sevdiklerini belirtmişlerdir. Ancak 
sporlar birbirine benzese de kızların estetik ve 
rekreatif amaçlı spor tercihi yaptığı gözlenirken, 
erkeklerin fiziksel uygunluklarını geliştirme ve 
performansı artırmaya dayalı spor etkinliklerini tercih 
ettikleri belirlenmiştir. Cimnastik ise en az tercih 
edilen aktivite olmuştur. Bunun sebebi cimnastik 
derslerinin zor olması ve eğlence içeren etkinlikler 
barındırmaması olabilir (Frömel vd., 2002).

Slovenya’da 13-21 yaş arası fiziksel engelli 162 
öğrencinin çalışma grubunu oluşturduğu bir 
araştırmada yüzme, satranç ve masa tenisi en çok 
yapılan spor aktiviteleri iken, dans, dalış, motor 
sporları ve bisiklet fiziksel engelli öğrenciler arasında 
en çok yapılması arzu edilen aktiviteler olarak 
belirlenmiştir. Çalışmada öğrencilerin kano ve 
dövüş sporlarına rağbet etmedikleri de gözlenmiştir 
(Vute ve Urnaut, 2009). Spor Federasyonları ile 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, tüm öğretmenlerin ve 
ailelerin dikkatini çekeceği düşünülen bu çalışma 
sonuçları doğru şekilde değerlendirilerek, bunlara 
yönelik ihtiyaç görülen branş ve oyunlarda gerekli 
tedbirlerin alınması yada iyileştirici programların 
yürürlüğe konulması zorunludur.
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İLKÖĞRETİM 2. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN GÖRSEL SANATLAR 
EĞİTİMİ EDİNME VE GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

THE OPINIONS OF THE SECOND LEVEL PRIMARY SCHOOL  
STUDENTS ON ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF VISUAL  

ARTS EDUCATION

Pelin AVŞAR1 

1 Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi

Özet: Araştırmanın amacı ilköğretimde öğrenim gören 
öğrencilerin, görsel sanatlar eğitimi edinme ve geliş-
tirmeye yönelik görüşlerinin saptanmasıdır. Araştırma 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı iki ilköğretim okulunda 
2. kademede yer alan 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilmiş ve tarama modelinde 
desteklenmiştir. Veriler her bir sınıf düzeyinden 100’er 
öğrenci olmak üzere toplam 300 öğrenciye, çoktan 
seçmeli ve kapalı uçlu toplam 5’er sorudan oluşan bir 
anket uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde 
frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre çocuklar; yaratıcılıklarını ve yete-
neklerini geliştirmek, yetişkinler ise para kazanmak ve 
duygularını yansıtmak için sanatla uğraşmaktadırlar. 
Sanat duyguları yansıtmayı sağladığı için önemlidir 
ve aileler, çocukları yetişkin olduklarında sanatla 
uğraşmalarını istemektedirler.

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Eğitimi, Görsel 
Sanatlar Dersi, İlköğretim, Sanat Eğitimi.

Abstract: The aim of the research is to determine the 
opinions of the students who attend primary schools 
about acquisiton and the development of visual arts 
education. The research is carried out in two primary 
schools of the ministry of national education on 6th, 7th 
and 8th class students in the second level and figured 
in scan model. The data is obtained by carrying out a 
questionnaire made up of multiple choice and close 
ended 5 questions to 300 students, 100 students from 
each class level. Frequency and percent values are 
used in the data analysis. According to the research 
results, the children deal with the art to develop their 
creativity and abilities, the adults deal with the art to 
earn money and to reflect their feelings. The art is 
important to reflect feelings and the families want 
their kids to deal with art when they grow up.

Key Words: Visual Arts Education, Visual Arts 
Course, Primary Education, Art Education
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GİRİŞ

İnsanın duygu ve düşüncelerini ifade ettiği bir 
araç olan sanat, içinde temel plastik öge ve ilkeler 
barındırır. Bu ilke ve ögeler sanat eğitimi yoluyla 
bireylere aktarılır. Sanat eğitimi insanı özgürleş-
tiren, kişinin hem kendisini hem de dış dünyayı 
tanıyıp, yaratıcılığını geliştiren bir eğitim biçimi-
dir (Karayağmurlar, 1991:368). Sanatın eğitime 
yönelik boyutu; bireyin genel eğitimi içerisinde 
kendine özgü yöntem ve ilkeleri olan özel bir 
alandır. Bireyin duygu ve düşünce izlenimlerini 
anlatabilme, yetenek ve yaratıcılığını ortaya 
çıkarma çabalarının tamamıdır (Tuna, 2004:29). 
Psikolojik olarak anlatılmak istenen duyguların 
kavramlara dönüştürülmesi ve çeşitli araç-gereçler, 
biçimler ve renklerle somut olarak ortaya koyul-
masıdır. Bireylerin düşünce ve izlenimlerini ön 
plana çıkaran ve kendilerini ifade etme olanağı 
sağlayan çok yönlü bir anlatım aracıdır. 

Sanat eğitimi olarak adlandırılan eğitim biçimi 
ise toplumun her düzeyinde, gerek eğitim dün-
yasında gerekse günlük yasamda ihtiyaç duyulan, 
sanat ve eğitim etkinliklerinin bütünüdür (Erbil, 
1990:152-153). Bireylerdeki düşünce yapısının, 
sanatın çok yönlü düşünebilme yapısı ile birlikte 
şekillenmesi, yaratıcılıkla biçim kazanması ve 
hayatın içerisinden bir parçaya dönüştürülmesidir. 
Dolayısıyla sanat eğitimi edinen bireylerin; kendi 
yaşantıları yoluyla amaçlı ve yöntemli olarak 
belirli sanatsal davranış biçimleri kazanmaları 
kaçınılmazdır. Uçan’a göre (2002:3) sanat eğiti-
mi; insanlara kendi yaşantıları yoluyla davranış 
biçimlerini amaçlı ve yöntemli olarak değiştirme, 
dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme imkânı 
vermektedir. Sanat eğitimi; insanın çalışma alanı 
itibariyle tüm bilim dalları ile ilişkili olduğu gibi, 

bu alan kalkınmasını sağlamış ülkelerde bilim 
eğitimiyle aynı paralelde gelişme göstermektedir 
(Tepecik, 2003:164). 

Sanat yaşamdan ayrı bir varlık değil, yaşamın bir 
parçasıdır (McFee, 1954:79). Bireylerin yaşam 
biçimlerini şekillendiren, tercihlerini belirleme-
de etkili olan, çevreye ve olaylara bakış açısını 
değiştiren ve mantıksal faklılıklar yaratan bir 
unsurdur. Yaşam için sanat eğitiminin temelinde, 
insanların kendilerini ifade edebilmelerinin yanı 
sıra başkalarını da anlayabilmeleri hedeflenmek-
tedir. Var olan sanat eğitimi programlarıyla hem 
kişisel hem de sosyal olarak gelişim söz konusudur 
(Anderson, 2003:59).

Günümüzdeki çağdaş sanat eğitimi ile sanatsal 
etkinliklerin ve yaratıcılığın doğasının tanınması 
ve benimsenmesi, bu etkinliklerdeki düşünce ve 
hareket özgürlüğü ile ilgili olasılıkların öğrenil-
mesi, duyusal, duyuşsal, bilgisel ve entelektüel 
etkinliklere bağlı sanatsal becerilerin kazanılması, 
görme, ayrımsama konusunda fark sağlanması, 
sanat yapıtlarının değerlendirilmesine ilişkin 
sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi gibi alanlarda 
yeterli donanımı sağlayacak bilginin edinilmesi, 
araştıran, inceleyen, sorgulayan, özgür düşünceli, 
katılımcı, sorumluluk sahibi ve üretken bireylerin 
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (Artut, 2002:106). 
Bu anlamda ilköğretim okullarının öğretim 
programlarında yer alan, bireylerin amaçlanan 
nitelikler doğrultusunda yetiştirilmesi ve temel 
bilgilerle becerilerin edindirilmesine yönelik planlı 
ve sistemli ilk adımların atıldığı ders ise görsel 
sanatlar dersleridir.

Görsel Sanatlar dersinin temeli, bakmak ve 
görmek arasındaki farkı ayırt etmek anlamına 
gelen yaratıcı görmeyi geliştirebilmektir. Görsel 
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Sanatlar dersi, tüm bireylerin asgari düzeyde 
olsa bile, sahip olması istenen yaratıcı görme, 
insanları çocukluktan başlayan sanat eğitimi ile 
belirli uyarıcılara karşı dikkati harekete geçirir 
(Atalayer, 1994:2). İnsanlardaki fark etme yetisini 
geliştirdiği gibi, çevreye duyarlılığı artırır. Do-
layısıyla yaratıcı görmenin geliştirilmesi, ortaya 
koyulan sanatsal ürünlerin niteliğinde önemli bir 
faktör olan yaratıcılığı geliştirir. Hickman’a göre 
ise (2004:16) yaratıcılığın, sanat eğitimi ile kaza-
nılması kaçınılmazdır. Güzel sanatlar eğitimi alan 
kişiler tüm sanat alanlarının birbirleriyle etkileşimi 
sonucu ilgi alanları doğrultusunda değişik algı-
lamalara ve dünya görüşüne sahip olurlar. Sanat 
sayesinde farklı öğrenmelere fırsat bulan kişiler bu 
yolla kendilerini de tanıyabilirler. Sanat kişilerin 
hissettiklerini simgesel olarak ifade etmelerinde 
de en önemli yardımcıdır. Bireylerin katılımı ile 
sanat; düşünme, duygu ve hislerin yeni bir dil ile 
geliştirilip, keşfedilip anlamlandırılması olduğu 
kadar, görmenin yanı sıra kültürel mirasın da de-
neyimlerle birleşip yeni kuşaklara aktarılmasında 
önemli bir etkendir (Sherman, 2006:43). 

Sanat eğitimi edinme etkinliklerinin amaçlarının 
başında “sanatın evrensel dilini kullanabilme” 
önemli bir yer alır. İnsanın kendisini dışa vurumu 
sanatsal düşünce yoluyla olabileceği gibi, ancak 
bu yolla kazanılan deneyimler, kişinin kendini 
anlatabilmesinde önemli bir araç olabilir ve kişiyi 
özgünleştirmeye başlayabilir. Özgün anlatım ça-
bası ise beraberinde, özgün düşünmenin temelini 
oluşturan eleştirel düşünmeyi ve sentez-yorum 
yapabilmeyi getirir. Dolayısıyla bu yönüyle 
düşünüldüğünde sanat eğitimi, toplumun tüm 
bireylerini hedef alması gereken bir eğitim çeşi-
didir. Sanat eğitiminin sadece yaratıcılığı ortaya 
çıkartmakla kalmaması, aynı zamanda bireylerin 

ruhsal yönlerinin de doyurulması açısından ba-
kıldığında, genel eğitim bütününün ayrılmaz bir 
parçası olması gerektiği açıkça görülmektedir 
(Mercin, 2007:18-19).

Gençaydın’a göre (1990:44) sanat eğitimi yalnızca 
yetenekli bireylerin eğitimi için bir lüks değil, 
herkes için gerekli olan bir kişilik eğitimidir. Sanat 
eğitiminden amaçlanan, sanatçı yetiştirmeye yö-
nelik eğitim değil, bireyin sanat yoluyla eğitimi, 
yani bireyin estetik eğitimidir. Bu etkinlik biçimi, 
insanların yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmalarına 
yardımcı olabilecek koşulları hazırlamakta ve bire-
yin sağlıklı bir kişilik kazanmasını sağlamaktadır. 
Sürekli kendini geliştirmek, yaşamla arasında 
denge kurmak ve ayakta kalabilmek için müca-
dele eden insan açısından önemli olan yaşamın 
anlamını ortaya çıkarmaktır (Çetin, 2002:206). 
Mercin ve Alakuş’un (2007:18-19) genel eğitim 
bütünlüğü içerisinde, sanat eğitiminin gerekliliğini 
sorguladıkları araştırmanın sonucunda da, sanat 
eğitiminin hem birey hem de toplum açısından 
vazgeçilmez ve yaşam boyu elde edinilmesi 
gereken bir eğitim alanı olduğu vurgulanmıştır.

Sanat eğitimi, toplumun kültürel yapısındaki 
bilinçlendirmeyi artırmak için sistemli olarak 
ele alınması gereken, yeteneklerin erken keşfinin 
önemli rol oynadığı, gerektiğinde özel imkânlar 
sağlanmasını öngören, yetenek ve gereksinimlere 
yanıt verebilecek nitelikte, algılama ağırlığına göre 
çeşitli öğretim yöntemlerinin geliştirilmesini ge-
rektiren bir alandır (Avşar Ve Soğancı, 2010:349).

Yaşam boyunca iç ve dış dünyanın birleştiği alan 
olan sanat ile insanın kendi içindeki ve dışındaki 
kaynakları kullanabilir duruma getirmesini sağla-
ma yaklaşımı sanat eğitiminin gerekliliğini ifade 
eder. Bu bakımdan sanat eğitiminin gerekliliğinin 
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hem eğitenler hem de eğiticiler tarafından en iyi 
şekilde değerlendirilmesi ve topluma anlatılması 
son derece önemlidir. Bu açıdan bakıldığında fizik, 
dil ve matematik gibi sanat da dünyayı eğitimsel 
olarak anlamaya, yorumlamaya ve gözlemleme-
ye yardım ettiği için öğretilir (Hurwitz Ve Day, 
2001:28). Sanat eğitimi almayan çocuklar dengeli 
ve sağlıklı bir eğitimden yoksun kalırlar. Ancak 
Russell’a göre (2001:28) eğitimin itici gücünün 
etkisi, her çocuğun sahip olduğu yürüme ve konuşma 
çabalarındaki gibi içten gelen öğrenme isteğiyle 
bağlantılıdır. Hangi koşul ve kalitede olursa olsun, 
yeterince öğrenme veya uygulama isteği olmadan 
bir takım etkinliklere katılan bireylerin hedeflenen 
nitelikte yetiştirilebilmesi güçtür. İnsanların kendi 
dünyalarına anlam katabilmeleri ve yaratıcı güç-
lerini ortaya çıkarılabilmeleri, herhangi bir şeyi 
ne ölçüde istedikleri ile de ilişkilidir. Genellikle 
küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkan ilgi alanları 
ve yönelimler ise bireylerin ileri yaşlarda yapa-
cakları tercihlerde önemli bir göstergedir. 

Çocukların sanatsal etkinliklere yönelik tutum-
larını etkileyen faktörler; yaş, zeka, motivasyon, 
daha önceki deneyimler gibi fiziksel ve psikolojik 
bireysel farklılıklar ve aile, okul, öğretmen, akran 
grupları, sosyoekonomik ve kültürel durumlar gibi 
çevresel etkiler olarak iç ve dış faktörler biçiminde 
iki grupta toplanabilir (Oğuz, 2010:3003-3007). 
Çocukların küçük yaşlardan itibaren sanatsal geli-
şimleri desteklenmeli ve sanatı yaşam evrenlerinin 
bir parçası olarak görmeleri sağlanmalıdır. Çocuk-
lara yanlış tavır ve eleştirilerde bulunulmamalı ve 
bu alanda yetişmiş bireyler rehberliğinde yaratıcı 
düşünme eğitimi verilerek motive edilmelidir. 
Örgün eğitimin yanı sıra, çocukların özgürce 
ve istedikleri zamanlarda çalışabilecekleri sanat 

eğitimi merkezleri kurulmalı ve bu kurumlarda da 
profesyonel sanat eğitimcileri görevlendirmelidir. 

Toplumdaki bütün vatandaşların sahip olmaları 
gereken asgari ve ortak temel bilgi ve becerilerin 
kazandırıldığı en önemli örgün eğitim aşaması 
ilköğretimdir (Çubukçu ve Gültekin, 2006:155). 
İlköğretimin temel amacı, erken çocukluk dönemin-
den başlayarak etkili bir rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti ile çocukları ilgi, yetenek, gelişim ve 
öğrenme yetileri doğrultusundan bir üst öğretim 
kurumuna hazırlayabilmektir (İlhan, 2004:161). 
Bu dönemde edinilen her türlü bilgi ve deneyim, 
bireyin gelecekteki yaşantısını yönlendirmede 
kuvvetli bir etkendir. Baloğlu’na göre (2001:25-
26) insan yaşamındaki en önemli sosyalleşme 
yeri sınıf ortamıdır. Bu yönüyle sınıf, okulun 
üretim birimi olup, davranış değiştirme işleminin 
gerçekleştiği özel bir çevredir. İlköğretim aşama-
sında sanatsal alanlardaki temel bilgileri iyi almış 
çocuklar çevresini iyi algılayıp, bakmakla görmek 
arasındaki farklı algılar ve duymanın sadece işit-
me olmadığının farkına varırlar (Dikici, 2001:4). 

İlköğretimdeki öğrencilerin eğitim ortamındaki 
gelişimlerinde ve etkili öğrenmelerinde en temel 
ilkelerden birisi ise öğretmenlerin, öğrencilerin, 
okul yöneticilerinin ve ailelerin bu süreçte hep 
birlikte yer almalarıdır (Akkök, 2004:257). Her-
hangi bir alanda aile, yakın çevre ve öğretmenler 
tarafından desteklenen çocukların; o alanla ilgilen-
meye istekli olacağı gibi, sanat eğitimi edinmeye 
yöneltildiğinde de bu alanda daha ilgili ve istekli 
olmaları kaçınılmazdır. 

Watts’a göre (2005:244-245) son yıllarda, resim 
derslerinin programlardaki haftalık ders saati sayısı 
ve diğer derslere oranla önemi azalmıştır. Bunun 
sebebi ise öğretmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin, 
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daha çok sınavlardaki sorulara konu olan temel 
derslerdeki başarıyı artırmaya ağırlık vermeleri 
ve test tekniklerine yönelmiş olmalarıdır. Bu 
nedenle de sınavlara daha uzak olan yaşı küçük 
öğrencilerin, yaşı büyük olan öğrencilere oranla 
resim derslerine daha meraklı ve istekli oldukları 
görülmekle birlikte, genel olarak öğrencilerin 
yetişkin olduklarında sanatla uğraşmayı çok uzak 
bir ihtimal olarak düşünmeleri araştırmasının 
bulguları arasındadır. 

AMAÇ

Bu araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
2 ilköğretim okulunda ikinci kademe de yer alan 
6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 
görsel sanatlar eğitimi edinme ve geliştirmeye 
yönelik görüşlerinin saptanması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM

Araştırma tarama modelindedir. Tarama modeli 
geçmişte ya da su anda var olan, mevcut durumu 
betimlemeyi amaçlamaktadır (Karasar, 2000:77). 
Bu araştırmada da konu ile ilgili kaynaklar taranmış 
ve araştırmalar incelenmiştir. Öğrenci görüşleriyle 
belirlenen durum, araştırma anketiyle toplanan 
bilgilere dayanılarak yorumlanmıştır.

ÇALIŞMA GRUBU

Araştırmanın çalışma grubunu Antalya ilinde 
bulunan ve rastgele seçilen, Milli

 Eğitim Bakanlığı’na bağlı 2 iki ayrı ilköğretim 
okulunun 2. kademesinde (6., 7. ve 8. sınıflarda) 
öğrenim gören, her sınıf düzeyinden 100’er öğrenci 
olmak üzere toplam 300 öğrenci oluşturmakta-
dır. Araştırma 2011-2012 öğretim yılının bahar 
döneminde gerçekleştirilmiştir.

VERİ TOPLAMA ARACI

Araştırmada veri toplama aracı olarak, Watts’ın 
(2005) “ilkokul öğrencilerinin ve öğretmenle-
rinin sanat ve tasarım dersine karşı tutumları” 
ölçeği kullanılmıştır.  Ölçek maddeleri Türkçeye 
uyarlanmış; dil, amaca uygunluk ve anlaşılırlık 
bakımından üç uzman görüşüne başvurulmuştur. 
Uzman görüşleri çerçevesinde ölçeğe son hali 
verilmiştir. Buna göre ölçek 5 soru ve bu soru-
lara ilişkin çoktan seçmeli ve kapalı uçlu yanıt 
seçeneklerinden oluşmaktadır. Anketlerin doldu-
rulmasına ilişkin yapılan açıklamalar sırasında 
öğrencilerden, emin olmadıkları sorulara “fikrim 
yok” yanıtının verilmesi istenmiştir. 

VERİLERİN ANALİZİ

Verilerin analizinde her bir soruya verilen yanıt-
ların dökümü yapılmış ve araştırma bulgularını 
yorumlamak amacıyla elde edilen veriler sayısal-
laştırılmıştır. Verilerin sayısal analizinde frekans 
(f) ve yüzde (%) değerleri kullanılmış, veriler 
tablolaştırılarak incelenmiş ve elde edilen bulgular 
yorumlanmıştır.

BULGULAR

Araştırma veri toplama aracında ilk olarak öğren-
cilerin “Çocuklar niçin sanatla uğraşır?” sorusunu 
cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin bu 
soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları 
Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Çocukların Sanatla Uğraşma Nedeni Konusundaki Görüşler

Çocukların Sanatla Uğraşma Nedeni 
Konusundaki Görüşler

6.Sınıflar

F

7.Sınıflar

f

8.Sınıflar

f

Toplam

f %

1. Eğlenceli olduğu için 10 20 11 41 13.6

2. Bireysel gelişimleri için 4 3 9 16 5.3

3. İletişim kurmak için 2 1 - 3 1

4. Duygularını yansıtmak için 18 14 8 40 13.3

5. Estetik kaygılar taşıdıkları için - 2 - 2 0.6

6. Yeteneklerini göstermek için 10 18 19 47 15.6

7. Yaratıcılıklarını geliştirmek için 52 39 49 140 46.6

8. Rahatlamak için 3 1 3 7 2.3

9. Fikrim yok 1 2 1 4 1.3

Toplam Öğrenci Sayısı 100 100 100 300 100

Tablo 1’de görüldüğü gibi, çocukların sanatla 
uğraşma sebebi konusunda kendisi ile görüşülen 
öğrencilerden 6. sınıftaki 10 öğrenci, 7. sınıftaki 
20 öğrenci ve 8. sınıftaki 11 öğrenci olmak üzere 
toplam 41 öğrenci “Eğlenceli olduğu için”, 6. 
sınıftaki 4 öğrenci, 7. sınıftaki 23 öğrenci ve 8. 
sınıftaki 9 öğrenci olmak üzere toplam 16 öğrenci 
“Bireysel gelişimleri için”, 6. sınıftaki 2 öğrenci 
ve 7. sınıftaki 1 öğrenci olmak üzere toplam 3 
öğrenci “İletişim kurmak için”, 6. sınıftaki 18 
öğrenci, 7. sınıftaki 14 öğrenci ve 8. sınıftaki 8 
öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci “Duy-
gularını yansıtmak için”, 7. sınıftaki 2 öğrenci 
“Estetik kaygılar taşıdıkları için”, 6. sınıftaki 10 
öğrenci, 7. sınıftaki 18 öğrenci ve 8. sınıftaki 19 

öğrenci olmak üzere toplam 47 öğrenci “Yete-
neklerini göstermek için”, 6. sınıftaki 52 öğrenci, 
7. sınıftaki 39 öğrenci ve 8. sınıftaki 49 öğrenci 
olmak üzere toplam 140 öğrenci “Yaratıcılıklarını 
geliştirmek için”, 6. sınıftaki 3 öğrenci, 7. sınıftaki 
1 öğrenci ve 8. sınıftaki 3 öğrenci olmak üzere 
toplam 7 öğrenci “Rahatlamak için” ve 6. sınıftaki 
1 öğrenci, 7. sınıftaki 2 öğrenci ve 8. sınıftaki 1 
öğrenci olmak üzere toplam 4 öğrenci “Fikrim 
yok” biçiminde görüş bildirmiştir.

Araştırma veri toplama aracında ikinci olarak 
öğrencilerin “Yetişkinler niçin sanatla uğraşır?” 
sorusunu cevaplandırmaları istenmiştir. Öğren-
cilerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans 
dağılımları Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Öğrencilerin “Yetişkinler Niçin Sanatla Uğraşır?” Sorusuna Verdikleri Yanıtların 
Frekans Dağılımları ve Yüzdeleri

Yetişkinlerin Sanatla Uğraşma Nedeni 
Konusundaki Görüşler

6.Sınıflar

f

7.Sınıflar

f

8.Sınıflar

F

Toplam

f %

1. Para kazanmak için 19 13 20 52 17.3

2. Eğlenceli olduğu için 1 3 2 6 2

3. Bireysel gelişimleri için 3 4 3 10 3.3

4. Ün kazanmak için 8 7 4 19 6.3

5. Toplumu bilinçlendirmek için 8 21 20 49 16.3

6. İletişim kurmak için 2 1 - 3 1

7. Duygularını yansıtmak için 24 12 15 51 17

8. Estetik kaygılar taşıdıkları için - 2 1 3 1

9. Yeteneklerini göstermek için 6 11 8 25 8.3

10. Yaratıcılıklarını geliştirmek için 15 10 13 38 12.6

11. Rahatlamak için 5 6 6 17 5.6

12. Fikrim yok 9 10 8 27 9

Toplam Öğrenci Sayısı 100 100 100 300  100

Tablo 2’de görüldüğü gibi, yetişkinlerin sanatla 
uğraşma sebebi konusunda kendisi ile görüşülen 
öğrencilerden 6. sınıftaki 19 öğrenci, 7. sınıfta-
ki 13 öğrenci ve 8. sınıftaki 20 öğrenci olmak 
üzere toplam 52 öğrenci “Para kazanmak için”, 
6. sınıftaki 1 öğrenci, 7. sınıftaki 3 öğrenci ve 8. 
sınıftaki 2 öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrenci 
“Eğlenceli olduğu için”, 6. sınıftaki 3 öğrenci, 7. 
sınıftaki 4 öğrenci, 8. sınıftaki 3 öğrenci olmak 
üzere toplam 10 öğrenci “Bireysel gelişimleri 
için”, 6. sınıftaki 8 öğrenci, 7. sınıftaki 7 öğren-
ci ve 8. sınıftaki 4 öğrenci olmak üzere toplam 
19 öğrenci “Ün kazanmak için”, 6. sınıftaki 8 
öğrenci,7. sınıftaki 21 öğrenci, 8. sınıftaki 20 
öğrenci olmak üzere toplam 49 öğrenci “Toplu-
mu bilinçlendirmek için”, 6. sınıftaki 2 öğrenci 
ve 7. sınıftaki 1 öğrenci olmak üzere toplam 3 
öğrenci “İletişim kurmak için”, 6. sınıftaki 24 

öğrenci, 7. sınıftaki 12 öğrenci ve 8. sınıftaki 15 
öğrenci olmak üzere toplam 51 öğrenci “Duygu-
larını yansıtmak için”, 7. sınıftaki 2 öğrenci ve 8. 
sınıftaki 1 öğrenci olmak üzere toplam 3 öğrenci 
“Estetik kaygılar taşıdıkları için” ve 6. sınıftaki 
6 öğrenci, 7. sınıftaki 11 öğrenci ve 8. sınıftaki 
8 öğrenci olmak üzere toplam 25 öğrenci “Yete-
neklerini göstermek için”, 6. sınıftaki 15 öğrenci, 
7. sınıftaki 1 öğrenci ve 8. sınıftaki 13 öğrenci 
olmak üzere toplam 38 öğrenci “Yaratıcılıklarını 
geliştirmek için”, 6. sınıftaki 5 öğrenci, 7. sınıftaki 
6 öğrenci ve 8. sınıftaki 6 öğrenci olmak üzere 
toplam 17 öğrenci “Duygularını yansıtmak için” 
ve 6. sınıftaki 9 öğrenci, 7. sınıftaki 10 öğrenci 
ve 8. sınıftaki 8 öğrenci olmak üzere toplam 27 
öğrenci “Duygularını yansıtmak için” biçiminde 
görüş bildirmiştir.
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Araştırma veri toplama aracında üçüncü olarak 
öğrencilerin “Sanat niçin önemlidir?” sorusunu 
cevaplandırmaları istenmiştir. Öğrencilerin bu 

soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları 

Tablo 3’te gösterilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin “Sanat Niçin Önemlidir?” Sorusuna Verdikleri Yanıtların Frekans 
Dağılımları ve Yüzdeleri

Sanatın Önemi Konusundaki Görüşler 6.Sınıflar

f

7.Sınıflar

f

8.Sınıflar

f

Toplam

f %

1. İletişim kurmayı sağladığı için  4 9 6 14 4.6

2. Bireysel gelişim sağladığı için 14 18 17 49 16.3

3.Estetik kaygılar taşımaya sebep olduğu için - 5 4 9 3

4. Eğlence verdiği için 8 17 6 31 10.3

5. Maddi kazanç sağladığı için 2 5 5 12 4

6. Duyguları yansıtmayı sağladığı için 52 30 43 125 41.6

7. Rahatlattığı için 7 6 15 28 9.3

8. Fikrim yok 13 10 4 27 9

Toplam Öğrenci Sayısı 100 100 100 300  100

Tablo 3’te görüldüğü gibi, sanatın önemi konusunda 

kendisi ile görüşülen öğrencilerden 6. sınıftaki 

4 öğrenci, 7. sınıftaki 9 öğrenci ve 8. sınıftaki 6 

öğrenci olmak üzere toplam 14 öğrenci “İletişim 

kurmayı sağladığı için”, 6. sınıftaki 14 öğrenci, 

7. sınıftaki 18 öğrenci ve 8. sınıftaki 17 öğrenci 

olmak üzere toplam 49 öğrenci “Bireysel gelişim 

sağladığı için”, 7. sınıftaki 5 öğrenci ve 8. sınıftaki 

4 öğrenci olmak üzere toplam 9 öğrenci “Estetik 

kaygılar taşımaya sebep olduğu için”, 6. sınıftaki 

8 öğrenci, 7. sınıftaki 17 öğrenci ve 8. sınıftaki 6 

öğrenci olmak üzere toplam 31 öğrenci “Eğlence 

verdiği için”, 6. sınıftaki 2 öğrenci, 7. sınıftaki 5 

öğrenci, 8. sınıftaki 5 öğrenci olmak üzere top-

lam 12 öğrenci “Maddi kazanç sağladığı için”, 

6. sınıftaki 52 öğrenci, 7. sınıftaki 30 öğrenci ve 
8. sınıftaki 43 öğrenci olmak üzere toplam 125 
öğrenci “Duyguları yansıtmayı sağladığı için”, 
6. sınıftaki 7 öğrenci, 7. sınıftaki 6 öğrenci ve 8. 
sınıftaki 15 öğrenci olmak üzere toplam 28 öğrenci 
“Rahatlattığı için” ve 6. sınıftaki 13 öğrenci, 7. 
sınıftaki 6 öğrenci ve 8. sınıftaki 4 öğrenci olmak 
üzere toplam 27 öğrenci “Fikrim yok” biçiminde 
görüş bildirmiştir.

Araştırma veri toplama aracında dördüncü ola-
rak öğrencilerin “Yetişkin olduğunuzda sanatla 
uğraşmayı düşünür müsünüz?” sorusunu cevap-
landırmaları istenmiştir. Öğrencilerin bu soruya 
verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 
4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4. Öğrencilerin “Yetişkin Olduğunuzda Sanatla Uğraşmayı Düşünür Müsünüz?” 
Sorusuna Verdikleri Yanıtların Frekans Dağılımları ve Yüzdeleri

Yetişkinlikte Sanatla Uğraşma Konusundaki 
Görüşler

6.Sınıflar

f

7.Sınıflar

f

8.Sınıflar

f

Toplam

f %

1. Evet (Eğlenceli ve ilginç olur). 8 16 21 45 15

2. Evet (Kariyerim ve kişisel gelişimim için 
gerekli).

18 11 9 38 12.6

3. Evet (Yeni fikirlerime ilham kaynağı olur). 26 20 29 75 25

4. Belki.  20 24 18 62 20.6

5. İsterim ama beceremiyorum. 10 10 11 31 10.3

6. Hayır (Farklı ilgi alanlarına sahibim). 12 18 7 37 12.3

7. Hayır (İlgilenmiyorum). 6 1 5 12 4

Toplam Öğrenci Sayısı 100 100 100 300  100

Tablo 4’de görüldüğü gibi, yetişkin olduklarında 
sanatla uğraşmayı düşünmeleri konusunda kendisi 
ile görüşülen öğrencilerden 6. sınıftaki 8 öğrenci, 
7. sınıftaki 16 öğrenci ve 8. sınıftaki 21 öğrenci 
olmak üzere toplam 45 öğrenci “Evet. (Eğlenceli 
ve ilginç olur.)”, 6. sınıftaki 18 öğrenci, 7. sınıftaki 
11 öğrenci ve 8. sınıftaki 9 öğrenci olmak üzere 
toplam 38 öğrenci “Evet (Kariyerim 

ve kişisel gelişimim için gerekli).”, 6. sınıftaki 26 
öğrenci, 7. sınıftaki  20 öğrenci ve 8. sınıftaki 29 
öğrenci olmak üzere toplam 75 öğrenci “Evet 
(Yeni fikirlerime ilham kaynağı olur).”, 6. sınıftaki 
20 öğrenci, 7. sınıftaki 24 öğrenci ve 8. sınıftaki 18 
öğrenci olmak üzere toplam 62 öğrenci “Belki”, 

6. sınıftaki 10 öğrenci, 7. sınıftaki 10 öğrenci ve 8. 
sınıftaki 11 öğrenci olmak üzere toplam 31 öğrenci 
“İsterim ama beceremiyorum”, 6. sınıftaki 12 öğren-
ci, 7. sınıftaki 18 öğrenci ve 8. sınıftaki 7 öğrenci 
olmak üzere toplam 37 öğrenci “Hayır (Farklı ilgi 
alanlarına sahibim).” ve 6. sınıftaki 6 öğrenci, 7. 
sınıftaki 1 öğrenci ve 8. sınıftaki 5 öğrenci olmak 
üzere toplam 12 öğrenci “Hayır (İlgilenmiyorum).” 
biçiminde görüş bildirmiştir.

Araştırma veri toplama aracında beşinci olarak öğ-
rencilerin “Sizce aileniz, yetişkin olduğunuzda sanatla 
uğraşmanızı ister mi?” sorusunu cevaplandırmaları 
istenmiştir. Öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlar 
ve frekans dağılımları Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 5. Öğrencilerin “Sizce Aileniz, Yetişkin Olduğunuzda Sanatla Uğraşmanızı İster Mi?” 
Sorusuna Verdikleri Yanıtların Frekans Dağılımları ve Yüzdeleri

Ailelerinin Sanatla Uğraşmalarına 
Bakışları Konusundaki Görüşler

6.Sınıflar

f

7.Sınıflar

f

8.Sınıflar

f

Toplam

f %

1. Evet (İster). 59 60 54 173 57.6

2. Belki. 32 34 40 106 35.3

3. Hayır (İstemez). 9 6 6 21 7

Toplam Öğrenci Sayısı 100 100 100 300  100
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Tablo 5’te görüldüğü gibi, ailelerinin, yetişkin 
olduklarında sanatla uğraşmalarını istemeleri 
düşüncesi konusunda kendisi ile görüşülen öğ-
rencilerden 6. sınıftaki 59 öğrenci, 7. sınıftaki 60 
öğrenci ve 8. sınıftaki 54 öğrenci olmak üzere 
toplam 173 öğrenci “Evet (İster)”, 6. sınıftaki 32 
öğrenci, 7. sınıftaki 34 öğrenci ve 8. sınıftaki 40 
öğrenci olmak üzere toplam 106 öğrenci “Belki” 
ve 6. sınıftaki 9 öğrenci, 7. sınıftaki 6 öğrenci ve 8. 
sınıftaki 6 öğrenci olmak üzere toplam 21 öğrenci 
“Hayır (İstemez)” biçiminde görüş bildirmiştir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre 
ilköğretim 2. kademe öğrencilerinin çoğunluğunun 
görüşüne göre çocuklar, yaratıcılıklarını geliştirmek 
için sanatla uğraşmaktadırlar. Bunun yanı sıra 
çocuklar yeteneklerini göstermek ve eğlenceli 
olması sebepleriyle de sanatla uğraşmaktadırlar. 

Öğrencilerin çoğunluğunun görüşüne göre yetiş-
kinler para kazanmak, duygularını yansıtmak ve 
toplumu bilinçlendirmek sebepleriyle için sanatla 
uğraşmaktadırlar. Öğrencilerin çoğunluğunun gö-
rüşüne göre sanat duyguları yansıtmayı sağladığı 
için önemlidir. Bunun yanı sıra sanat, bireysel 
gelişim sağlaması ve eğlence vermesi sebepleriyle 
önemlidir. Öğrencilerin çoğunluğu yeni fikirlerine 
ilham kaynağı olabileceği düşüncesiyle yetişkin 
olduklarında sanatla uğraşmayı düşünmektedir. 
Bunun yanı sıra öğrenciler yetişkinliklerinde 
sanatla uğraşabilecekleri ve sanatla uğraşmanın 
eğlenceli ve ilginç olabileceğini yönünde olumlu 
düşüncelere sahiptir. Ayrıca öğrencilerin çoğunlu-
ğunun görüşüne göre aileleri yetişkin olduklarında 
kendilerinin sanatla uğraşmalarını istemektedir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğren-
cilerin yarısına yakını yaratıcılıklarını geliştirmek 
için sanatla uğraşmaktadır. Bu bulgu öğrencilerin 
görsel sanatlar eğitimi edinmeye yönelik istekleri 
açısından oldukça olumludur. Alanyazındaki birçok 
sanat eğitimci ve araştırmacı da (Karayağmurlar, 
1991; Atalayer, 1994; Hickman, 2004; Tuna, 2004)  
çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek için sanat 
eğitiminin gerekli olduğuna vurgu yapmaktadır. 
Atalayer’e göre (1994) yaratıcı görme ancak 
çocukluktan başlayan sanat eğitimi ile harekete 
geçirebilir. Tuna’nın (2004) sanat eğitiminin bi-
reylerdeki yetenek ve yaratıcılığı ortaya çıkaran 
bir araç olduğu yönündeki görüşü ile öğrencilerin 
yeteneklerini geliştirmek için sanatla uğraştıkla-
rına yönelik görüşleri olumlu yönden paralellik 
göstermektedir.  

Öğrencilerin yetişkinlerin toplumu bilinçlendirmek 
sebebiyle sanatla uğraştıklarına yönelik görüşleri 
ile Mercin’in (2007) sanat eğitiminin toplumda 
bilinçli bireyler yetiştirmeyi sağlayacağı görüşü 
paralellik göstermektedir. Öğrencilerin; yetişkin-
lerin sanatla uğraşma sebeplerinden bir diğerinin 
duygularını yansıtmak olduğu yönündeki görüşleri 
ve sanatın duyguları yansıtmayı sağladığı için 
önemli olduğu yönündeki görüşleri ile Sherman’ın 
(2006), Tuna’nın (2004)  ve Karayağmurlar’ın 
(1991) sanatın; duygu ve hislerin yeni bir dil ile 
ifade edilmesi olduğu görüşleriyle örtüşmektedir.  

Öğrencilerin yetişkin olduklarında sanatla uğraş-
mayı düşünmeleri yönündeki görüşleri Watts’ın 
(2005) yaşı küçük olan öğrencilerin resim dersle-
rine daha meraklı ve istekli oldukları yönündeki 
görüşüyle paralellik göstermektedir. Ancak öğ-
rencilerin yetişkin olduklarında sanatla uğraşmayı 
düşündüklerini belirten görüşleri ile Watts’ın 
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(2005) öğrencilerin yetişkin olduklarında sanatla 
uğraşmayı çok uzak bir ihtimal olarak gördükleri 
görüşü ile örtüşmemektedir. Türk eğitim sistemi 
genel olarak değerlendirildiğinde ise, eğitim ve 
öğretim hayatının ilerleyen yıllarında öğrencilerin 
sanat eğitimine ve özelde sanat derslerine yeterince 
ilgi göstermedikleri bilinmektedir.

Öğrencilerin ailelerinin ileriki yaşlarda kendilerini 
sanatla uğraşmaları için destekleyecekleri yönün-
deki düşünceleri ise Akkök’ün (2004) öğrencilerin 
eğitim ortamındaki gelişimlerinde öğretmenlerin, 
okul yöneticilerinin ve ailelerin hep birlikte yer 
almaları yönündeki görüşü açısından olumludur. 

Araştırmadan elde edilen bulguların genellene-
bilmesi amacıyla; aynı araştırma, farklı eğitim 
kurumlarında, farklı sınıflar düzeyinde, farklı 
öğrenciler ve farklı araştırmacılar tarafından 
gerçekleştirilebilir. Farklı araştırma yöntemleri 
kullanılarak, ilköğretim öğrencilerinin görsel 
sanatlar eğitimi edinme ve geliştirmeye yönelik 
görüşlerinin saptanması durumuna yönelik benzer 
araştırmalar desenlenebilir. Araştırmadan elde edilen 
veriler değerlendirilerek ilköğretim okullarındaki 
öğrencilerin sanat eğitimi edinme ve geliştirmeye 
yönelik isteklerini artırmak amacıyla toplumun 
geniş kitlelerine ulaşabilecek eğitim programları 
geliştirilebilir. 
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TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  
UYGULAMALARI

Nazan Çiydem SADİOĞLU1 

1  Sait Onbaşı İlköğretim Okulu Müdürü Avcılar İstanbul 

Özet: Birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de eğitim 
yönetiminde sağlanmaya çalışılan toplam kalite yönetimine 
ilişkin çalışmalar dikkat çekmektedir. Toplam kalite yöneti-
minde yapılan çalışmaların eğitim uygulamalarına yönelik 
yansımalarının ne denli önemli olduğu görülmektedir. Son 
yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar da bu durumu destekle-
mektedir. Özellikle Türkiye’nin AB’ye üyeliği sürecinde ger-
çekleştirdiği çalışmalara baktığımızda; Türk eğitim alanındaki 
eksikliklerin ne kadar fazla olduğunu görmekteyiz.  Gelişmiş 
ve gelişmekte olan dünya topluluklarında nitelikli insan ve 
nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyaç karşılanmak zorundadır. 
Bu zorunluluk ise eğitim alanındaki kalitenin yükseltilmesi 
ile sağlanabilir. Eğitimde kalite yönetimi ve uygulamalarına 
ilişkin yapılan çok sayıda araştırma ve uygulama içerikli 
çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada özellikle eğitimde 
toplam kalite yönetimi uygulamaları ve bu uygulamalar ilişkin 
sonuçlar literatür açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Ayrıca araştırmaya paralel olarak eğitimde toplam kalite 
uygulamalarında yapılan iyileştirmeler ve uygulamalara da 
değinilmiştir. Çalışmanın başta eğitim alanında faaliyet gösteren 
yöneticilere, öğrenci ve akademisyenlere fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Araştırmanın sonucunda elde ettiğimiz 
bulgulara baktığımızda; yapılan çalışmalar ve uygulamalarda 
eğitimde toplam kalite yönetiminin önemi, zorunluluğu ve 
bu yöndeki ar-ge çalışmalarına verilmesi gereken önem 
ortaya çıkmıştır. Bu sonucu destekleyen çok sayıda ulusal 
ve uluslararası literatüre ulaşılmış ve çalışmada bu bilgilere 
yer verilmiştir. Türkiye’de ve dünyada eğitimde toplam kalite 
yönetiminin önemi araştırmamızın sonucunda saptanmıştır.  
Bu nedenle Türkiye’nin AB katılım sürecinde uyguladığı 
yaşam boyu eğitim ve eğitimde süreklilik müktesebatına 
yönelik olarak, eğitimde toplam kalite yönetiminin sürdü-
rülebilirliğinin önemi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle nitelikli 
ve kaliteli nesil yaratmak için eğitim kalitesinin devamlılığı 
ve eğitimde toplam kalite yönetimi uygulamalarına yönelik 
çalışmalar hız kesmeden sürdürülmelidir. Bu bir ihtiyaç değil 
zorunluluk olarak algılanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Toplam Kalite, Yönetim, 
Uygulama, Eğitim Kurumları 

Abstract: Studies on total quality management related to 
education management are notable  in Turkey as in other 
countries in the world. It has been observed that studies on 
total quality management and its effects on the educational 
practices are of utmost importance. Recent studies have also 
supported this issue. By means of the studies, particularly 
on Turkey’s European Union accession process, a great 
number of deficiencies in education system in Turkey have 
been detected. Within this frame, qualified staff and labour 
force are to be provided in developed and developing co-
untries, which can only be achieved by improving the the 
quality of education. There are a number of researches and 
applied studies on quality management in education. In this 
study, total quality applications in education and the results 
concerning the study have been anlaysed with reference 
to literature review. In addition, some improvements and 
applications related to total quality management have been 
mentioned in the study. It is believed that the study will 
contribute to the administrative staff working in the field 
of education, students and academicians. Having evaluated 
the findings of the research, the significance and necessity 
of total quality management in the studies on education, 
and the need to attach importance to Research and Develop 
(R&G) studies on education have been discovered. Several 
national and international data verifying the above mentio-
ned results have been included in the study. At the end of 
the study, the significance of  total quality management in 
education in Turkey and in the world has been established. 
Therefore, in accordance with Turkey’s European Union 
accession process within the framework of the acquis on 
life long learning, the significance of sustainable total 
quality management has been stated. So, in order to create 
a qualified generation, studies on the quality of education 
and researches on the total quality management should 
be carried out. Further to this, this process should also be 
regarded as an obligation not a necessity.   

Key Words: Education, Total Quality, Administration, 
Application, Educational Institutions.
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GİRİŞ 

Bir toplumum geleceğinin şekillendirilmesi ancak 
eğitimli bireyler ile sağlanabilir. Eğitimde kalite 
ve kalite yönetiminin önemi de bu şekilde ortay 
çıkmaktadır. Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde 
uyguladığı eğitimde dönüşüm projelerinde de bu 
durum açıkça görülmektedir. Milli Eğitim Bakanı 
Ömer DİNÇER tarafından yapılan açıklamalara 
bakıldığında yine son yıllarda yapılan çalışmalarda 
eğitim sisteminin kalitesi üzerinde yoğunlaştık-
larına yönelik ifadeleridir. Yine bakan tarafından 
yapılan açıklamada ‘’Devletin tasarladığı ve tek 
tip bir eğitim sisteminden giderek çeşitlendirilmiş, 
insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun ve onların bi-
rey olarak kendilerini daha fazla geliştirebileceği 
bir eğitim sistemini kurgulamaya çalışıyoruz’’ 
şeklindeki beyanı da önemli bir noktaya işaret 
etmektedir (MEB, 2012). 

1999 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
hayata geçirilen merkez ve taşra birimlerinde 
toplam kalite yönetimi uygulamaları; eğitimde 
kalite yönetiminin ne denli önemli olduğunu 
gösteriyor. Bu yapılan uygulamalarda özellikle 
örgüt kültürünün yaygınlaştırılması, müşteri odaklı 
olma, süreklilik ve sürekli iyileştirme, katılım sa-
yısının arttırılması, eğitim hakkı, eşitlik, adalet ve 
eğitimde uluslararası kalitesinin yakalanmasıdır. 
Şuanki eğitim sisteminde Toplam Kalite Yönetimi 
uygulamalarının aslında eğitimde uygulandığını 
söylemek imkânsızdır. Çünkü eğitim alanında 
yapılan uygulamalara bakıldığında TKY’ye 
yönelik uygulamalar içermediğini görürüz. Bu 
nedenle eğitim alanında belirlenmiş bir TKY 
uygulaması olduğunu söyleyemeyiz (Aslan ve 
Küçüker, 2011: 1-23). 

TKY; toplam kalite yönetim uygulamalarının 
dünden bugüne gelişimine baktığımızda, 21 nci 
yy da ortaya çıktığını görmekteyiz. TKY; daha 
çok üretim, yönetim ve verimlilik kavramları 
üzerinde odaklanmış bir strateji uygulaması olarak 
karşımıza çıkmıştır. Bir işletmenin piyasada daha 
fazla rekabet edebilirliğinin arttırılması, müşteri 
odaklı olması, daha fazla karlılık sağlaması, 
devamlılık esasının benimsenerek buna yönelik 
uygulamaların hayata geçirilmesi şeklindedir. 

TKY’nin yaygın şekilde kabul gören tanımlarına 
göre, TKY, rekabet avantajı kazanabilmek için 
örgütsel kültürün bütün unsurlarının geliştirilmesine 
yönelik bütünsel çabalar olup müşteri isteklerini, 
beklentilerini her şeyin üstünde tutan ve müşteri 
tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin 
yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde 
oluşturan bir yönetim biçimidir (Tetik,2010).

Günümüz işletmeleri toplam kalite yönetiminde 
daha az hata, daha fazla karlılık, müşteri odaklı 
olma ve devamlılık sürecinin sağlanması yönünde 
yapılan uygulamaların genelini ifade etmektedir 
(Şimşek, 1996: 1). 

Toplam kalite yönetiminin eğitim alanındaki 
uygulamalarına baktığımızda daha çok eğitim 
sisteminin gereksinimleri nedeniyle ortaya çıkan 
yönetim aksaklıklarına yönelik uygulamalar 
olduğunu görmekteyiz. Bu durum uluslararası 
eğitim kalitesinin yakalanması, diğer gelişmiş 
dünya ülkeleriyle eğitimde yarışabilme imkan ve 
olanaklarının sağlanması ile paralellik gösterdiğini 
görmekteyiz. Eğitimde uygulanan toplam kalite 
yönetimine baktığımızda ise yönetim modeli 
uygulamalarının daha fazla gerçekleştirildiği gö-
rülmektedir. Bu konuda Türel (1982); eğitimde 
toplam kalite yönetimi dünya arenasında aslında 
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bir sermaye kontrolünün sağlanması ile paralellik 
gösterdiği şeklindeki ifadesidir (Türel, 1982: 636).  

Gerçekte eğitimde yakalanmak istenen kalitenin 
sermaye politikalarıyla paralellik göstermesi; eğitim 
kurumlarının paralı eğitim sistemiyle kaliteyi yaka-
lamaya çalıştıklarına işaret eder. Son iki yıldır ülke 
siyasetinde de bu durumun açıkça ifade edilmesi, 
kamu kurumlarındaki eğitim kalitesinin niteliklerini 
göz önüne serdiğini göstermektedir. Buna en güzel 
örneği özel dershanelerin özel lise ve ilköğretim 
okullarına dönüştürülmesine yönelik politika ve 
uygulamalar oluşturmaktadır. Oysaki eğitimde 
kalite ve kalite yönetiminin eğitim sistemindeki 
eksikliklerin giderilerek daha fazla kalite ve daha 
fazla eğitim iyileştirilmesinin sağlanması yönünde 
olmasıdır. Eğitimde toplam kalite uygulamalarına 
baktığımızda teknoloji uygulamaları ile yönetim 
sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik çok sayıda 
çalışma olduğunu gösterir. Bu konuda yapılan 
çalışmalara baktığımızda ise; 

“Dünyada gerçekleşen hızlı gelişmelere eğitim 
alanında da değişime yol açmaktadır. Teknolojik 
gelişmelerin paralelinde ortaya çıkan teknoloji 
kullanımı eğitim sistemlerinin de yeniden yapılan-
masın neden oluşturmuştur” (Önal, 2004: 1-16). 

“Eğitim kurumları ile işletmelerinin kurumsal-
laşmaya yönelik yaptıkları çalışmalar, sistematik 
oluşturulan bilgi sistemleri günümüz şartlarına 
uygun hale getirilmelidir. Ayrıca daha başarılı bir 
nesil sağlayabilmek için teknoloji yatırımlarına 
hız verilmeli ve teknoloji paralelinde bir eğitim 
sistemi yaratılmalıdır” (ISO, 1994). 

“Artık günümüz dünya ülkelerinin eğitime yö-
nelik yaptığı yatırım ve katkılar oldukça dikkat 
çekmektedir. Daha bilgili, daha araştırmacı ve 

daha sistemli uygulamalarla yönetilen eğitim 
kurumlarının kaliteli bir neslin ortaya çıkmasına 
katkısı göz ardı edilemez” (Mümin, 1998: 1-14). 

“Eğitim bireyin kendine yönelik olarak geliştirdiği 
yetenekler ile tutumlar içerisinde yaşadığı top-
lumdaki olumlu değerler ve diğer davranışlarını 
biçimlendirdiği süreçlerin tümünü içine alır” 
(Wayne ve Miskel; 2010: 1-494). 

Günümüz dünyasında nitelikli insan gücüne du-
yulan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Bu talebin 
giderilmesi için eğitim kurum ve kuruluşlarının 
daha nitelikli, kapsamlı, teknolojik ve yönetim 
sistemlerinin günümüz koşullarına uygun olarak 
hazırlanmasını da zorunlu hale getirmiştir. 

Birey ve toplumların nitelikli hale getirilmesinde 
eğitim kurumlarının işlevselliği daha ön plana 
çıkmaktadır. Bireyin ilerleyen süreç içerisinde 
kendine özgü bir yapı içinde olmasına eğitimde 
sağlanan kalite yön verecektir. Bu nedenle eği-
timde toplam kalite yönetimi ve uygulamalarının 
önemi ortaya çıkmaktadır. 

Toplam kalite sayıları ve nicelikleri yönünden 
bütünün tüm parçalarının bir araya toplanarak bü-
tünleştirilmesine işaret eder. Toplam kalite yönetimi 
içerisinde kendine özgü alan ve çalışma birimleri 
yer alır. Kalite ise bir şeyin nitelik ve niceliklerin 
daha fazla faydaya sahip olmasına işaret eder. 
Yönetim ise hizmet veya işlevlerin yönetilmesi, 
çekip çevrilmesi, idare edilmesi, düzene sokulması 
ve devamlılığın sağlanmasıyla ilgilidir. 

Okullar sosyal sistemin bir parçasıdır. Sistemin 
parçası olan okullar ve eğitimciler, sosyal kali-
tesin birer savunucusu ve oyuncusu şeklindedir. 
Çünkü işlenmemiş bir bireyin işlenerek en fazla 
donanım ve nitelikle toplumsal yapı içerisindeki 



61

UHBAB
www.uhbabdergisi.com

Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi
Ekim/Kasım/Aralık Sonbahar Dönemi Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl:2012 Jel Kodu: M

ID:22

yerine almasına katkı sağlar. Eğitim kurumlarının 
misyon ve vizyonu bu nedenle önemlidir. 

Okul ve okul içindeki eğitimcilerin bir örgüt olarak 
nitelendirilmesini gerektirir. Bir örgüt yapısının 
daha duyarlı ve kaliteli olması ise ancak toplam 
kalite yönetiminin etkin olarak çalıştırılmasıyla 
sağlanabilir. Ayrıca öğrenme ve öğretme süreci 
okul ve sosyal sistemin teknik yönünü ifade eder. 
(Wayne ve Miskel; 2010: 1). 

Miner’e (2002), göre bütün bilimlerin temelinde 
kalite yatar. Bu kaliteye sahip olan birey ve kurumlar 
sosyal bir bütünleşmeye öncülük eder. Bilim dünya-
sının insanları gördüklerini betimlerler, düzenlilikleri 
keşfederek kuramlar oluştururlar (Babbie, 1990: 16). 

Bilim ve teknik alanındaki çalışan insanların 
yaratılmasında eğitim sistemlerinin düzenliliğine 
yönelik değerler ortaya çıkar (Willower, 1975: 78). 

Eğitimde sağlanamayan kalite, yönetim sistem-
lerindeki aksaklık ya da kalitesizlik, eğitim sis-
temi içerisinde yer alan bireylerin kalite düzeyi 
üzerinde olumsuz etkiler meydana getirir. Bu 
durum toplum ve sosyal düzenin niteliksiz ve 
en önemlisi karmaşık bir hal almasına yol açar 
(Sutton ve Staw, 1995: 26). 

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı gibi eğitimde 
kalite oldukça önemlidir. Toplam kalite yönetimine 
sahip olmayan eğitim kurumlarının sosyal yapıya 
yönelik nitelikli birer birey sağlaması söz konusu 
olamaz. Sistemli ve kalite açısından daha nitelikli 
kurumlar toplumsal refahın yükselmesine, daha 
vasışı, bilgili, bilim ve teknik açıdan donanımlı 
bireyler yaratmasına katsı sağlar. Çünkü bir top-
lumun daha saygın olmasını sağlayan en önemli 
faktör nitelikli ve bilgi yönünden yetişmiş birey-
lerdir (Einstein ve Infeld, 1938: 31-32). 

Şekil 1. Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı

Toplam Kalite Yönetimi; bir işletmede mevcut 
verimliliği maksimuma çıkarmak, sıfır hataya 
ulaşmak ve %100 müşteri tatminini sağlamak için 
benimsenmesi gereken ve kurum içi tam katılımın 
sağlandığı bir yönetim anlayışıdır. Toplam Kalite 
Yönetimi ile ilgili amaçları genel olarak şu şekilde 
sıralamak mümkündür (Dursun vd., 2003):

•	 İşletmenin pazar payını, verimlilik, rekabet ve 
karlılık düzeyini artırmak.

•	 Çalışanların moral düzeyini arttırarak ve iş 
başarısını sağlayarak motivasyonu arttırmak.

•	 Zaman kaybını, müşteri şikâyetlerini ve ma-
liyetleri azaltmak.

•	 İşletmenin her kademesinde çalışanlar arasında 
dikey ve yatay iletişim sağlamak.

•	 Yan sanayi ile ilişkileri kuvvetlendirmek.

•	 Alıcıların güvenini kazanmak ya da var olan 
güveni sürdürmek.

Toplam kalite yönetiminin unsurları her endüstri, 
sektör kuruluş ya da uygulandığı ortamın özelliklerine 
bağlı olarak farklılıklar göstermekle beraber, bütün 
uygulamalarda ortak birtakım unsurların bulunduğu 
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söylenebilir. Bu ortak unsurları aşağıdaki şekildeki 
gibi sıralayabilmektedir(Gencel, 2001:11).

Şekil 2: Toplam Kalite yönetiminin Ana Un-
surları ve Dayandığı Temel İlkeler

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNE-
TİMİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK 
MEB’İN TKY UYGULAMA YÖNERGESİ

İlgili yönergenin yer aldığı MEB’in kılavuz 
kitapçığının önsözünde; ‘Bakanlığımız merkez 
teşkilatında TKY çalışmaları bir Proje çerçevesinde 
Kasım1999’dan beri yürütülmektedir. TKY uygu-
lamalarının asıl hedefi okulda ve sınıfta kaliteyi 
yakalamaktır’, denmektedir. Burada sözü edilen 
Proje l993 yılından itibaren Dünya Bankası tara-
fından desteklenen Müfredat Laboratuvar Okullar 
Projesidir. MEB TKY’i projesini uygulamak 
üzere bakanlık bünyesinde, YÖDGED’i yani 
Yönetimi Değerlendirme ve Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı’nı oluşturmuş olup projenin kaynağı 
da Hizmet Ticareti Genel Anlaşması-GATS’tır. 
Türkiye’de kurucu üye olarak imza atmıştır. 25 
Şubat l995 tarihinde de TBMM’de onanmıştır. 
Bu anlaşmaya göre Türkiye başta eğitim ve 

sağlık olmak üzere birçok hizmet alanını piyasa 
koşullarına göre düzenlemeyi kabul etmiştir. 
Hükümetler, bu anlaşmayla, Dünya Ticaret Ör-
gütü bünyesinde hizmetleri uluslararası piyasaya 
açacak bir anlaşma oluşturmuşlardır. Günümüzde 
209 okulda uygulanan MLO uygulaması getirdiği 
yeniliklerle tartışılmaktadır. Sözleşmeli öğretmen 
uygulaması, “esnek çalışma” ilkesiyle daha çok 
çalışmayı öngörmesi, projenin finansmanının, 
sosyal, kültürel etkinliklerden ve bağışlardan 
sağlanmasını öngörmesi projenin öncelikle eleş-
tirilen yanlarıdır.                                   

Yönergenin Amacı: MEB merkez, taşra ve yurt 
dışı teşkilatı ile bağlı okul ve kurumlarda yürütülen 
faaliyetlerin TKY anlayışıyla gerçekleştirilmesine 
ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir(Madde 1).

Yönergenin Dayanağı: 1739 sayılı MET Kanunu 
ile 3797 sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hak-
kında Kanun olarak belirtilmektedir(Madde 2).

Yönergenin İlkeleri: TKY’nin Uygulamasıyla 
İlgi Temel İlkeler TKY uygulamaları bir plan ve 
proje dahilinde gerçekleştirilir. Eğitim hizmetle-
rinden yararlananların memnuniyetini sağlayacak 
önlemler alınır.         

a) TKY uygulamalarının her aşamasında ilgili 
tarafların gönül ve beyin gücüyle katılımı 
sağlanarak, ekip çalışması ön planda tutulur.

b) TKY uygulamaları çerçevesinde kaynaklar 
etkili ve verimli kullanılır.

c) TKY uygulamalarında ölçülemeyen hizmet 
geliştirilemez anlayışından hareketle hedeflere 
ulaşma düzeyi sürekli ölçülür. 

d) Sistem sürekli sorgulanarak geliştirilir ve 
iyileştirilir.
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e) Eğitim yönetiminde personelin sürekli eğitimi 
kurumsallaştırılarak niteliği yükseltilir.

f) Personelin tüm potansiyelini kullanabileceği 
çalışma ortamı sağlanır.

g) Çağın ve çevrenin sürekli değişimi göz önün-
de bulundurularak, öğrenen birey öğrenen 
organizasyon anlayışı planlı bir şekilde ku-
rumsallaştırılır

h) Çalışanlara problemin bir parçası olmak ye-
rine, çözümün bir parçası olunması anlayışı 
benimsetilir. 

i) Hizmetlerin sunumunda iş görenlere kalitenin 
geliştirilmesinin bütün personelin işi olduğu 
anlayış ve yaklaşımı benimsetilir.

j) Gelişmenin değişmeyle mümkün olacağının 
herkes tarafından bilinmesi sağlanır.

k) Kurumsal ve bireysel amaçlar arasında denge 
sağlanarak çalışanların iş doyumu göz önünde 
bulundurulur, denmektedir(Madde 5).

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 
UYGULAMALARI

TKY’nin dört temel ilkesi; çok pahalı olan yeni-
den yapmayı engellemek için ilk defada doğruyu 
yapmak, öğretmen-öğrenci ve velileri dinlemek 
ve onlardan öğrenmek, her gün yapılan bir işte 
devamlı ilerleme göstermek, çalışma takımları, 
güven ve karşılıklı saygı tesis etmektir (Karslı, 
1998:52). TKY’de, maliyetler düşürülürken 
öğrencilerin ve eğitimin kalitesinin artırılması, 
öğretmen ve öğrencilerin memnuniyet seviyelerinin 
yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu anlayışa göre 
öğrenci kalitesi, eğitim sırasında sağlanır, eksik 
bularak kalite artırılamaz. Önemli olan eğitim 

süreçlerinde hata yapmamak veya yapılan hataları 
anında gidermek, (Özdemir, 1996:33), hatalar 
oluşmadan hataların oluşmasına neden olacak 
olan etmenleri ortadan kaldırmak, süreç içinde 
eğitimin kalitesine etki edecek bütün etmenleri 
kaliteyi bozmayacak şekilde düzeltmektir. TKY 
yaklaşımının ana felsefesi, okulda çalışan herkesin 
katılımıyla, sürecin sürekli olarak iyileştirilmesi ve 
geliştirilmesi temeline dayanır. Burada amaç belli 
bir standardı tutturmak değil, seviyeyi sürekli ve 
hızlı bir tempoda geliştirmektir. Sürekli gelişme, 
kalitenin sürekli olarak geliştirilmesi ve sürecin 
sürekli geliştirilmesiyle mümkün olabilmekte-
dir. Deming sürekli iyileşmeyi sağlamak üzere 
en önemli kalite kontrol araçlarından “Deming 
Döngüsü” nü ortaya atmıştır. Deming döngüsü, 
Deming halkası veya PUKÖ döngüsü (Planla-
Uygula-Kontrol et-Önlem al) olarak da bilinir. 
Sürekli gelişmenin sağlanabilmesi için bu çev-
rimin işlemlerin her basamağında küçük adımlar 
halinde uygulanması gerekir. Bu hiçbir zaman 
son bulmayacak ve sürekli yenilenerek devam 
edecektir (Cafoğlu, 1996:22). Okullarda TKY 
uygulamalarında üst yönetimin liderliği, vizyon, 
müşteri odaklılık, çalışanların eğitimi, tam katılım 
ve çalışanların kenetlenmesi, süreçlerin iyileştiril-
mesi, verimlilik, etkinlik artışı, sıfır hata, birimler 
bazında kalite gibi unsurlar ön plândadır. Okulların 
müşterileri, kurumun ürün veya hizmetlerini satın 
alan ve kullanan kişiler olan veliler değil, aynı 
zamanda kurumun içinde yer alıp hizmet veya 
ürünün ortaya çıkarılmasına yardım eden ve on-
ların yaptığı bu işten etkilenen kişiler olan okul 
çalışanları ve öğrencilerdir. TKY’nin dayandığı 
temel noktalardan biri de müşteri isteklerinin 
tam olarak zamanında, kaliteli ve ucuz olarak 
sürekli karşılanmasıdır. Okullar, müşterilerini en 
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üst düzeyde memnun etmek ve hizmet sunmak 
üzere, sadece nin de gereksinimlerini karşılamak 
zorunda olan iş ortamlarıdır (Bonstingl, 2000:35). 

Eğitim kurumları, diğer tüm toplumsal alanlarda 
olduğu gibi dünyada meydana gelen değişme ve 
gelişmelerden etkilenmekte ve eğitim kurumla-
rında bir takım yenileşme faaliyetleri gözlen-
mektedir. Artık, geleneksel bilgiye ve öğretmene 
dayalı eğitim anlayışı, günümüzde geçerliğini 
yitirmiştir. Son zamanlarda, eğitimde değişme 
ve gelişmenin sağlanması ve aynı zamanda 
kalitenin artırılması için eğitim kurumlarında 
uygulanan yaklaşımlardan biri de toplam kalite 
yaklaşımıdır. Eğitimde toplam kalite hareketi, 
okullarda öğrenci başarısının artırılmasını, öğ-
retmen etkililiğinin gerçekleştirilmesini, velilerin 
ve toplumun memnuniyetlerin sağlanmasını ve 
okulun kalitesinin geliştirilmesini odak noktası 
olarak ele alan bir anlayışı yerleştirmeye dayalı 
bir süreçtir. Sallis (1993) eğitim süreçlerinde 
kaliteyi “eğitim bağlamında toplam kalite, bir 
eğitim kurumunun bugünkü ve gelecekteki müşteri 
gereksinim, istek ve beklentilerini karşılama ve 
daha üst düzeye taşımaya odaklı, sürekli gelişime 
dayalı dinamik bir süreç” olarak ifade etmiştir. 
Buna benzer biçimde Dahlgard (1995) eğitimde 
toplam kaliteyi, “okuldaki tüm çalışanların ve 
öğrencilerin aktif biçimde katılımıyla gerçekleşen, 
sürekli gelişim yoluyla müşteri memnuniyetinin 
artırılmasını karakterize eden bir eğitim kültürü” 
olarak açıklamıştır. Eğitimde toplam kalite ha-
reketi oldukça yeni bir olgudur. TKY çizgisinde 
gerçekleşen ilk uygulamaların en önemlileri 
ABD’deki toplum kolejleri ve bazı İngiliz ileri 
eğitim kolejleri tarafından yürütülmekteydi. Ancak, 
ilk uygulamalardan başarılı sonuçlar alınması ve 
yükseköğretimde de uygulanmaya başlanmasıyla 

TKY’ye olan ilgi gittikçe artmıştır. Bu paralelde 
gerek ABD ve Avrupa’da, gerekse de Japonya’da 
sayısız okul, günümüzde toplam kalite yoluyla 
eğitim ve öğretim süreçlerini geliştirmeye çalış-
maktadırlar (Özdemir,2007).

Eğitimde kalite; kabul edilebilir bir fiyat ve bedel 
karşılığında elde edilen performans ve tecrübe, 
elde edilen pratik ve teorik bilgiler olarak tanım-
lanabilir. Eğitimde toplam kalite, sürekli gelişme 
yoluyla tüm işgörenler ve öğrencilerin etki olarak 
katılımda bulundukları, artan müşteri doyumu ile 
betimlenen bir eğitimsel kültürdür. TKY ilk sözü 
edilen temel olmak üzere yönetimin kararlılığı, 
müşteri ve işgörende odaklanma, sürekli gelişme 
(Kaizen) ve herkesin katılımı öğelerinden oluş-
maktadır (Okay,2009).

1980’li yıllarda, eğitimde kaliteyi artırma çabası 
içerisinde, ABD ve İngiltere’deki bazı okullarda 
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi uygulaması 
üzerinde çalışmalar yapılmış ve yaygınlaşmıştır. 
O yıllarda daha çok endüstri işletmelerinde uygu-
lanan Toplam Kalite Yönetimi ilkelerinin 1990’lı 
yıllarda eğitim kurumlarında uygulanabileceği 
görüşü dünyada giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Avrupa’da ise, 1991 yılında Avrupa Kalite Yöne-
timi Vakfı (EFQM), kuruluşlara performanslarını 
iyileştirme konusunda yardımcı olmak üzere EFQM 
Mükemmellik Modelini oluşturmuştur. Bu model, 
Avrupa çapında ve başka ülkelerde on binlerce 
kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Bunların 
içerisinde eğitim kurumları da yer almaktadır. 
Ülkemizde EFQM Mükemmellik Modelini Millî 
Eğitim Bakanlığı uygulamaktadır. Bakanlık “Top-
lam Kalite Yönetimi” çalışmalarını 1999 yılında 
başlatmış ve 2001 yılında “MEB Taşra Teşkilatı 
Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Projesi”ni 
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yürürlüğe koymuştur. Bu proje çerçevesinde 
İlk ve Orta öğretim kurumları, Okul Gelişimi 
Yönetim Ekiplerini kurarak faaliyetlerini Toplam 
Kalite Yönetimi anlayışıyla gerçekleştirmeye 
çalışmaktadırlar (Yıldız vd.,2006:2).

Milli Eğitim Bakanlığı’nın toplam kalite yöneti-
mi anlayışını kazandırmak amacıyla kullanacağı 
yöntem ve teknikler şöyle sıralanmıştır:

1.  Eğitimin amaçları üzerinde uzlaşma ve amaçları 
ortaya çıkarma;

2.  Değişme ve kalitede yönetsel liderlik;

3.  Bilgi ve becerilerin geliştirilmesinde etkin 
olma;

4.  Kalite kavramını yaşama geçirme sürecine 
yönelik eğitim;

5.  Eğitim süreci içinde yer alan herkesin gerek-
sinim duydukları anlayışları, araçları, bilgi ve 
deneyimleri paylaşma amaçlı iletişim;

6.  Çalışma alanına uygun değerlendirmeler için 
ölçüm yapma;

7.  Takım çalışmalarını teşvik etme;

8.  Kalite anlayışı ile elde edilen bilgi, beceri ve 
deneyimlerden ilkeler, genellemeler, kurallar 
geliştirme ve gelecek için öneriler sunma 
(MEB 2001; MEB 2002).

Eğitimde TKY, çevre ile etkileşim içerisinde, 
çevrenin ihtiyaçlarını takip eden, okulu etkileyen 
unsurları dengede tutan, değişime açık, okul 
içinde öğretmen, öğrenci ve personel arasında 
ahengi sağlayan, iyi ilişkiler kuran, demokratik, 
anlayışlı, statükocu olmayan geniş görüş açısına 

sahip, eldeki kaynakları rasyonel kullanan bir 
yönetim felsefesidir (Şimşek, 2000).

Toplam kalite yönetimi anlayışının eğitim alanında 
uygulanamayacağını ileri sürenlere göre, kaliteyi 
“amaca uygunluk” olarak tanımlayan ve amacı 
da “müşteri istekleri” olarak tanımlayan toplam 
kalite yönetimi anlayışı, eğitim alanı açısından 
tartışmalı bir konudur. Özellikle eğitimin amacının 
zaman içerisinde, ülkeden ülkeye toplumların 
idari, sosyal, kültürel ve ekonomik yapılarına göre 
değişimler gösterdiği gerçeği açısından; eğitimin 
amacı konusunda evrensel bir fikir birliğine var-
mak mümkün olmamaktadır. Bunun en önemli 
nedenlerinin başında eğitim alanının kâr elde 
etmek amacıyla kurulmuş işletmelerle birlikte 
değerlendirilmesi gelmektedir (Karaca, 2008).

Günümüzde TKY felsefesinin okullarda uygula-
ma amacı, kendilerini destekleyen, yol gösterip, 
taktik veren; veli, yönetici, diğer öğretmenler 
ve iş adamları gibi toplumun tüm bireyleri ile 
iletişimi tercih eden tüm eğitimcilere yardım 
etmektir (Köksal, 1998). Toplam kalite okullarını 
betimleyen sekiz ilke belirlenmiştir (Okay, 2008):

1. Müşteri Odaklılık: Öğrenci ana baba ve toplum 
katılımı ile müşteri koşul ve gereksinimlerini 
karşılama,

2.  Sürekli gelişme görüşüne üst yönetimin ka-
tılması,

3.  Kalite geliştirme eğitimi,

4.  Yerinden yönetim: Öğretmen ve ana baba 
işbirliğiyle oluşturulan yerinden yönetim 
takımları,

5.  Süreç, ürün ve hizmetlerin sürekli gelişimi,
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6.  Başarının sürekli ve geçerli ölçümleri,

7.  Öretmen ve yönetici başarımlarını ölçütlere 
uygunluk açısından değerlendirme.

8.  Sürekli gelişme için hız ve zaman kullanımı: 
Öğretmenlerin zamanı nasıl kullandıkları 
öğrenci başarısını etkiler. Bu ilke, her öğren-
cinin görevi için harcayacağı zamanı kendi 
önceliğine göre belirlemesi anlamına gelir.

Sonuç olarak, eğitimde toplam kalite yönetimi 
aslında iç ve dış tüm öğrencilerin, öğretmenlerin, 
okul çalışanlarının, velilerin, toplumun ve toplum-
sal kuruluşların gereksinimlerini ve beklentilerini 
karşılama anlamına gelir. İç müşterilerin okulda 
yapılan eğitimden ve yapılan faaliyetlerden gurur 
duyması, dış müşterilerin ise öğrencilerin ve me-
zunların istenen niteliklerde davranışlar kazanması 
yönünden hoşnut olmalıdır (Kwan, 1996).

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’de eğitim ve 
toplam kalite yönetimi uygulamalarını olumlu ve 
olumsuz yönleriyle tespit etmektir ve bu konuyla 
ilgili olarak öneriler sunmaktır.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI 

Eğitim öğretimde kalitenin gerekliliği oldukça 
açıktır. Bu çalışmada Türkiye’de eğitim ve toplam 
kalite yönetimi uygulamalarını olumlu ne gibi 
uygulamaların yapıldığı, hangi gerekçelerle bazı 
uygulamaların kaldırıldığı ya da yeni uygulama-
ların getirildiği ele alınmıştır. 

ARAŞTIRMANIN MODELİ

Araştırma, tarama modelinde betimsel bir ça-
lışmadır. Bu araştırma ile Türkiye’de eğitim 
sektöründe toplam kalite yönetimi kapsamındaki 

uygulamalar ve gelişmeler açıklanmaya çalışıldığı 
için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çünkü 
tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan 
bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırmalara uygun bir modeldir (Ka-
rasar, 1999). Bu sebeple çalışmada ilgili literatür 
taranmış, belgesel tarama yöntemi kullanılarak 
veriler toplanmıştır.

BULGULAR

Ülkemizde, akademik değerlendirme amacıyla 
küçük de olsa bazı adımlar atılmaya başlanmış 
ve üniversiteler arası kurul tarafından hazırla-
nan “Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Kontrol Yönetmeliği” 
2002 yılında yürürlüğe konmuş ve 2005 yılında 
YÖDEK kurulmuştur. Tosun (2003), bu çabaların 
“göstermelik” bir uygulama olmaması samimi 
olarak isteniyorsa, değerlendirme sonuçlarının 
uygulanabileceği bir idari düzenlemelerin yapıl-
ması gerekir görüşünü savunmaktadır.

Kamu kaynaklarının kısıtlılığı, kamu hizmetleri 
hakkındaki genel hoşnutsuzluk, kamu hizmetle-
rinde şeffaflık, yeni teknolojilerin hizmet kalitesini 
yükseltmesi ve özel sektör yönetiminde ortaya 
çıkan yeni yaklaşımların kamuya yansıtılması 
gibi nedenler TKY’nin kamu sektöründe de uy-
gulama gerekçeleri olabilir(ASO, 1999) TKY’nin 
eğitimde uygulanması eğitimin kendine özgü 
yönleri göz ardı edilmeden benimsenip uygula-
nabilirse, eğitimde kalite ve gelişmede süreklilik 
sağlanabilir(Erdem, 2000)

Kaliteyi sağlamanın bir sistem sorunu oldugu 
söylenebilir. Bu, kalitenin bir sistem bütünü içinde 
gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla 
bir siyasal sistemde eğitimin kalitesinin siyasal 
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sistemle onun alt sistemlerinden bağımsız olarak 
ele almak olası görünmemektedir. Eğitim sistemi 
dahil tüm toplumsal – siyasal sistemlerde kalite 
kültüründen yoksun olma kaliteyi sağlayamama-
nın en büyük engelini oluşturmaktadır. Eğitim 
örgütlerinde de kaliteyi engelleyen durumların 
diğerlerinden farklı olmadığı söylenebilir. Eğitimde 
kaliteyi sağlayıcı yeni anlayış, öğrenciyi temel 
alan bir yaklaşımdır(Senemoğlu,2000).

Eğitim kurumlarının yönetiminde TKY felsefesi 
ve ilkeleri doğrultusunda eğitim-öğretim hizmet-
lerinin yürütülmesi esas kabul edilmiş, tüm illerde 
TKY Uygulama Projesinin hayata geçirilmesi için 
çalışmalar başlatılmıştır. TKY Uygulama Projesi-
nin 1.maddesinde; “TKY uygulamalarında hedef 
okulda/sınıfta kaliteyi artırmaktır. Bu sebeple Ba-
kanlığımıza bağlı okul/kurumların biran önce TKY 
anlayışı ile yönetilir hale gelmesi gerekmektedir” 
denilmektedir. Eğitimde toplam kalite yönetimi 
sonucunda veli ve öğrenci beklentilerine cevap 
vermeyi asıl amaç edinen, çalışanlarına değer 
veren, ekip çalışması ile tüm işlemlerde sürekli 
iyileştirmeyi hedefleyen, kendi kendini geliştiren, 
yenileyen, değerlendiren ve sorgulayan bir okul 
ortaya konulmak istenmektedir (Çınar vd.,2003:3).

Eğitim sektörü hizmet alanlarının en sorunlu 
olanlarından biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü 
eğitim sektörleri siyasal ve tekno lojik durumların 
yarattığı bu günün dünyasında eğitim hizmetlerini 
tüketenlerin üst düzeyde oluşan beklentilerini 
karşılayamaz duruma düşmüştür. Dolayısıyla 
eğitimde kalitenin var olan anlayışlarla gerçek-
leştirilemeyeceği artık kabul edilmiş durumdadır 
(Yenersoy, 2002).

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi eğitimi bir sis-
tem olarak düşünmeyi gerektirir. Diğer sistemler 

gibi, eğitim sistemi de ortak amaçlara ulaşmak 
için birlikte çalışan elemanların ve parçaların bir 
bütünüdür. Bu elemanlar; en genelde öğrenciler, 
aileler, öğretmenler, destek hizmet verenler; yö-
neticiler, eğitimi yönlendiren, kaynak sağlayan 
ve denetleyen kurumlardır. İnsan kaynaklarının 
etkin yönetimi için TKY vazgeçilmezdir. Ayrıca 
eğitimin performansla ilişkisi de dikkate alınmalı, 
personelin yeni görevler üstlenmek için gerekli 
bilgi ve beceriye sahip olmaları sağlanmalıdır 
(Doğan,2000). Bu sayede sunulan hizmetin sü-
rekli iyileştirilmesi ve paydaşların memnuniyet 
düzeyinin artırılması mümkün olabilecektir.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, okullarda 
toplam kalite anlayışı doğrultusunda uygulamalar 
yapıldıktan sonra (Chaffe ve Sheer 1992:22): 
ürün ve hizmetin kalitesinde sürekli gelişme 
sağlanması; öğrenci, öğretmen, personel veli_ 
dünyasının tatmininin artması;  daha çok verimlilik 
sağlanması; aynı ya da daha az para karşılığında 
daha çok hizmet elde edilmesi gibi ekonomik 
güçlüklerin üstesinden gelmek için yeni yollar 
bulunması gibi gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. 
Toplam kalite anlayışının yukarıda sıralanan 
faydaları, bu anlayışa yönelik uygulamaların, 
değişimi yakalamak isteyen bütün ülkelerde hızla 
yayılmasını sağlamıştır.

Sallis (1993:12) Ensari (1999), eğitimde kaliteyi 
etkileyen birçok unsur bulunduğunu söylemekte-
dirler. Bunlar iyi yapılandırılmış ve iyi işletilen 
fizikî tesisler, uzmanlık, ailelerin, iş dünyasının ve 
bölge topluluklarının eğitime desteği, finansman 
yeterliliği, öğretim yöntem ve teknolojilerinin 
çeşitliliği ve gelişmişliği, akademik personel 
nitelikleri, güçlü ve amaçlı liderlik, öğrenci ni-
telikleri, iyi dengelenmiş bir öğretim programı, 
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eğitim ortamında insanlar arası ilişkiler... olarak 
belirtilmiştir.

ABD ve İngiltere’de eğitimde kalitenin sağlanması 
standartlara dayandırılmıştır. Her iki ülkede de son 
yıllarda eğitime büyük bir önem verilmektedir. 
Öğretmen yetiştirme ise eğitimde kalitenin sağ-
lanmasında temel araç olarak kabul edilmektedir. 
Bu anlamda, öğretmen eğitiminde akreditasyon 
ve standartlaşma bu hedefe ulaşmanın önemli bir 
unsuru olarak görülmektedir.

Sinirsiz ve sürekli gelişme, işbirliği, eğitim sürecini 
temel alması, eğitsel çabaları öğrenme engelleri-
ni ortadan kaldırıcı bir etkinlik olarak görmesi, 
öğrenmeyi daha iyi soru sorabilme olarak değer-
lendirilmesi ve okulun çevreyi, çevrenin de okulu 
kendilerinin birey parçası olarak görmesi eğitimde 
yeni anlayışın özellikleri olarak belirtilebilir. Ba-
şarma duygusu ve başarıya zorlanmışlık kaliteyi 
sağlamanın temel koşulu olarak değerlendirilebilir. 
Kalitenin ortaya çıkarılmasında örgütsel yapının ve 
olanakların büyük öneme sahip olmasına karşın, 
kaliteyi sağlamada öncelikli olanın kaliteye ilişkin 
anlayıştan kaynaklandığı söylenebilir. Kalitenin 
sağlanmasında destekleyici role sahip temele alın-
ması gerekli anlayışlar aşağıdakiler olarak belirti-
lebilir. Eğitimde kalite geliştirme uygulamalarının, 
sistemdekilerin iletişimini kolaylaştırması öğrenci 
ve akademik çevre arasındaki sınırları kaldırması, 
karar vermede bilimsel verilerden yararlanılması, 
öğrenci isteklerinin anlaşılması, öğrenme süreçle-
rinin kalitesi ve etkinliğinin artırılması, iletişimin 
güçlendirilmesi gibi etkileri vardır. Ayrıca kalite 
geliştirmenin, kullanılan eğitim yöntemlerinin, bu 
yöntemi kullanan herkes tarafından sürekli değer-
lendirilmesi, eğitim sistemindeki değişikliklere 
uyum sağlanması konusunda etkilidir.

Eğitimde kaliteli insan gücünün yetişmesini 
sağlayacak en önemli öge öğretmendir. Eğitim 
kurumlarının kalitesi ve verimliliği büyük ölçüde 
öğretmen kalitesine bağlıdır. Eğitim kurumlarının 
basariyi hedeflemesi ve öğrenci gereksinimleri 
ile bütünleşmesi gerekmektedir. Okulların temel 
işlevlerinde dönüşümün gerçekleşebilmesi ise, yö-
netim süreçleri ile üst düzey yönetimin belirlemek 
zorunda oldugu diğer politikaların ayrılmaz parçası 
olarak eğitim vizyonu ve politikalar belirlendikten 
sonra bütün eğitim birimlerinin vizyona ulaşma 
yönünde hedeflerini ve stratejilerini saptaması ge-
rekir. Amaçlara ulaşmak için en önemli konulardan 
biri de motivasyondur(Dursunoğlu, 2003). Örgütü 
amaçlarına ulaştıracak kaynak çalışanlardır. Okul-
da bulunan öğretmen ve diğer personelin motive 
olmalarına engelleyen faktörlerin araştırmalarla 
ortaya konulması ve gerekli önlemlerin alınması 
önemlidir. Güdüleme için önemli konular iletişim, 
ödüllendirme ve yetkilendirmedir.

Okul, bilginin sürekli olarak yeniden üretildiği 
öğretmen ve öğrencinin de bilginin üretilmesi 
sürecinde aktif olarak rol üstlendiği bir kuruma 
dönüşmektedir. Öğretmenin temel rolü, öğrenmeyi 
ve bilgiye ulaşma yollarını öğretmek olarak tanım-
lanmaktadır. Tek tarafları olarak değil eğitimden 
etkilenen bütün tarafların ya da paydaşların ortaklaşa 
katilimi ile belirlenmektedir. Dolayısıyla söz konusu 
amaçlar ve kurallar, değişmez kurallar olmaktan 
çıkmaktadır. Eğitimin amaç ve içeriği, sürekli 
olarak gözden geçirilmekte, güncelleştirilmekte 
ve değişebilmektedir. Eğitim ve okul, değişme 
üzerinde yoğunlaşmakta ve değişmenin merkezi 
olarak görülmektedir. Eğitimde bireyselliğin ve 
bireyselleşmeyi ön plana çıkarmaktadır. Yine 
yeni eğitim yaklaşımlarında ortaklaşa öğrenme 
merkezleri olarak görülmektedir. Öğretmenden 
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çok öğrenme kavramına, öğretim yöntemlerinden 
çok öğrenme stratejilerine önem verilmektedir 
(Alıcıgüzel, 2003)

Geleneksel eğitim anlayışı günümüzde geçerliliğini 
yitirmiştir. Eğitim kurumlarının yaşanılan değişime 
ilgisiz kalmaları olanaksızdır. Eğitim kurumları 
için kalite uygulamalarının temel ilkeleri su şekil-
de uyarlanmıştır. Okul sistemi bütününde destek 
hizmetlerinde gelişme amaç olarak belirlenmeli ve 
bu amaca bağlı kalınmalıdır, kalitenin ölçülmesi 
için sadece test ve notlara güvenilmemelidir. 
Ekipman, malzeme, kitap, eğitim materyali ve 
eğitim programı seçiminde kararı etkileyen faktör 
bilimsellik ve çağdaşlık düzeyi olmalıdır. Staj, 
atölye, laboratuvar ve uygulamalı ders olanakları 
iyileştirilmelidir. Eğitim sistemindeki bireyler korku, 
güvensizlik, endişe gibi kişinin yaratma gücünü 
engelleyen faktörlerden kurtulmalıdır. Okul sis-
teminde bulunan gruplar arasında oluşan engeller 
kaldırılmalıdır. Kullanılan not verme sisteminin 
ve eğitim standartlarının öğrenci performansına 
etkileri gözlenmelidir. Eğitim ve mesleki gelişim 
programları hazırlanmalıdır, öğrenciler, eğitimciler, 
personel ve veliler için rollerini etkili bir biçimde 
yerine getirebilecekleri bir çevre yaratmalıdır 
(Yüksel, 2001). 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimde kalitenin 
artırılmasına yönelik olarak; temel eğitimde ka-
liteyi sağlamak üzere bilgi teknolojisinin öğretim 
programlarına dahil edilmesi, öğretim materyalle-
rinin sağlanması, Eğitim ve Bilgi Hizmetlerinde 
Toplam Kalite Uygulamaları eğitim personelinin 
hizmet içi eğitimi konuları üzerine çalışmalar 
yapılmaktadır(MEB 2001: 89).

Yaşam boyu öğrenmede kalite üzerine göstergeler 
hazırlanarak: beceri, yetenek ve davranış geliş-

tirme; çalışma gruplarına katılım; gerekli olacak 
her tür kaynağın kullanımı; yaşam boyu öğrenme 
yöntemleri ve sistemleri geliştirme; bilgi ve belge 
kullanımını sağlayacak bilgi merkezleri kurma; 
rehberlik ve danışma hizmetleri verme üzerine 
her türden eğitim programları için ortamlar ya-
ratılmaktadır ( MEB 2001: 311).

Avrupa Birliği temel amaçları arasında yer alan yüksek 
kalitede eğitim ve bilgiye erişim isteği Türkiye’nin 
büyümesine ve rekabet gücü kazanmasına önemli 
katkılar sağlamaktadır. Eğitim - öğretimle ilgili 
kurumların her kademesinde Avrupa Birliği’ne 
uyum sağlayabilmek üzere yapılan çalışmalar bilgi 
hizmetlerinin varlığını, gelişmesini ve geleceğini 
olumlu yönlerden etkilemektedir. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın, yükseköğretim kurumlarının ve 
ilgili kuruluşların toplam kalite uygulamalarına 
geçmeleri gayretlerin başarıya ulaşacağı hakkında 
izlenimler edinilmesini sağlamaktadır(Önal, 2004).

Eğitim alanındaki TKY uygulamalarında, öğren-
cinin bilgiye ulaşmasında öğretmenin rehberlik 
yapmasını esas alan ve takım çalışmasını ön plana 
çıkaran “öğrenci merkezli öğretim” önemli bir 
yere sahiptir. MEB’ nın ilköğretim okullarında 
uygulamaya koyduğu yeni öğretim programın 
özünü de bu yaklaşım oluşturmaktadır (Şentürk 
ve Türkmen,2009).

TKY’nin uygulanması sonucunda elde edilen 
faydaları (Kahraman,2002); Yönetimde; okuldaki 
sorumluluk alan öğretmenlerin sorunların çözüldü-
ğünü görüp, kendi katkılarının göz ardı edilmediğini 
fark ettiklerinde çalışma isteklerinin artması, her 
türlü savurganlığın önüne geçilmiş olması, bütçe 
uygulamalarında merkeziyetçilikten uzaklaşılması 
ve kaynak artırımına gidilebilmesi, her düzeyde 
temsille alınan kararların uygulanmasının kolay-
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laşması, takdir edilen öğretmenlerin bulundukları 
kurumda daha uzun süre çalışma istekleri ve ye-
nileşmeye katkılarının artması, her çalışanın, şans 
verildiği sürece başarılı olabileceği ve kurumların 
çalışanlara, çalışanların kuruma katkısının olabileceği, 
öğrencilerin okulun problemleri ile ilgili çalışmalara 
katılması ve paylaşılan sorunlarının çözümünde 
yer almaları, onların da okulu benimsemelerine 
ve çözümleri kolaylaştırması gibi sıralamıştır. Öğ-
retmenlerde; öğrenmede öğrenci sorumluluğunun 
arttırılması, öğrencilerin notlarının düzelmesi, sınıf 
disiplinin iyileşmesi, öğretmen-öğrenci ilişkisinin 
iyileşmesi, öğrencilerin motivasyonlarının artması, 
öğretmen stresinin azalması şeklinde belirtmiştir. 
Öğrencilerde ise; takım çalışmasının öğrenilmesi, 
sorumluluk duygusunun kazanılması, gerçek hayatta 
yararlı olacak kavramların öğrenilmesine ağırlık 
verilmesi, kendilerini daha güçlü hissetmeleri, 
sürekli iyileşmenin bir yaşam biçimi haline gelmesi 
şeklinde belirtmiştir.

Eğitim sisteminde Toplam Kalite Standartları ama-
ca uygun olarak uyarlayabilir ve bunun sürekliği 
sağlanabilirse, bu değişimin sağlayacağı yararların 
en belirginleri aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.

Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması: Günümüzde 
yaşanan bölgeler arası eğitim farklılığı giderilmiş 
olacaktır. “En az düzeyi’’ kavramı ötesine geçirerek 
“yeterince” veya daha ötesi, “oldukça iyi düzey-
de” yetiştirilmiş eğiticiler, ergonomik standartları 
belirlenmiş ortamlarında, vazgeçilemez özellik-
lerde, standartları belirlenmiş alternatifli öğretim 
programları ile eğitim yapabileceklerdir(Hergün
er,1998). Dayatıcı öğretmeye değil, öğrenmeye 
dayalı eğitim programları hem eğiticiler hem de 
eğitim alanlar arasında sürekli yarışçı bir rekabet 
ortamı sağlayacaktır. Bilgi ağlarına dayalı, etkileşimli 

yaygın eğitim uygulamaları ile kaliteli eğitimcilere, 
coğrafi bölge olarak uzakta bulunan öğrencilerin 
ulaşması da sağlanabilecektir.

Öğrenme Süresinin Kısılması ve Eğitim Maliyetle-
rinin Azalması: Eğitim süreleri içinde programları 
uygulama yoğunluğunu öğretmen ve öğrenci iki-
lisi birlikte belirleyebilecektir. Bunun sonucunda 
isteğe bağlı öğrenim ortamı sağlanacak, öğrenim 
kalitesi yükselecektir. Diğer yandan, özellikle 
temel eğitim sonrası eğitim ile uzman yetiştirme 
amaçlı yüksekokul eğitimlerinde, öğrenciler değişik 
araştırma veya üretim projelerinde görev alarak 
maliyetlerini azaltıcı, ekonomik değerler sağlay
abilecektir(Hergüner,1998).

Uzman veya Meslek Sahibi Birey Sayısının 
Artması: Ezberci olmayan, yetenekli geliştirici 
eğitim sistemi ile kişiler, ilgi duydukları alanlarda 
uzmanlaşacak veya meslek edineceklerdir. Uzman 
veya meslek sahibi bireylerin çoğunluk oldugu 
toplumlarda işgücü planlaması daha düzenli ve 
verimli olabilecektir(Hergüner,1998).

Toplumsal Bilinçlenmenin Yükselmesi: Bir uz-
manlığa veya mesleğe sahip bireylerin oluşturduğu 
inisiyatif grupları, toplumsal dinamiği artıracaktır. 
Bu da toplumsal bilinçlenmeyi ve çözüm alterna-
tiflerinin oluşumunu artıracaktır(Hergüner,1998).

Toplumda Homojen Bir Yapının Sağlanması: En 
az yeterlilik düzeyinde eğitim almış fertlerin ço-
ğalması ile toplum; bir anlamda ayni dili konuşan 
birbirine daha saygılı ve toleranslı, gerektiğinde 
paylaşımcı, sahip oldugu kişisel kaynakları ve 
kamu kaynaklarını daha özenli kullanan homojen 
bir yapıya kavuşabilecektir(Hergüner,1998).

Teknolojik Gelişmelerin, Toplum Üstündeki Olumsuz 
Etkilerinin Azalması: Kaliteli bir eğitim sistemi ile 
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yetişen bir toplumun fertleri, teknolojik değişmelerle 
ortaya çıkan olumsuzluklardan daha az etkilenebi-
lecektir. Örneğin, endüstriyel bir kuruluşta görev 
alan bir endüstri çalışanı, isini bir endüstri robotuna 
kaptırmanın olumsuzluğundan, kendi isini kurarak 
veya isine alternatif, değişik bir anlamda kendini 
yetiştirerek kurtulabilecektir (Hergüner,1998).

Verimli ve Etkin İnsan Gücünün Yetiştirilmesi: 
Yetenekleri geliştirilmiş insan, yaptığı çalışmala-
rında daha çok sorumluluk alabilecek ve inisiyatif 
kullanabilecektir. Bu öncüler içinde sezgileri de 
kuvvetlenen bireylerin yaptıkları iste etkinlikleri 
ve verimlilikleri yükselecektir(Cafoğlu,1999). Bir 
zaman periyodu içinde yer alan topluluklar, bir 
sonrakilerin geleceklerini olumlu yada olumsuz 
olarak belirleyebilmektedir. Eğitilmiş bir toplum 
var olan kaynakları daha akılcı kullanacağından, 
geleceğe yönelik olarak, mirasların korunmasında 
da duyarlı ve özenli olabilecektir. Diğer yandan, 
kalite Standartları ölçüsü içinde eğitim almış 
fertlerin oluşturduğu topluluklar kaçınılmaz 
olarak, yol açabilecekleri sorunlardan çok daha 
fazla çözüm üretebilecek yeterlilikte olacaklardır. 
Öğrenim sürecinde yaşadıkları, kalite ve yeni-
lenme bilinci, sosyal ilişkilerden, is ilişkilerine, 
üretimden tüketime kadar bire bir yansıyacaktır. 
Bu yeterlilikte yetiştirilen insanlar, kendi kendine 
yetebilen, öz güveni yüksek olmaları özellikleri 
ile de paylaşımcı ve barışık toplumları oluşmasını 
da sağlayabileceklerdir (Akgül 1998).

SONUÇ

Toplam kalite yönetimi, esas olarak eğitim sektörü 
dışındaki uygulamaları ile ünlenmiştir. Eğitim 
örgütlerinde uygulanması daha sonra başlamıştır. 
Bu süreç Türkiye’de de dünyadaki örneklerine 
benzer biçimde gerçekleşmiştir. Özellikle Türk 

eğitim sisteminde bir bütün olarak uygulanmasının 
geçmişi çok yenidir. Bu nedenle TKY felsefe ve 
kavramlarının anlaşılması ve özümsenmesi için 
zaman ve eğitime gerek olduğu düşünülmekte-
dir. Diğer yandan Türk eğitim sisteminin sahip 
olduğu, yöneticilerin yetki–sorum dengesine sahip 
olmaması, ilköğretim okullarının kendine ait büt-
çelerinin olmaması, merkezden yönetilmesi gibi 
kimi yapısal sorunları toplam kalite yönetiminin 
önündeki ciddi engeller olarak görülmektedir. 
Buna ek olarak öğretmenlerin önemli bir kısmı-
nın sorunların farkında olmaması, kısa vadede 
değişim beklentilerini de boşa çıkarmaktadır. 
Ancak Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde 
okullarda başlatılan Toplam Kalite çalışma ve 
uygulamalarının okulları ve sistemi etkileyebi-
leceği düşünülmektedir. 

Okulun kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanlarının 
belirlenememesi, zayıf yönlerin geliştirilmesi 
için yöntem ve teknikler geliştirilememesi, or-
tak bir vizyon etrafında bütünleşememe, okulda 
problemlerin işbirliği içinde çözülememesi, ders 
yükünün ağırlığı, okulun parasal kaynaklarının 
kısıtlı olması, denetimin, düzeltme ve geliştirme 
işlevini yerine getirememesi, yetki sorumluluk 
dengesizliği, okullarda rehberlik bölümlerinin 
işlevsel olmaması, denetçilerin TKY ile ilgili 
yeterli rehberlik yapamaması, üst yönetimin deği-
şime olumsuz tavır takınması, velilerin okuldaki 
kararlara katılamaması, öğretmenlerde motivasyon 
eksikliği, yöneticilerin çalışanları fikir ve görüş 
üretmesi konusunda teşvik etmemesi, takım 
çalışması yapılamaması, adil bir ödül sistemi 
olmaması, okulda kararların ortak alınmaması, 
yöneticilerin yönetim yeterliklerinin eksik oluşu 
olarak gösterilen engeller yönetsel engeller olarak 
karşımıza çıkmıştır. TKY uygulamalarında bü-
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rokratik engeller ortadan kaldırılmalı, yönetici ve 
öğretmenlere yetki verilmeli, ödül verme sistemi 
gözden geçirilmeli, adil bir ödül sistemi kurulmalı, 
TKY uygulamaları zorla yaptırılan bir iş değil, 
gönüllü yapılan işler haline getirilmelidir. Okul-
lara kaynak yaratılmalı gerekirse velilerin katkısı 
konusunda yasal düzenlemeler getirilmeli, ortak 
vizyon geliştirme, vizyonlara yönelik misyon 
belirleme faaliyetleri etkili ve verimli hale geti-
rilmelidir. Eğitim sisteminde yerinden yönetime 
geçilerek ilköğretim okulları özyönetimlerini ve 
katılımcı bir anlayışı gerçekleştirebilecek yapıya 
kavuşturulmalı, bunun için gerekli ekonomik 
ve yönetsel düzenlemelere gidilmelidir. Yapılan 
araştırmada elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki 
önerilerde bulunulabilir,

•	 Okulların yönetim sürecinde paydaşların söz 
imkanı olabilecek sistemler geliştirilmeli ve 
bunun işletilmesi sağlanmalıdır. Paydaşlar 
arasındaki iletişimi artırıcı bir etki oluştura-
bilecek ve alınan kararların uygulanmasında 
etkinliği artırıcı sonuçlar oluşturabilir.

•	 Öğretmen ve idarecilerin velilerle daha fazla 
diyalog içerisinde olmaları, sadece dönemsel 
yapılan “veli toplantılarının” dışına çıkılarak, 
ayrıca velilerin ev ve işyerlerine yapılacak 
ziyaretler sayesinde, aradaki bağlar daha güç-
lenebilecek, bu iletişim düzeyi de öğrencinin 
başarısına etki edebilecektir.

•	 Okulda başarı gösteren öğretmen, öğrenci 
ve takımlar, toplu yapılan ödül törenleri ile 
başarıları ödüllendirilmeli ve özendirici bir 
şekli alması sağlanmalıdır.

•	 İdareci-öğretmen-veli-öğrenci arasındaki doğ-
rudan iletişim kanalları sürekli açık tutulmakla 

beraber, daha rahat kişilerin istek, beklenti, 
şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri kutular 
okulun muhtelif yerlerine yerleştirilerek daha 
özgür bir öneri ortamı oluşturulmalıdır. Ayrıca 
gelişen bilişim teknolojilerinden yararlanılabilir. 
Öneriler oluşturulacak bir komisyon tarafından 
değerlendirilmeye alınmalıdır. 

•	 Okullarında TKY uygulamaları yapan diğer 
okullarla iletişime geçilerek uyguladıkları ve 
başarılı oldukları uygulamalardan yararlanıl-
malıdır.

•	 Eğitim sektörü dışında alanlarda TKY uy-
gulayan kurumlarla iletişim içerisinde olarak 
benchmarking çalışmaları yapılarak, okulda 
dinamizm sürekli canlı tutulması hedeflenmelidir.
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DR. Işık BAYRAKTAR GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

DR. Kadim ÖZTÜRK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
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DR. Kurtuluş Yılmaz GENÇ GİRESUN UNIVERSITY
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DR. Belgin GÖKYÜREK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Belma FIRLAR EGE ÜNİVERSİTESİ
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DR. Burcu ARACIOĞLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Burhanettin FARİZOĞLU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Bülent GÜLÇUBUK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit AYDEMİR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Cahit GÜNGÖR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cemal ZEHİR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DR. Cengiz AKBULAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Cengiz ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Cevat BİLGİN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Cumhur ASLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Çağlan Karasu BENLİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin BEKTAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Çetin YAMAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Çiller HATİPOĞLU ODTÜ

DR. Dilek DEMİRHAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Doğan BIÇKI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Durmuş Ali BAL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül ÇETİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ebru Özgül GÜREL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Eda PURUTÇUOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Efsun Ezel ESATOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ela Ayşe KÖKSAL NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Elçin MACAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Elif ÇEKİCİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Elif ÖZMETİN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR Emine ÖZMETE ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal EKİCİ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdal ZORBA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdemir GÜNDOĞMUŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdinç KARADENİZ MERSİN ÜNİVERSİTESİ

DR. Erdoğan GÜNEŞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Erhan IŞIKLAR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ertuğrul GELEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Esin ÖZKAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Esma Görkem KAYAALP ERSOY BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Eva ŞARLAK IŞIK ÜNİVERSİTESİ

DR. Faruk KARACA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fatih KILIÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

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

DR. Fatoş GERMİRLİ BABUNA İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Fehmi TUNCEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Feriha YILDIRIM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Figen GÜRSOY ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Fikret GÜLAÇTI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Filiz GİRAY ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Fusun TOPSÜMER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gaye ÖZDEMİR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gögçe UYSAL BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Görkem MERGEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülcan ERAKTAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Güldeniz EKMEN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülsen KIRLA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten BULDUKER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülten HERGÜNER SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Gülşen ERYILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Güran YAHYAOĞLU ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Gürbüz GÖKÇEN MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Hacer ÖZGEN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hadiye ÖZER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan SARIBAŞ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Hakan YILDIRIM MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil TANIL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil FİDAN ANKARAÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim SAĞLAM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Halil İbrahim TANÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hamdi GÜLEÇ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Hanifi KURT EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Harun ÜRER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan TATLI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Hasan İlhan TUTALAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Havva ÖZKAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hidaye Aydan SİLKÜ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Hilmi SÜNGÜ BOZOK ÜNİVERSİTESİ

DR. Hülya İz BÖLÜKOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüseyin AĞIR KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

DR. Hüsnü ERKAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Işıl AKGÜL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim BUDAK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İbrahim YILMAZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas KARABIYIK ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. İlyas SÖZEN BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

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

DR. İsa ÇELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Kağan ÖĞÜT BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Kazım GÜNER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Kerime ÜSTÜNOVA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Kürşat YILMAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale GÜREMEN AMASYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Lale ORTA OKAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Lokman Hakan TECER BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahir GÜMÜŞ ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mahmut AKBOLAT SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet KAYA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet METE DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet ÖZBAŞ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TANYAŞ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet YÜCE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Ali HAMATOĞLU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Barış HORZUM SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet Devrim TOPSES ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet TOP HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem GÜRÜNLÜ MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem DOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem Kutlu GÜRSEL DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Meltem YILMAZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Meneviş Uzbay PİRİLİ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Merih Tekin BENDER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mesut TEKSAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Mehmet GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin KAYA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin SABAN ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin UYAR BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Metin YAMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Mevhibe ALBAYRAK ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mine SARAN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mirza TOKPUNAR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Fatih KESLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Muhammet Hanefi PALABIYIK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat AYDOĞDU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ERCAN BİLECİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat KUL BARTIN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat NİŞANCI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Murat ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Musa BİLGİZ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

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

DR. Mustafa KAYA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Mustafa KOÇ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Mutlu TÜRKMEN TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG FEDERASYONU

DR. Muzaffer ERCAN YILMAZ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

DR. Müjde KER DİNÇER EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Mümin KARABULUT BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Münevver YALÇINKAYA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ÖZTÜRK EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Münir ŞAKRAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. N.Oğuzhan ALTAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nalan AKDOĞAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nazan GÜNAY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nergiz ÖZKURAL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin ADA EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nesrin BAYRAKTAR ERTEN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nevin YILDIRIM KOYUNCU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezahat GÜÇLÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nezihe ŞENTÜRK GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Neşet AYDIN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nihal ARIOĞLU İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün AÇIK ÖNKAŞ MUĞLA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TOKER KILINÇ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilgün TUTAL CHEVİRON GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR. Nilüfer DALKILIÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nimet ÖNÜR EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Niyazi KURNAZ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuray ALTUĞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan KALAYCI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurdan SARAÇOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurettin ARSLAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurettin BİROL ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Nuri BİLGİN EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Nurşin ATEŞOĞLU GÜNEY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Oğuz BAL GEBZE MESLEK YÜKSEK OKULU İKTİSAT BÖLÜMÜ

DR. Oğuz ÇETİN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer TURAN ODTÜ

DR. Ömer İSKENDEROĞLU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ömer Faruk ÇETİN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR Ömer Rıfkı ÖNDER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan SEZER ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özlem CANKURTARAN ÖNTAŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Paşa YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

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

DR. Ramazan ABACI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Ramazan AKSOY ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Özcan GÜNGÖR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Rasim KALE KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Recep BOZTEMUR ODTÜ

DR. Recep ÖZKAN NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Remzi ALTUNIŞIK SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Rezzan TATLIDİL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhettin YAZOĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ruhet GENÇ BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sadık KILIÇ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Safiye AKDENİZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sahavet GURDAL MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Sayın DALKIRAN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Sebahat ERDOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Seda ŞENGÜL ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selahattin GÜRİŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk BİLGİN GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk KENDİRLİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk YALÇIN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Selçuk ÖZTEK MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Selman CAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Selver YILDIZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema BUZ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Sema Altun YALÇIN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Semiyha DOLAŞIR TUNCER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Semra DAŞÇI EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap ALTUNTAŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap ÇABUK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serap SÖKMEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Serdar PİRTİNİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan BENK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Serkan EKİZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevim BUDAK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÖZER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Sevinç ÜRETEN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Sibel SÖNMEZ EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Siret HÜRSOY EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Solmaz ZELYUT EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner AKKOÇ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Soner YAĞLI EGE ÜNİVERSİTESİ

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

DR. Süleyman ÖVEZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Ş.Emet GÜREL EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şafak Ertan ÇOMAKLI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şahamet BÜLBÜL MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem BURNAZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Şebnem TOPLU EGE ÜNİVERSİTESİ

DR. Şehnaz ERTEM GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR. Şengül HABLEMİTOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Şeref ULUOCAK ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Şinasi SÖNMEZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Şule YÜKSEL YİĞİTER ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tamer BUDAK ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tevhit AYENGİN ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Timur Han GÜR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuğçe TUNA MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ

DR. Tuncay AYAŞ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

DR. Turhan KORKMAZ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Tülin SÖYLEMEZOĞLU ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Uğur BATI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ülkü GÜNEY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Ümit GÜNER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Ünal BİLİR ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Valide PAŞEYEVA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

DR. Vasif NABİYEV KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli DUYAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Veli Özer ÖZBEK DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DR. Volkan ÖNGEL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ

DR. Yakup HACI ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin KÖSE ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin YAVUZER NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yasemin İNCEOĞLU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

DR. Yavuz SOYKAN DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yaşar ÖZBAY GAZİ ÜNİVERSİTESİ

DR Yener ATASEVEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf ÇELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

DR. Yusuf GÜMÜŞ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DR. Yücel BAŞEĞİT ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer AKBAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

DR. Zafer ÖNLER ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeki PARLAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zekiye UYSAL ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeliha KAYAALTI ANKARA ÜNİVERSİTESİ

DR. Zeynep ZAFER ANKARA ÜNİVERSİTESİ
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